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Sammanfattning
Det här självständiga arbetet har innefattat att omstrukturera en hemsida. Det
innebär i enklare mening att modernisera kod och öka dess kvalité; att byta ut
äldre kunskaper om metoder och koncept till något som anses vara av mer rele-
vans för sin tid. Refaktoreringen har också inneburit att dess UI gjorts om till att
bli mer tilltalande och användarvänlig.

Hemsidan som gått igenom refaktoreringen är  Nordyr  (”https://nordyr.com/”).
Nordyr är en Nordisk Film- & Serie-databas som delar information om nordiska
filmer och tv-serier och alla inblandade. De erbjuder även sociala verktyg som
användarprofiler och diverse verktyg för att förenkla upptäckandet och interak-
tionen mellan nordiska  titlar och konsumenter. Detta gjordes möjligt med hjälp
av vanilj PHP, JavaScript/jQuery, och databasen MariaDB för informationslag-
ring och hantering.

Genomförandet av refaktoreringen innebar att  behålla PHP för backend men
tillämpa ramverket Laravel, och likaså för frontend, JavaScript stod kvar men
ReactJS (”JavaScript bibliotek”) tillämpades. Nordyr behåller MariaDB, men
dess förfrågningar i SQL har anpassats till Laravels query-builder och Eloquent
ORM, vilket innebar att majoriteten av SQL frågor skrivits om och majoriteten
av tabeller representeras nu av modeller (”Models”).

Omstruktureringen av Nordyr har visat på att hemsidan nu har förmågan att
skala bättre, och utvecklingsmiljön kommer även bli mer behaglig för de in-
blandade.

Nyckelord: PHP, Laravel, Eloquent, ORM, SQL, ReactJS, React, Redux, JWT, 
MariaDB, Nordyr, Microsoft Visual Studio Code, Postman, Photoshop, OOP, 
MVC, Repository
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Abstract
This independent work includes refactoring a website application. In simpler
sense, it means modernizing existing code by increasing its quality and making
it more understandable; to exchange old knowledge of methods and concepts
into something that is more relevant to its time. This refactoring has also meant
to  transform the  UI  into  something that  is  more  appealing,  and more  user-
friendly.

The  website  that  has  gone  through  the  refactoring  is  Nordyr
(”https://nordyr.com/”). Nordyr is a Nordic Film & Series Database that shares
information about Nordic films and tv-series, and everyone involved. They also
offer social tools such as user profiles and various tools to simplify the explo-
ration and interaction between Nordic movies and consumers. This was made
possible by using vanilla PHP, JavaScript/jQuery, and the MariaDB database for
information storage and management.

The implementation of the refactoring meant retaining PHP for the backend, but
applying the Laravel framework, and likewise for JavaScript, but applying Re-
actJS (a powerful JavaScript library). Nordyr retains MariaDB for its informa-
tion storage and management, however, its SQL queries have been adapted to 
Laravel’s query-builder and Eloquent ORM, which means that the majority of 
SQL queries have been rewritten and the majority of data tables are now repre-
sented by models.

The restructuring of Nordyr has shown that the website now has the ability to 
scale better, and the development environment will also be more pleasant for 
those involved.

Keywords: PHP, Laravel, Eloquent, ORM, SQL, ReactJS, React, Redux, JWT, 
MariaDB, Nordyr, Microsoft Visual Studio Code, Postman, Photoshop, OOP, 
MVC, Repository
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Förord
Det som behöver tilläggas i denna rapport är att hemsidan Nordyr (”https://nor-
dyr.com/”) är min (”Fredric Färholt”) egen och har varit ett passionsprojekt se-
dan jag började min universitetsutbildning. Under rapportens gång så kommer
Nordyr tilltalas som ”de”, ”dem” och ”Nordyr” även fast det är jag själv bakom
spakarna. Detta är för att det känns mer naturligt att tala om hemsidan som sin
egen person eller i plural. Lite larvigt, men blir enklare att referera till den på
det viset istället för att säga ”min hemsida”, eller ”hemsidan”.

Nordyr gick live ungefär 2020-01-01 och har varit en perfekt plattform för att
tillämpa nya kunskaper inom juridik, datavetenskap men främst datateknik som
bl.a. erhållits av Mittuniversitetet. Tack!
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Terminologi
Akronymer/Förkortningar

JWT JSON Web Token (”JWT”) är en krypteringsmetod 
som gör det möjligt för olika sidor av en applikation 
att kommunicera med hjälp av JSON objekt.

JWT gör det exempelvis möjligt för en applikation att
skapa inloggningssystem och auktorisation genom 
s.k. tokens. Användaren tilldelas en krypterad token 
som sparas på klientsidan och är unik för användaren.

Denna token fungerar sedan som en identifikation 
och låter användaren använda användarbaserade 
tjänster inom applikationen. [1]

Eloquent ORM Eloquent är Laravels metod för att arbeta mot en 
databas i kod. Varje tabell i en databas representeras 
av en ”Model” som tillåter dig att enkelt hämta/ta 
bort/lägga till information i databasen. [2]

MVC MVC är ett mönster som separerar en applikations 
arbetsområden i tre logiska komponenter: Model-
View-Controller.

Model hanterar och representerar data som skickas 
mellan View och Controller.

View är gränssnittet för data. Det är det som 
besökaren till en applikation ser och kan interagera 
med. För detta projekt är ReactJS vår View.

Controller är mellanhanden till Model och View och 
hanterar business logic. Den manipulerar data och 
hämtar eventuell data från Model och passar den 
vidare till View. [3]

Repository Ett repository i sammanhanget MVC är ett koncept 
som adderar ett lager till MVC, och fungerar som en 
länk mellan Model och Controller.

Arbetsområdet separeras en gång till och med ett 
Repository Pattern så har vi ett dedikerat område för 
våra databasförfrågningar. Det här hjälper oss att 
hålla våra Controllers till viss del fria från SQL-satser
och kan då låta controller arbeta enbart med att 
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manipulera och skicka vidare information till Views.
[4]
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Ut med det gamla – in med det nya. Nordyr behöver hjälp med att skala sin 
hemsida för att framtidsvisioner och mål ska uppfyllas. Deras teknik baseras på 
gamla kunskaper och metoder vilket gör att en uppskalning blir komplicerad 
och besvärlig.

Vad är det som gör det besvärligt? PHP och JavaScript har som bekant funnits 
en längre tid, och andra hemsidor kan skala utmärkt med samma teknik. Nordyr
använder ju  t.o.m. MVC, Node.js och GulpJS. Så så pass omodern är inte Nor-
dyr. Men vad är problemet?

Sanningen är att Nordyr vid det här tillfället är dåligt skriven. Models och  Con-
trollers är överflödiga och olika logiska koncept har missuppfattats, vilket resul-
terat i att det nu finns en mängd av redundant kod. Det kommer alltså ta längre 
tid att försöka städa upp existerande kod än att börja om från början.

Nordyr väljer därför att starta på nytt och behöver därför hjälp med att refakto-
risera befintlig kod och skriva de i respekterade ramverk och bibliotek: Laravel 
och ReactJS. Det enda som fortfarande fungerar som det ska och som inte behö-
ver designas om är deras databas, det är något som gjordes rätt från början.

Om dessa problem får en lösning kan Nordyr börja expandera med fler sidor 
och funktionaliteter, något som i sin tur kan göra Nordyr mer värdefull för besö-
kare och användare.

1.2 Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte innefattar att finna nya tekniska lösningar åt Nor-
dyr, samt förfina befintliga koncept som de använder och till viss mån göra om 
designen. Med andra ord innebär det att hemsidan helt och hållet ska skrivas 
om. Detta ska i sin tur göra att de på enklare vis kan expandera hemsidan och 
nå nya höjder.

När projektet är avslutat så skall Nordyrs backend vara programmerad i Laravel
och dess frontend vara gjord i ReactJS.

Det här innebär att Nordyr blir en single-page-application, alltså en hemsida 
som inte behöver uppdatera varje gång en besökare vill till en annan sida, ett 
koncept som större hemsidor som Facebook och vissa Google verktyg använ-
der. [5]

1
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1.3 Avgränsningar

Fokuset har främst legat på att refaktorisera Nordyrs befintliga programkod och
designa om sidorna. Vad fokuset inte legat på är att visa hur Nordyrs databas är 
designad men det betyder inte att vi inte kommunicerar med någon databas. 
Kommunikation med databas görs fortfarande.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

För att lösa Nordyrs problem ska följande tekniska problem lösas:

• Backend i Laravel

• Frontend i ReactJS

• Single-page-application

• Använda Repository mönster

• JSON Web Tokens (”JWT”) för auktorisering och inloggning

• Omdesigna samtliga sidor (Med Bootstrap och egen scss)

• Använda Eloquent och Laravels egen query builder så gott det går

1.5 Översikt

Här nedan följer rapportens disposition:

Kapitel 2 (”Teori”) beskriver teorin bakom de olika koncept och tekniker pro-
jektet använder sig av.

Medan Kapitel 3 (”Metod”) tar upp vilka metoder som använts och motivering-
en till de, exempelvis varför ReactJS valts och varför JWT används istället för 
sessioner. Kapitlet tar även upp vilka ytterligare bibliotek som använts för att 
lösa olika områden, exempelvis React Bootstrap.

Kapitel 4 (”Konstruktion”) är ett avsnitt som visar på hur väsentliga delar 
kosntruerats, exempelvis hur Laravel installerats och hur sedan ReactJS imple-
menterats i projektet. Avsnittet tar även upp hur diverse REST API:er byggts 
och hur Repository implementerats.

Kapitel 5 (”Resultat”) visar på om det övergripande syftet och de olika mål som
satts upp uppfyllts. Här ska även olika problem som stötts på visas och om de 
lösts eller inte lösts.

Kapitel 6 (”Slutsatser”) är det sista kapitlet och har en mer personlig ton och vi-
sar personliga åsikter om resultaten och hur det hela har gått. I det avsnittet tar 
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jag upp om jag är nöjd med slutresultatet och om det är något som jag hade ve-
lat göra mer annorlunda.

1.6 Författarens bidrag

Projektet har helt och hållet utförts av författaren (”Fredric Färholt”).

3
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2 Teori
2.1 JSON Web Tokens (”JWT”)

Idag förs det diskussioner vare sig en bör använda sessioner eller JSON Web 
Tokens (”JWT”), och för just här projektet vägde det mellan just sessioner inom
Laravel eller JWT.

JWT används främst för auktorisering av användare, säkerställandet av att det 
är samma användare som använder tjänsten som vid inloggningstillfället. [1] 
Normalt sätt görs detta genom sessioner, och inom PHP och ASP.NET är det re-
lativt enkelt att skapa sessioner, de kan skapas genom en enkel rad:

Det som sedan sker är att en session skapas i minnet på serversidan och en coo-
kie skapas på användarens dator, och varje gång en auktorisering sker skickas 
cookien till serversidan som kontrollerar den mot sessionen i serverminnet. [6] 
Hemsidan kan sedan förse användaren med rätt information om dessa stämmer 
överens med varandra som i figur 2.

Figur 2: JWT Diagram PHP Server Sessions [7]

Istället för sessioner så skapar JWT en krypterad token på klientsidan som på fi-
gur 1, som baseras på ett JSON objekt med uppgifter om användaren, och fun-
gerar under sin livslängd som en nyckel för den inloggade användaren. 

4

// Session i laravel...

$request->session()->put('key', 'value');



Refactoring Nordyr
Fredric Färholt 2020-05-04

Figur 1: JWT Diagram [7]

På så vis vet hemsidan om användaren har auktorisation och kan få tillgång till 
skyddade routes (användares dashboard exempelvis eller inställningar).

2.1.1 JWT Säkerhet

För att illustrera hur JWT krypterar sina JSON objekt kan vi se nedtill. Följande
textsträng innehåller information som syns på figur 3.

Det vi ser är att texten är separerad med punkt och färger. Vad som sker här är
att det röda stycket representerar header i figur 3, och har information om vil-
ken algoritm som används samt vilken typ av token det är. 

Det lila stycket innehåller all data i figur 3, exempelvis information om använ-
daren som id och namn. Vad som även ska skickas här är information om när
token skapades och när den inte längre är användbar. 

Medan det blåa stycket är en hopslagning av det röda och lila stycket tillsam-
mans med en nyckel som syns i figur 3, och krypterar sedan JSON objektet med
vald algoritm i det röda stycket. [8]

2.2 Laravel

Innan Laravel släppte sin första beta 9 juli, 2011 så var PHP ramverket Codeig-
niter den största på scenen. Men Sir Taylor Otwell ansåg att Codeigniter sakna-
de diverse funktioner för autentisering och autkorisering av användare och där-
för utvecklade han Laravel. [9]
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Laravel är ett PHP ramverk som erbjuder verktyg och hjälpmedel för att skapa 
kraftfulla webbapplikationer och webbtjänster. Laravel följer MVC mönstret 
och har nu gått förbi Codeigniter i popularitet.

Exempel på funktioner inom Laravel: 

• Routing controllers både för webb och api

• Autentisering och Auktorisering av användare

• Object Relational Mapper (”ORM”)

• E-mail metoder och mallar [10]

Vad som bör tilläggas här är att View i detta fall inte har något att göra med La-
ravel utan det som representerar V i MVC i det här projektet är ReactJS.

2.2.1 Php Artisan

Laravel  kommer  även  tillsammans  med  ett  command-line  interface  (”CLI”)
som har ett par hjälpsamma kommandon som hjälper dig bygga din applikation.
[11]

Vill vi exempelvis skapa en ny Controller kan vi skriva följande i terminalen för
ditt projekt: 

2.2.2 Eloquent ORM

Eloquent ORM förser ditt projekt med ett Object-Relational-Mapping vilket 
egentligen innebär att vi kan skapa förfrågningar till en databas i det språket vi 
vill istället för vanlig SQL. [12] Det är precis det Eloquent ORM är, den tillåter 
dig att skapa förfrågningar till din databas genom din kod i Laravel. 

I praktiken kan det se ut så här. Säg att vi har en databas med tabellen Title. Vi 
kan då med hjälp av Php Artisan skapa en modell som representerar den tabel-
len:

Efter att modellen är skapad behöver vi berätta vad tabellen heter, men detta är 
inte nödvändigt om modellen har samma namn som tabellen i databasen. Men 
som exempel på ifall den inte skulle ha samma namn kan det se ut så här:

6
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Här berättar vi för modellen att tabellen som den representerar heter ’movie_tit-
les’. I denna modell kan vi sedan lägga till massvis med konfigurationer som 
passar ens behov. [2]

2.2.3 Query Builder

Med Laravel kommer också deras query-builder som förser utvecklaren med ett
smidigt sätt att skriva databasförfrågningar. För att visa hur smidigt det kan se 
ut i jämförelse med ren SQL tas ett eget exempel direkt från projektet:

7

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Title extends Model
{

    /**
     * The table associated with the model.
     *
     * @var string
     */
    protected $table = 'movie_titles';

}

$password_hashed = password_hash( $password, PASSWORD_DEFAULT );

$stmt = $this->connect()->prepare("INSERT INTO
 nordyr_com.nordyr_u_users(`user_id`, `username`, `email`, 

`password`) 
VALUES (?,?,?,?);
INSERT INTO nordyr_com.nordyr_u_usermeta(`user_id`, `gender`) 
VALUES (?,'Other');");

$stmt->execute([$primary_key, $username, $email, $password_hashed,
$primary_key]);

User::create([
            'user_id' => $id,
            'username' => $username,
            'email' => $email,
            'password' => Hash::make($password)
        ]);

        UserMeta::create([
            'user_id' => $id,
            'first_name' => null,
            'last_name' => null,
            'date_of_birth' => null,
            'description' => null,
            'profile_avatar' => null,
            'country' => null,
            'location' => null,
            'gender' => ’Other’,
            'website' => null
        ]);
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Här ser vi två olika databasförfrågningar i varje kodlåda som gör precis samma 
sak. Tack vare att Laravel query builder använder PDO [13] så behöver vi inte 
manuellt skapa prepared statements som i första kodlådan, utan här kan vi di-
rekt skriva SQL satsen och t.o.m. mata in data direkt i en array. 

Här ser vi också att lösenordet hashas direkt i arrayen med bcrypt (Hash::make)
och vi behöver inte använda en lång helper som i första kodlådan. [14] 

Det vi också ser här är hur vi använder Eloquent ORM då vi skapar förfrågan 
till model User och model UserMeta som i sin tur passar vidare förfrågan till 
databasen.

2.2.4 Laravel API

Laravel gör det också enkelt att skapa API Routes. En API Route är en endpoint
som gör det möjligt för en att skapa enkla API verb (get, post, put, delete). En 
route kan bestämmas på följande sätt. 

Detta görs i api.php filen som ligger i routes-katalogen i projektet. Här bestäm-
mer vi endpoint ’title/{id}’ som tilldelas ett id, som sedan pekar mot en control-
ler vid namn ’TitleController’ och en metod i denna controller som heter title-
ById. Metoden kan sedan exempelvis kommunicera med en metod i en Reposi-
tory-klass som har en Laravel query-builder redo.

2.2.5 MVC

Separation av arbetsområden gör att en applikation kan bli lättare att handskas
med, särskilt när ett projekt arbetas på av flera. Därför finns mönstret/arkitektu-
ren Model-View-Controller (”MVC”), som egentligen innebär att en applika-
tions arbetsområden separeras från varandra. 

Det Model exempelvis gör är att interagera med data, om den nu finns i en data-
bas eller JSON-fil gör inget. Medan en Controller fungerar som ett verktyg för
att förse Model med data och manipulera data som kommer från Model, det kan
exempelvis vara att validera ett formulär. Medan View i vårat fall är ReactJS,
alltså UI för applikationen. [3] [15]

MVC kan ses som grunden för hur din applikation är uppbyggd och det går
självklart att addera ytterligare lager som Resource  eller  Repository.  I det här
projektet jobbar vi med Repository.
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// Hämta titel ...
Route::get(’title/{id}’, ’TitleController@titleById’);
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2.2.6 Repository

Det som utmärker Repository är att den hjälper din controller att bli mer städad.
Controllern kan vanligtvis innehålla ett flertal SQL-satser som direkt via model
kommunicerar med en databas, Controllers har därför tendensen att bli överflö-
dade med logik och SQL-satser.

För att hjälpa controllern kan vi därför implementera ett Repository i vår arki-
tektur/mönster och den fungerar då som en medlare mellan vår  business logic
(controllern) och data access layer (model). Därefter kan du anpassa den efter-
frågade data mot ett objekt och passa den vidare till controllern. Genom att göra
det på det här sättet har du separerat databasförfrågningar direkt från controllers
och har dedikerade filer för dina frågor. [4] [17]

2.2.7 React scaffolding

Laravel låter dig själv bestämma vilken typ av JavaScript som du ska använda
till ditt projekt, vare sig det är Vue eller React. Laravel kommer tillsammans
med en uppsättning som låter dig enkelt installera React till ditt projekt. Detta i
Laravel-termer kallas för Frontend Scaffolding och innebär att vi med hjälp av
php artisan och  composer genererar ett React projekt inom Laravel projektet.
[18]

2.3 ReactJS

React är ett JavaScript bibliotek som låter dig bygga interaktiva och smarta 
gränssnitt för din applikation. React är komponentbaserat som arbetar med sta-
tes och renderingar. 

Du kan exempelvis mata en komponent med information och med hjälp av ren-
deringsteknik slår den ihop allt och skapar ett komplext gränssnitt enligt ditt be-
hov. Det innebär att du också kan skapa komponenter som kan återanvändas av 
andra komponenter.

2.3.1 Axios

Axios låter oss arbeta och ansluta till API:er med exempelvis verben GET och
POST, och låter oss även använda async och await för att skapa osynkroniserad
kod.

Anropet med Axios genererar också mängder av användbar data i samband med
anropet som syns på figur 5.

Figur 5: Axios i React
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2.3.2 Routes

Route är det som tillåter dig att navigera genom olika sidor på en applikation. I
andra projekt som inte är single-page-applications, så har man navigerat sig ge-
nom olika filer som laddas baserat på URL, det är också det som triggar en ref-
resh. Men med routes så kollar applikationen på din URL och laddar sedan rätt
komponenter baserat på din URL utan att genomföra en refresh. [20]

En typisk uppsättning routes kan se ut så här: 

Här ser vi exempelvis två paths som söker efter URL ”/title” och ”/person” och
laddar respektive klasskomponent.

2.3.3 Components

I React byggs applikationen med komponenter. Dessa komponenter kan man se
som små bitar som kan återanvändas och tillsammans utgör de ditt gränssnitt.
[21]

React komponenter kan ses som funktioner som tar emot värden, s.k. props, och
returnerar sedan  React  element.  Det finns två olika komponenter inom React:
Funktionella  komponenter  och Klasskomponenter.  De gör  egentligen samma
sak men skrivs lite annorlunda. [21]

En klasskomponent kan se ut så här:

Medan en funktionell komponent skrivs ut såhär:

Lägg märke till hur this försvinner från props i funktionella komponenten. 
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<Route path="/title" component={Title} />
<Route path="/person" component={Person} />

class TitleHeader extends React.Component {
       render() {
              return <h1>{this.props.title}</h1>;
       }

}

function TitleHeader(props) {
         return <h1>{props.title}</h1>;

}
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2.3.4 State

Konceptet state innebär att en komponents data har en viss inställning och kan
under tiden förändras. Ett state skrivs som ett JavaScript objekt och kan inne-
hålla flertalet värden som definierar komponentens inställning. [22] Här nedtill
är ett exempel på hur ett state kan se ut samt värden.

Props och state är olika. Props är det du förser en komponent med när du anro-
par den. 

Det som sker här är att vi anropar komponenten TitleHeader och förser den en
props som heter title med värdet från komponentens state vi arbetar från.

2.4 Bootstrap

Bootstrap är ett verktyg som hjälper utvecklare att enkelt bestämma utseende 
för en applikation. Bootstrap kommer med förutbestämda CSS klasser som man
enkelt kan applicera på ett DOM element. [24]

Laravel har gjort det enkelt för utvecklare då Bootstrap kommer i samband med
installationen. [25] Det som behöver läggas till är ifall en vill använda React 
Bootstrap som är lite annorlunda än den traditionella Bootstrap-miljön. 

2.4.1 React Bootstrap

React Bootstrap är Bootstrap fast komponentbaserat istället. React Bootstrap är
en uppsättning färdiga komponenter som väntar på att fyllas med värden. De är
högt anpassningsbara och fungerar att kombinera med vanliga Bootstrap. [26]

2.5 Illustrationer

Figur 3: Encoded / Decoded
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this.state = { 
     loading: true,
     title: ””,
     year: ””

};

<TitleHeader title={this.state.title} />
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Figur 4: MVC [16]
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3 Metod
För att lösa de mål som sattes upp i kapitel 1 så behöver olika metoder tilläm-
pas. Dessa metoder hjälper oss att lösa problem som kan stötas på under utveck-
landet. Vi behöver tillämpa olika lösningar inom dessa områden: ”Programva-
ror”, ”Backend”, ”Frontend” och ”Design”.

3.1 Programvaror

Programvaror har varit till stor hjälp för att lösa vissa områden. Exempelvis 
kodskrivande och testning av applikation och api. Här nedan följer en lista över 
de programvaror som använts. 

3.1.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code (”VS Code”) har använts för att programmera både backend
och frontend. VS Code har inbyggd IntelliSense som underlättar för utvecklare
genom att föreslå lösningar och funktioner i realtid. [27]

VS Code har möjligheten att behandla mängder av olika programmeringsspråk:
Swift, Clojure, Ruby, SQL, Perl, Python. De språk vi behöver för att lösa upp-
giften är JavaScript och PHP. VS Code har även en inbyggd terminal som låter
oss använda olika ramverks och biblioteks skräddarsydda Command-line Inter-
faces (”CLI”), alltså kommandon som vi kan nyttja för att lösa olika områden.

3.1.2 Postman

Applikationen hämtar majoriteten av information från en databas. För att vår
frontend och backend ska kunna kommunicera med varandra skapar vi olika
API:er. API utvecklandet sker på backend sidan genom att sätta upp ändpunkter
som är kopplade till controllers och dess metoder, dessa controllers returnerar
sedan i sin tur information till ändpunkterna. 

För att underlätta API utvecklandet så har ”Postman” använts. Postman är ett
program som hjälper dig att ansluta till ändpunkterna för att se så informationen
du efterfrågar är korrekt.  Det är även ett utmärkt verktyg för att genomföra fel-
sökning i om saker och ting går fel. Du kan exempelvis i många fall direkt få ett
felmeddelande som förklarar vad som gått snett: Exempelvis att kolumnen du
efterfrågar i en databas inte existerar eller inte är unik.

3.1.3 Webbläsare - Tillägg

React Developer Tools
”React Developer Tools” har använts för att underlätta utvecklandet av React, 
det hjälper dig att exempelvis se ifall ett state uppdateras.
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Redux DevTools
Ett annat viktigt tillägg har varit Redux DevTools. Det här tillägget har främst 
använts i samband med utvecklandet av inloggningssystemet med JWT, för att 
helt enkelt se så en användare loggas in ordentligt. 

3.2 Backend (Laravel)

Metoden som använts för att lösa applikationens backend har skett genom PHP
ramverket Laravel. De problem som behöver lösas på backendsidan är främst
byggnationen av API:er, säkerhet, autentisering (inloggning, registrering) och
arkitektur (mönster).

3.2.1 API

Laravel löser API strukturen på ett bra sätt genom att låta utvecklaren sätta upp
egna ändpunkter i en och samma fil. Som går att ansluta till genom den URL du
ställer in den på. 

3.2.2 Säkerhet

Olika metoder har tillämpats för att lösa applikationens olika säkerhetsområden.

404
För att  lösa hämtningen av  null-data,  exempelvis när information efterfrågas
från View och den inte finns så returneras ett meddelande som har ”Bad Re-
quest” tillsammans med en 404-kod. View (Frontend(React)) behandlar sedan
den informationen genom en catch-funktion och skickar användaren till en 404-
sida.

Varför detta är nödvändigt är främst för att ge användaren en god användarupp-
levelse så denne inte är kvar på en sida som står och laddar i en evighet. Men
det har också med att ge eventuella sökmotor information om att denna sidan
inte finns, speciellt om den har funnits tidigare. Nordyr får den här informatio-
nen genom exempelvis Google Search Console som är ett verktyg för sökstatis-
tik. Nordyr får därför chansen att åtgärda problemet (om det är ett) innan Goog-
le tar bort den från sitt index.

Användarinformation
En annan säkerhetsåtgärd som är av vikt är att förse den inloggade användaren
med sin egen information och aldrig någon annans. Detta har först och främst
med att skydda alla användares information. Även fast Nordyr bara har några
trettiotal registrerade användare i dagsläget så ser de ändå att det är viktigt och
har lagt ner ordentligt med tid på att få detta att funka. 
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catch (error) {
            if (error.response.status === 404) {
                this.props.history.push(`/404`);
            }
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Detta har främst lösts genom ett samarbete mellan Laravel och JWT. När en an-
vändare loggar in så sparas informationen i en token, denna token går att avläsa
genom en me()-metod i AuthController som satts upp för inloggningssystemet.
Av den kan vi sedan hämta den inloggade personens användar-id, därefter kan
vi basera användarinformationen på det unika id:t. 

Vill vi använda inloggningens id i andra controllers kan vi enkelt skapa en in-
stansiering i de andra controllers constructors och lagra värdena i en variabel.
Se figur 1.

Figur 1: Me

Denna typ av kontroll mot den inloggade användaren sker också när denne för-
söker ändra sina egna uppgifter som användarnamn, e-postadress, lösenord och
profilbild. Där sker alltså ändringen mot den inloggades användar-id, och vi be-
höver inte skicka några extra uppgifter mot API:et.

Registrering
När en användare registrerar sig måste vi vara säkra på att den informationen
hanteras korrekt och går igenom säkerhetslager. Här väljer vi att kryptera lösen-
ord och använda en rekursiv nummergenerator för att skapa en unik och lång
primärnyckel. 

Efter att  en användare fört  in sina uppgifter  i  registreringsformen så skickas
uppgifterna säkert genom HTTPS och landar på backendsidan. Informationen
tas upp av en AuthController och går igenom valideringslager som kontrollerar
informationen. Dessa steg syns i Figur 2. Detta görs för att skydda användaren
från att fylla i dålig information som osäkra lösenord och för att skydda säker-
heten på hemsidan. 

Lösenordet krypteras med Laravels egen Hash-metod som använder bcrypt.

Dessa valideringssteg har valts och skrivits på egen hand, och fler valideringsla-
ger kan såklart adderas. Exempelvis lager om användarnamn, att namn som in-
nehåller svordomar/hädelser inte tillåts registreras. Detta skulle kunna kontrol-
leras mot en lång array med otillåtna fraser/ord, alternativt mot en databas. Mot
en databas blir förmodligen enklare för då kan en använda sql like för att kon-
trollera användarnamnet i ett wildcard. Men detta får läggas till  under andra
omständigheter.

Login
Säkerheten vid inloggning är minst lika viktig. Främst för användaren men ock-
så webbservern. Här har en kortare algoritm skrivits för att lösa problemet om
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användare skrivit in fel uppgifter för många gånger, detta för att skydda använ-
daren men också från ett serverperspektiv där vi inte vill att funktionen ska kun-
na spammas och överbelasta servern. 

Detta kontrolleras genom att lagra inloggningsförsöken i databasen. Där lagras
IP-adress och antalet försök. Så vid varje inloggning sker en förfrågan om bort-
tagning av inloggningsförsöket om den gjordes för mer än 5 minuter sedan mot
IP-adressen. Om det var över 5 minuter sedan så tas den bort. Detta för att tillå-
ta ett nytt inloggningsförsök, börjar vi inte med att ta bort så kommer den neka
inloggningen igen innan den kontrollerar antalet försök i databasen.

Därefter kontrollerar vi antalet försök som gjorts på IP-adressen och om den är
5 eller över så nekar vi inloggningsförsöket och meddelar att den får försöka
igen när fem minuter passerat. 

Därefter sker den vanliga kontrollen om användaren existerar, ifall epostadres-
sen är korrekt och till sist lösenordskontrollen som då använder JWT funktionen
auth()→attempt($credentials) för att kontrollera ifall användaruppgifterna är
korrekt utförda.  Är det inte korrekt så ökar vi värdet på inloggningsförsöket i
databasen med en och identifierar raden på IP-numret.

Denna metod använder vi för att säkerställa inloggningssäkerheten på hemsi-
dan. Detta må se ut som en konstruktionsförklaring men är mer vilka metoder
som ingår i säkerheten, hur den är konstruerad på riktigt går vi igenom i kapitel
4.

3.2.3 Eloquent ORM / Laravel Query-Builder

Då vi använder Laravel för projektets backend så kommer även Laravels egen 
ORM användas för att kommunicera med databasen. 

Istället för att skapa modeller som representerar varje modell på en och samma 
gång så skapas modellerna eftersom, jag väljer att gradvis implementera ORM i
projektet eftersom databasen redan existerar.

Tillsammans med Laravel kommer också deras query-builder som används för 
att skapa SQL frågor till databasen användas.

3.2.4 MVC + Repository

Laravels MVC mönster gör att applikationer kan skala bra. Eftersom hemsidan 
sedan tidigare har många olika SQL satser så kändes det naturligt att implemen-
tera Repository och använda det ihop med MVC. Det innebär att vi skapar ett 
till lager på hemsidan som hanterar majoriteten av SQL frågor, se figur 3. Figu-
ren visar de 6 steg som applikationen består av. Vad det mönstret inte förklarar 
är att Repository inte behöver skapas varje gång en ny controller skapas. Utan 
Repository används främst för att avbelasta controllers. Så i vissa fall används 
inte repository, utan förfrågan kan ibland ske direkt till model från controller.
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Vad som inte syns på figur 3 är också det att Repository ibland kan kommunice-
ra direkt till databasen genom att använda databasanslutningen direkt. Detta har 
använts enbart ett fåtal gånger. 

3.2.5 JSON Web Tokens - Backend

För det här projektet har JWT valts för hantering av inloggningssessioner. Tidi-
gare har hemsidan använt sig av vanliga cookie sessioner som satts med hjälp 
av phps egna sessionsmetoder. 

Valet stod mellan att använda vanliga sessioner eller implementera JWT. Beslu-
tet om JWT togs efter att ha fått flertalet rekommendationer.

JWT är mer ”besvärligt” att ställa in än sessioner och behöver göras på både 
Laravel och React. För det här projektet har jwt-auth av Sean Tymon använts 
specifikt, och är JSON Web Token Autentisering för Laravel, medan Redux an-
vänts för att hålla ordning på JWT på klientsidan.

3.2.6 Mailtrap

Under testning har Mailtrap använts för att hantera de automatiska mailutskick 
som hemsidan gör vid olika tillfällen. Som lösenordsåterställning och användar-
registrering. Mailtrap är en e-mailtjänst som låter dig skicka mail från localhost 
till en inbox på deras server. Ett bra sätt att testa utseende och informationskon-
troll på mail. 

3.3 Frontend (React)

Projektets frontend har helt och hållet skrivits i ReactJS. React valdes för dess 
popularitet och dess struktur. Enligt statistik från 2019 så vill 71.7% av de som 
testat React återvända till det jämfört med 40.5% för Vue.js. Se figur 4. Men det
valdes också för att hjälpa Nordyrs skalning. Reacts komponentbaserade upp-
byggnad passar Nordyrs typ av hemsida då många komponenter kan återanvän-
das för liknande bruk. 

3.3.1 Bibliotek

Tillsammans med React har flertalet bibliotek använts. Detta för att underlätta
vissa områden och för att skapa ett smidigt arbetsflöde. De bibliotek som inte
tas upp i den kommande listan är de bibliotek som hjälper skapa grunden för en
React applikation, exempelvis: ’react-router-dom’ och ’react’.

Här nedan följer en lista över de bibliotek som använts under projektet tillsam-
mans med en motivering på varför denna typ av bibliotek valts som metod: 

 react-lazy-load-image-component
På Nordyr finns tusentals bilder hämtade med lov från olika distributö-
rers  pressplattformar,  alternativt  med  godkänd  cc-licensering.  Bilder
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som representerar  filmer,  personer och tv-serier – stillbilder,  posters,
thumbnails. 

För att inte överanstränga besökares bandbredd,  och inte heller webb-
servern, används detta bibliotek för att hantera laddning av bilder. Bib-
lioteket gör så att bilder enbart laddas när de behövs, alltså när använ-
daren ser bilden på sin skärm. Om inte bilden syns, finns ingen anled-
ning för användaren att ladda ner bilden. 

Detta hjälper biblioteket till med. Biblioteket hjälper även till med att
ladda komponenter när de behövs, på samma sätt som bilder, men att
lazy-loada komponenter har använts snålt. 

 react-meta-tags
Nordyr prioriterar SEO högt, utan god SEO kommer de inte synas på
sökmotorers sidor. Därför används biblioteket react-meta-tags som hjäl-
per  applikationer  att  skapa  meta  tags  dynamiskt  baserat  på innehåll.
Den hjälper alltså till  med att identifiera olika sidor på applikationer
och ger de rätt metavärden. 

 react-alice-carousel
Eftersom Nordyr informerar om tusentals nordiska titlar så behövs en
smart slider som kan innehålla tiotals, om inte hundratals titlar på en
och samma gång. Därför fungerar Alice Carousel bra för Nordyr. Det är
en slider som är responsiv och har bra konfigurationsförmåga. Detta
tillsammans med lazy-load-image gör att hemsidan inte överansträngs.
Bilder i slidern laddas bara ned när de behövs, vi kan alltså fylla sliders
med mycket information.

 react-moment
Det här är ett bibliotek som formaterar om datum. Nordyr jobbar myck-
et med datum då majoriteten av filmer har information om titelsläpp.
Biblioteket hjälper till att formatera om datum så att det blir mer läsbart
och mer attraktivt för användaren. Se figur 5 för ett exempel på hur bib-
lioteket har använts.

 react-copy-to-clipboard
Ett simpelt bibliotek som låter dig kopiera ett värde genom att trycka på
en knapp. Denna har använts enbart för hantering av dela-funktionen
som finns på hemsidan för att direkt kopiera url:en som användaren be-
finner sig på. Ett användarvänligt bibliotek. Se figur 6.

 react-count-to
Det här biblioteket används för ett syfte och det är att räkna från 0 till
ett  bestämt värde.  Denna används på användares  profilsidor  där  den
räknar antalet likes, betygsättningar, listor och watchlist som använda-
ren har i en snygg uppräkning. Den används också på Nordyrs om-sida.
Se figur 7.
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 react-image-crop
När en användare registrerar sig på hemsidan har den möjligheten att
ladda upp sin egen profilbild inne på sidan för inställningar. För att göra
denna metod så smidig som möjligt har hjälp från react-image-crop an-
vänts. Det är ett bibliotek som låter dig göra beskärningar i en bild. Se
figur 8. Vad som också syns på bilden är hur en förhandsvisning lagts in
för att visa hur användaren beskär bilden. 

Jag har valt att skriva ”beta” i rubriken för att visa på att funktionen inte
är helt fullt utvecklad och kan vara lite buggig. 

Bilden beskärs i aspect ratio (bildformat) 1:1, alltså samma längd på
samtliga sidor vilket också hjälper hemsidan att visa profilbilden som
en rund cirkel. 

 react-image-lightbox
Ännu en interaktion med bilder förs in på applikationen genom en light-
box. Denna lightbox agerar som galleri för titlar och personer. 

 react-responsive

Har använts flitigt genom projektet och är en bra metod för att hantera
hur innehåll ska presenteras baserat på användarens skärmstorlek. Med
react-responsive kan en enkelt ställa upp olika komponentbaserade upp-
lösningar och på så vis bestämma hur DOM element ska placeras för
respektive upplösning. 

Exempel: 

<Desktop><h1>Stor upplösning</h1></Desktop>

<Tablet><h1>Mellan upplösning</h1></Tablet>

Dessa bibliotek är väsentliga för att upprätthålla en användarvänlig känsla. Se-
dan har vi några mer tekniska bibliotek som exempelvis hjälper till med att un-
derhålla användningen av JWT inloggningssystemet. De bibliotek som krävts
för att det ska funka är följande: 

 js-cookie

 react-redux

 redux

 redux-thunk

Dessa bibliotek hjälper oss att hålla igång JWT-systemet. Redux kan användas
till många olika saker och adderar ett lager till din React applikation. Men i det-
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ta projekt har Redux enbart använts för att hantera JWT och användarens upp-
gifter. Det finns olika sätt att hantera den token som skapas vid inloggning, ett
sätt är att lagra den i localStorage, men i det här fallet lagrar vi token som en
cookie med hjälp av js-cookie biblioteket.

3.3.2 Säkerheten

Säkerheten för projektet på både klientsidan och backend samarbetar. Ofta sker
säkerheten på så vis att värden skickas till backend som granskas och nekas/be-
viljas. Svaret efter granskningen returneras sedan till klientsidan och presente-
ras.

Detta hade helt och hållet kunnat ignoreras men det hade inte varit särskilt an-
vändarvänligt. Därför ses detta samarbete mellan klientsidan och backend som
ett sätt att vägleda och dirigera om användaren om något går fel. 

Vid exempelvis registrering av användare är det viktigt att berätta om användar-
namnet är upptaget, ifall e-postadressen redan är registrerat och om lösenordet
är tillräckligt starkt. 

Ibland sker viss säkerhet helt och hållet på klientsidan, som vid exempelvis fel-
rapporteringen av innehåll på hemsidan. Här försvinner formen direkt efter att
en  rapportering  skett,  och  det  har  främst  med  att  skydda  webbservern  från
spam, så att inte  skicka-in knappen kan spammas. Skicka-in ändras också till
type=”submit” och  disable=”false” när  användaren/besökaren  valt  kategori
för felrapporteringen. Se figur 9. Därefter skickas felanmälan till en mejlinbox.
Ett ytterligare säkerhetslager är viktigt här och det kan vara att sätta en spärr på
att felanmälaren enbart får skicka 10 felanmälningar i timmen. 10 kan låta högt,
men bevarandet av engagemang är viktigt. Något som kan vara superviktigt ifall
någon vill träna sin elakhet genom att skapa ett pythonscript tillsammans med
Chrome API för att sabotera.

Ibland visas inga felmeddelanden. Inne på användares inställningar kan de läg-
ga till en beskrivning på sin profil. Där har en maxgräns om 250 tecken satts di-
rekt i formuläret. Denna kan överrumplas rätt lätt genom att direkt i källkoden
ta bort attributet om maxtecken och därefter skriva och skicka in. Vad som hän-
der dock är att dessa tecken beräknas på backend och registrerar enbart texten
om de är lika med eller under 250 tecken.

Dessa olika typer av metoder för säkerhet på klientsidan har implementerats
och ses främst som ett sätt att vägleda och hjälpa användaren. 

3.3.3 Design / Responsiv

Ett av målen för projektet har varit att designa om alla Nordyrs sidor. Målet har
inte varit att skapa en omfattande design, utan det ska vara noterbart. Se figur
10. På bilden ser vi att vissa komponenter flyttats runt – genres, watchlistknap-
pen. Sidomenyn har exempelvis tagits bort helt och hållet och några element
har fått en border-radius om 6px eller är helt cirkulära, och andra har fått en
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synlig ram. Därför har inga wireframes för projektet använts, utan gamla desig-
nen har fått stå som mall. 

Vad som även implementerats är att skapa en visuell bekräftelse om att sidan
laddas. Detta har skapats genom att lägga in en false/true om sidan laddas. När
värdet är true visas tomma element med en gradient färg som skiftar, se figur
11, och när innehållet laddats så ändras värdet till false och sidan kan då presen-
teras.

All design har skett genom egen scss/css, Bootstrap och React Bootstrap. Ge-
nom att kombinera dessa tre designmetoder breddas designmöjligheterna.  För
Modals har exempelvis React Bootstrap använts, ibland har egna klasser skri-
vits, men oftast har klasser från Bootstrap använts. Ibland har även inline-css
använts, detta är vanligt i React-utvecklandet och är inte längre tabubelagt, och
skapar ett bra flöde i utvecklingen.

Responsiv
Ett annat mål har varit att göra sig av med Nordyrs m-dot hemsida. Tidigare har
en separat hemsida existerat som varit helt mobilanpassad som användare på
mindre skärmar slussats till. Denna ska bort då Google rekommenderar att göra
hemsidan fullt responsiv utan m-dot, dessutom kräver det dubbelt arbete varje
gång en ny feature läggs till på hemsidan, då denne ska in på m-dot sidan med.
[30] Detta hoppas Nordyr i sin tur också ska kunna ranka deras hemsida bättre
på sökmotorer.

Den responsiva delen har därför lösts genom en kombination av media queries,
samt basera innehållet på if-satser som läser av skärmens storlek i realtid.

3.3.4 JWT – Frontend

JWT behöver även konfigureras på klientsidan och för det har Redux använts
tillsammans med js-cookie. Med Redux har exempelvis  en s.k. store satts upp
för att berätta för applikationen om användaren är inloggad eller inte, detta har
kombinerats med reducers som bestämmer autentisering. Biblioteket js-cookie
har använts för att placera JWT token som en cookie. 

3.4 Testning

Den testning som skett för hemsidan har varit att följa ett specifikt användar-
schema som är indelat i olika sektioner. Främst för att testa hemsidans funktio-
nalitet. 

1. Registrera en användare

• Logga ut
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• Logga in

2. Användarengagemang

• Ge titlar Likes

• Betygsätta titlar

• Ändra betygsättning

• Ta bort betygsättning

• Lägg till titlar i watchlist

• Skapa en custom list

• Lägg till titlar i custom list

• Redigera custom list (byt namn, beskrivning, privatinställning)

• Ta bort lista

3. Användarinställningar

• Ändra användarnamn

• Ändra profilbeskrivning

• Lägg till location för kontot

• Lägg till self-promotion (hemsida, sociala konton)

• Byt e-postadress

• Lägg till land för kontot

• Lägg till year of birth

• Lägg till gender

• Byt lösenord på kontot

• Lösenordsåterställning

• Radera kontot
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När detta har gjorts görs det också på en mindre enhet eller simulerad enhet.

3.5 Övrigt (GDPR m.fl.)

3.5.1 GDPR

Då Nordyr har några få tusen besökare i månaden så behöver de följa GDPRs
riktlinjer. De använder exempelvis Google Adsense och Google Analytics för
att följa hemsidans framsteg mer noggrant – var besökare kommer ifrån, hur
många är de, och hur länge de stannar på vissa sidor. 

Därför har de satt upp en s.k. consent avisering som bestämmer vad som får gö-
ras med användarens exempelvis rörelsemönster/data. Just  nu visar de aldrig
personliga annonser oavsett om de beviljar detta eller inte, den tekniken har inte
utvecklats på hemsidan ännu, därför visas bara opersonliga annonser. Men ge-
nom att besökare ej beviljar Nordyrs dataanvändning på dem så slutar exempel-
vis Google Analytics fungera på den användaren. Att notera är även att alla an-
vändares IP-adresser anonymiseras innan de skickas till Google, det konfigure-
ras i den kodsnippet som delas av Google.

Hur Nordyrs consent skylt fungerar funktionsmässigt ändras inte alls, det enda
som ändras är hur den är programmerad. Vad som dock är viktigt är att använ-
darens svar lagras i databasen tillsammans med denne användares anonymisera-
de IP-adress, så att personen i fråga kan få ladda ned vad den svarat på sedan ti-
digare, ytterst ovanligt dock, men enligt GDPR måste en sådan möjlighet för
användare.

Hur detta bestäms görs genom att en cookie sätts med värdet on/off eller 1/0. 1
för beviljande och 0 för ej beviljande. Det är även detta värde som bestämmer
om skylten ska visas igen. Detta kombineras med en levnadstimer på cookien.

3.5.2 Bilder

På Nordyrs hemsida finns det tusentals bilder (promotional, posters, thumb-
nails). Majoriteten av dessa bilder, framförallt promotional bilder, har gjorts till-
gängliga Nordyr genom olika distributörers pressplattformar. På dessa press-
plattformar görs bilder tillgängliga i syftet om att främja titlar. Vilket är det 
Nordyrs stora mål: främja Nordiska titlar och väcka ett intresse för dessa. 

För att få åtkomst till dessa plattformar behöver en presentera sig som journa-
list, hemsideägare, bloggare eller liknande, därefter sker en process som be-
stämmer om du får tillgång till pressverktyget.

3.6 Illustrationer

Figur 2: Register Flowchart
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Figur 3: Applikationens arkitekturen

Figur 4: State of JavaScript: Frontend Frameworks [29]
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Figur 5: react-moment

Figur 6: react-copy-to-clipboard
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Figur 7: react-count-to

Figur 8: react-image-crop
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Figur 9: Felrapportering och säkerheten

Figur 10: Omdesign
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Figur 11: Laddar…

28



Refactoring Nordyr
Fredric Färholt 2020-05-04

4 Konstruktion
Det här projektet har gjorts möjligt genom att lösa problem stegvis. Första pro-
blemet är exempelvis att få igång Laravel, varpå nästa problem är att scaffolda 
ReactJS in i projektet. När dessa problem är lösta har vi ett gäng andra problem 
som behöver avklaras. 

Avsnittet tar upp dessa steg och visar på hur rutinen ser ut för att skapa vissa sa-
ker. Ex. att skapa en ny API Route följs av att en ny Controller kanske skapas, 
den behöver i sin tur ett nytt Repository: Skapa API Route → Skapa Controller 
→ Skapa Repository → Ev. skapa ny Modell.

4.1 Installation (Laravel + ReactJS)

4.1.1 Installera Composer

Det första som behöver göras är att installera Composer som hanterar Laravels
kritiska  filer.  [31] Detta  görs  genom  att  gå  in  på
https://getcomposer.org/download/ och kopiera texten under ”Command-line in-
stallation”:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-
setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 
'e0012edf3e80b6978849f5eff0d4b4e4c79ff1609dd1e613307e16318854d24ae64f
26d17af3ef0bf7cfb710ca74755a') { echo 'Installer verified'; } else 
{ echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo 
PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Texten ovan kan kopieras direkt i terminalen i Visual Studio Code. 

Nu ska composer vara installerat, och nu ska det gå bra att installera Laravel.

4.1.2 Installera Laravel

Laravel  installeras  också genom terminalen i  Visual  Studio Code genom att
klistra in följande kod: [31]

composer global require laravel/installer
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När  detta  görs  kan  vi  navigera  oss  in  i  vår  projektkatalog  och  skapa
Laravelprojektet genom att använda Laravels cli och skriva följande:

laravel new namn-på-projektet

Efter att detta är gjort kommer ett Laravelprojekt att skapas i katalogen som ter-
minalen befinner sig i. Nästa steg är att skapa en frontend scaffolding som gene-
rerar vårat ReactJS projekt i vårat Laravelprojekt. Steg som är enkla och helt 
enligt Laravels dokumentation. 

4.1.3 Frontend Scaffolding (ReactJS)

Nu vill vi implementera React till projektet och det gör vi också genom termi-
nalen genom att skriva följande kommandon i följande ordning:

composer require laravel/ui

// Generera grunden för React...
php artisan ui react

npm install && npm run dev

Efter att den har fått installera alla nödvändiga filer och uppsättningar så är La-
ravel/ReactJS projektet igång. Det som måste göras nu är att ställa in .env-filen 
för att hantera databasanslutningar. 

4.1.4 .env

Det sista steget i denna inledning är att ställa in .env-filen på rätt databas. Här
behöver vi fylla i värdena DB_DATABASE, DB_USERNAME och DB_PAS-
SWORD, för att kunna göra nästa steg som är att skapa API routes med control-
lers, repository och models. Gör vi inte det kommer vi inte kunna använda Elo-
quent ORM för projektet och Laravels query-builder.

4.2 API Route

Efter installationen av Laravel och React, samt inställningen i .env-filen kan vi
skapa vår första API endpoint. Det som behöver göras här är att skapa följande:

• API Endpoint

• Controller
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• Repository

• Modellen

Därefter kan vi testa API url:en i Postman.  Det som bör göras här är att testa
varje steg, efter varje ”koppling”. Så när vi skapat vår API endpoint och be-
stämt controller och metod för den så returnerar vi ett värde från controllern,
bara för att egentligen se att förfrågan kommer fram. Sedan gör vi samma sak
när vi skapar en service container mellan controller och repository, men mer om
det senare. 

4.2.1 Skapa API Route

Vi skapar vår första API endpoint genom att skriva följande:

// General title information
Route::get('title/{id}', 'TitlesController@titleById'); 

Här säger vi exempelvis att API endpoint ska vara av typen GET och att url är 
”title/{id}”. Url:en blir till slut ”/api/title/{id}” när vi gör en förfrågan från kli-
entsidan. Vi kan också köra hela url:en, alltså med domännamn, men eftersom 
allt ligger på samma server känns det onödigt. I Postman däremot behöver vi 
skriva hela url:en för localhost. 

{id} i det här exemplet är ett dynamiskt värde som är den vi använder för att ba-
sera informationen på. Här kan vi välja hur vi tar emot information, antingen 
kan vi gör det genom ”params” eller ”body”, eller direkt i url:en som anvisat 
ovan. 

Skickar vi information med params så läggs värden efter paramnyckeln: ”/api/
title?id=1011” och väljer vi att skicka information som body (form-data) lägger 
vi in informationen som ett objekt {id: 1011} tillsammans i anropet.

Genom projektet blandas dessa metoder. Det kanske inte är så bra, utan en bör 
hålla sig till samma metod. Det får bli en lärdom till senare. 

4.2.2 Skapa Controller och Metod

Nästa steg är att genomföra första testningen. Men först behöver vi skapa con-
trollern TitlesController och en klassmetod som heter titleById. Det här kan vi
göra med Laravel cli (php artisan):

php artisan make:controller TitlesController
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Genom att vi använder kommandot make:controller genom php artisan så läggs 
filen på sin rätta plats och genererar också rätt arv från andra klassmetoder och 
rätt namespace.

Vad vi bör göra nu är att skapa metoden titleById som returnerar ett testvärde.

public function titleById($id) { return "hello!"; }

Här är det viktigt att inkludera värdet $id i klassmetoden, annars kommer vi inte
lyckas hämta värdet vi inkluderar i förfrågan. Det finns andra metoder för att 
hämta värdet, vi kan använda request(’id’) utan att inkludera $id i parametern, 
men då behöver vi skicka värdet med metoden body. Vilket vi inte gör i det här 
exemplet.

Det som görs härnäst är att testa i Postman, och fungerar allt som det ska så vi-
sas ”hello!” i resultatet. 

4.2.3 Service Container

En service container är ett utmärkt sätt att göra s.k.  dependency injection. Det
innebär att en annan klass metoder förs in i klassen vi arbetar i. [33] Detta arki-
tektoniska koncept är smidigt att föra in i sin struktur eftersom vi vill använda
klassmetoderna i Repositoryklassen, den som hanterar alla våra SQL förfråg-
ningar.

Det första vi behöver göra är att skapa vår Repositoryklass. Detta görs manuellt,
php artisan har inte den funktionen ännu. Vi behöver någonstans att lägga våra
Repositories, därför skapar vi en katalog i  app som heter  Repositories och får
helt enkelt vara katalogen för alla våra repositoryklasser.  Vi skapar en enkel
klass vid namn TitlesRepository och lägger även till namespace App\Repositori-
es i filen.

En dependency injection görs sedan på följande vis i TitlesController:

use App\Repositories\TitlesRepository;

public function __construct(TitlesRepository $titlesRepository)
{
    $this->titlesRepository = $titlesRepository;
}

Viktigt är också att vi använder use för att kunna använda TitlesRepository.
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Sedan kan vi skapa vår första metod i Repositoryklassen som vi kan döpa till 
findById:

public function findById($id)
{
     return "Meddelande från Repository: $id";
}

När detta är gjort kan vi gå tillbaka till TitlesController och använda service 
container på följande vis:

public function titleById($id) 
{ 
     return $this->titlesRepository->findById($id); 
}

Det som sker här är att vi helt enkelt använder klassmetoden findById i 
TitlesRepository direkt i Controllern. Detta kan sedan testas i Postman, och 
fungerar allt som det ska så borde meddelandet returneras enligt repository. 

4.2.4 Model

Nu har API Route, controller med service container för repository satts upp. Det
som måste göras nu är uppsättningen av en model som representerar en tabell i 
databasen. 

Eftersom vi tidigare satte upp vår .env-fil kommer vi kunna ansluta till databa-
sen utan några större problem. Det enda vi behöver konfigurera i vår model är 
vilken tabell vi vill att den representerar. Det smartaste här är att döpa modellen 
till så pass nära namn, om inte exakt (bara om möjligt), som tabellen heter. För 
det här projektet går det inte då tabellerna har långa namn tillsammans med un-
derstreck. 

Vi skapar en model genom att använda php artisan:

php artisan make:model Title

Filen som skapas läggs direkt i app-katalogen. Vad som måste göras därefter är 
konfigurationen. Variabeln som bestämmer vilken tabell som används heter $ta-
ble. Andra variabler spelar också en roll här, exempelvis vill vi berätta för mo-
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dellen vilken kolumn som representerar primärnyckeln genom variabeln $pri-
maryKey. Viss data ska inte följa med, exempelvis känslig data som lösenord, 
eller i andra fall skapelsedatumet, det kan gömmas med variabeln $hidden. 

Konfigurationen ser ut så här:

protected $table = 'nordyr_title';
protected $primaryKey = 'forid';
protected $hidden = ['pivot'];

Vad som gjorts för denna modell som inte gjorts för andra modeller i det här 
projektet är uppsättningen av ett format för uthämtningen. Vid uthämtningen 
kan vi bestämma hur vi ska formatera uthämtningen av data på ett smidigt sätt 
genom att berätta hur data som hämtas från tabellen ska presenteras. 

public function format()
    {
        return [
            'id' => $this->forid,
            'title' => $this->title,
            'story' => $this->story,
            'release' => $this->release_date,
            'duration' => $this->duration,
            'foid' => $this->foid,
            'url' => "https://nordyr.com/title/" . $this->forid
        ];
    }

Egentligen så behövs inte det här för projektet men gjordes i lärandesyfte.

Nu ska vi försöka slå ihop allting och skriva en SQL sats i repository med hjälp 
av Laravels query-builder. I vår repositorymetod skriver vi följande:

public function findById($titleId)
    {
        return Title::where('forid', $titleId)
            ->firstOrFail()
            ->format();
    }

Vad som sker här är att vi returnerar till controller det vi hämtar från modell. I 
det här fallet hämtar vi allting och presenterar data enligt formatmetoden som 
sattes upp i modellen. 
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firstOrFail() är en hjälpsam metod som returnerar första resultatet den hittar, 
hittar den inget returnerar den en error som vi kan använda. Vid ett error kan vi 
exempelvis returnera return abort(404, "Bad Request") som berättar för klien-
ten att det förfrågan är en 404. Samma princip appliceras på följande controller-
metoder som är direkt kopplade till en API endpoint. Slutresultatet för titleById,
alltså metoden som är kopplad till API endpoint, är enligt figur 1 i det här kapit-
let. Data presenteras i JSON och ser ut enligt figur 2.

Vad som hade kunnat bli bättre här är om vi använt Eloquent ORMs fulla poten-
tial. Vi hade kunnat skapa relationer mellan olika models och göra en förfrågan 
till huvudmodel och få all information, då hade vi inte behövt skapa så många 
metoder i repository. Dessvärre har jag inte den kunskapen än, men hoppas på 
att kunna översätta detta till att designen blir så. Nu skapas relationerna i query-
builder, vilket är lite ineffektivt, men det har ändå gått fort eftersom SQL-frå-
gorna redan existerade, det enda som behövde göras var att översätta dessa till 
query-builder språk. 

Samma konstruktion och principer har applicerats likadant på de andra 
API endpoints, controllers, repositories och models.

4.3 React State

Nu har vi ett fungerande API och vet hur vi gör när andra endpoints behöver
skapas. Det enda som behöver göras nu är att hämta den här informationen från
klientsidan och dela upp informationen i states. Det är vad det här underkapitlet
kommer handla om. 

Innan vi går igenom hur Axios sätts upp behöver vi först bestämma oss för vil-
ken filstruktur vi vill använda i React. React menar på att det inte är särskilt
viktigt och bör inte läggas så mycket betänk tid på, utan det viktiga är att en
väljer en filstruktur som är relativt vanlig och inte nästlar för mycket. Ge det
högst 5 minuter och sätt igång menar de. [34] 

Min filstruktur för Reactdelen ser ut såhär: 

common/

  StringFormatting.js

components/

  Title/

    TitleComponent.jsx

store/ /* Redux JWT */

    reducers/

      AllReducers.js

      AuthReducer.js

    index.js

index.js

protected.route.jsx
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Hjälpfunktioner hamnar i common, som att formatera stränger. Komponenter
läggs i komponentkatalogen tillsammans med underkataloger som representerar
diverse sidor. Något som inte konstruerats ännu är JWT-systemet, men när vi
går igenom det så kommer dessa filer placeras enligt schemat ovan.

Med Laravel är det lätt med filstruktur, för där är allt ”serverat” och klart. Här
är det lite oklart. Men det viktigaste är att en kommer igång. Justera går alltid
att göra efterhand.

4.3.1 Komponent och Route

Det som behöver göras innan vi kan börja ansluta med axios är att skapa routes
och en komponent vi kan bygga i. Med Laravel/React skapas routes i index.js i
Reactprojektets rotkatalog. Routes för det här projektet har gjorts på följande
vis:

<Router>

  <Navbar />

  <Switch>

    <Route path="/" exact component={Home} />

    <Route path="/title" component={Title} />

    <Route path="*" component={BadPage} />

  </Switch>

</Router>

Här ser vi tre olika routes för projektet som visar hur det är uppbyggt, på figur 4
ser vi slutligen hur samtliga routes är sammanställda. 

Skapandet av första komponenten är relativt enkelt. Vad en bör tänka på är att
importera  rätt  saker  för  att  få  komponenten  att  fungera.  Ska  vi  skapa
klasskomponenter  behöver  vi  exempelvis  importera  Component  från  react.
Skapandet  av  komponenten  görs  manuellt.  Vi  skapar  en  underkatalog  enligt
ovan  filstruktur  och  tillhörande  .jsx-fil,  vi  importerar  därefter  den  tidigare
nämnda tillhörigheten från react och kan sedan påbörja arbetet.

4.3.2 Axios

Axios används för att ansluta till vår API. Axios går att strukturera upp på olika
sätt, det enklare sättet är att göra en direktanslutning till det API som en vill an-
sluta till. Alltså med en vanlig promise – then, catch. 

axios
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  .get(`/api/title/557519`)
  .then(response => console.log(response))
  .catch(error => console.log(error));

Det här fungerar absolut, och den här metoden har använts  ett par gånger på
vissa  ställen  genom  hela  projektet,  men  för  större  sidor  som  titelsidor,
personsidor, eller katalogsidor så behöver vi använda andra metoder. 

Problemet är att  den här typen av axios-uppsättning kan bidra till en  memory
leak  i  React.  Vad  som händer  är  att  vi  måste  säga  åt  sidan  att  sluta  göra
anslutningar till API:et (axios) när vi är klara med sidan (lämnar den), och det
gör vi genom componentWillUnmount. Det är en metod som körs så fort en
komponent tas bort  från sidan (vi  lämnar sidan,  eller  ersätter  en DOM med
något nytt). 

För  att  göra  det  använder  vi  axios  egna  cancelToken  som  används  för  att
avbryta anslutningen,  [35] den kan vi sätta ihop med componentWillUnmount
och då säger vi åt sidan att vi är klara med axios för tillfället. Genom att göra så
här undviker vi en memory leak. Hur vi sätter upp det syns på figur 3. På bilden
ser vi hur vi sätter upp en cancelToken och använder en try, catch och finally. I
vår catch hanterar vi felmeddelandet  abort(404, ”Bad Request”) som vi satte
upp i vår controller på backendsidan. När vi sedan vill göra en anslutning kan vi
använda oss av fetchTitleResult som en slags gateway mellan klientsidan och
vår backend.

this.fetchTitleResult(`title`, id)

  .then(response => console.log(response))
  .catch(error => console.log(error));

 
Vi  ser  här  är  att  vi  använder  fetchTitleResult,  definierar  route  (”title”)  och
skickar  med  ett  id.  Nu  lyckas  vi  undvika  frustrerande  memory  leak
meddelanden.

På  vissa  ställen,  speciellt  där  det  sker  mindre  requests  så  används  första
exemplet.  Det  kan  exempelvis  vara  att  vi  skickar  enstaka  information  till
backendsidan.

4.3.3 Resultat till State

Nu har vi bestämt struktur för axios och måste börja sortera informationen vi tar
emot. Detta har gjorts genom att placera informationen i sina egna states. Då
blir det enklare för oss att skicka vidare informationen till  child components
som props. Vi vill bryta upp sidan till komponenter för särskilda ändamål. Ex-
empelvis en komponent som hanterar uppvisningen av titel och metainforma-
tion, en annan komponent för att hantera filmposter och stillbilder. 
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Hur vi separerar JSON data till states är relativt enkelt. Vi tar vårt resultat och
placerar med hjälp av this.setState. Först definierar vi states för sidan med tom-
ma värden. Vad som även kan vara nyttigt är att placera ett loadingState som är
true, då kan vi innantill placera element som indikerar på att sidan laddas och
när vi sedan lyckats med en anslutning och fått resultat ändra loadingState till
false, och då med hjälp av en if-sats placera informationen lagrade i våra states. 

this.state = {
  titleLoading: true,
  titleId: "",
  titleName: "",
  titleReleaseDate: "",
  titleDuration: "",
  titleGenre: [],
  titleStory: "",
  titleFormat: ""
}

När vi sedan med Axios lyckats hämta information placerar vi data i respektive
state. 

fetchTitle = id => {
  this.fetchTitleResult("title", id)
    .then(response => {
      this.setState(
        {
          titleLoading: false,
          titleId: response.information.id,
          titleName: response.information.title,
          titleReleaseDate: response.information.release,
          titleDuration: response.information.duration,
          titleStory: response.information.story,
          titleGenre: response.genre
        },
        () => console.log(response)
      );
      {
        response.information.foid === 1001
          ? this.setState({ titleFormat: "Movies" })
          : this.setState({ titleFormat: "TV" });
      }
      // set/delete localstorage for recently visited
      this.setLocalStorage();
    })
    .catch(error => {
      console.log(error);
    });
};

Här ser vi hur vi med setState placerar data. En ytterligare funktion kallas som
inte syns  här:  setLocalStorage,  som vi egentligen använder  för att  skapa en
historik  för  användaren,  så  den  kan  se  vilka  titlar  hen  besökt.  Den  här
information kan sedan passera vidare till child components. 
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Den  här  konstruktionsmetoden  har  applicerats  likadant  på  andra
komponenter genom hela projektet.

4.4 JWT Installation och Konfigurering

Konstruktionen av JWT har dessvärre rätt många kluriga steg. Därför har guider
och dokumentation behövts studeras rätt  noga. För själva konstruktionen har
Bitfumes@YouTube  [37] serie  om Laravel/React  tillsammans med JWT an-
vänts, denne har sedan strukturerats om för att passa projektets ändamål. 

Vi använder Redux för att hantera JWT på klientsidan och jwt-auth för Laravel
på backend.

4.4.1 Installation

Det första som görs är att installera react-redux, redux och redux-thunk då vi
kommer arbeta med Redux Store för att hantera den JWT token som skapas på
klientsidan.

npm i react-redux redux redux-thunk --save

Laravel
Därefter kan vi påbörja installationen av jwt-auth av tymondesigns. Det görs
genom att främst följa dokumenationen och kräver composer. Men eftersom vi
redan installerat composer sedan tidigare så behöver vi inte oroa oss för det. 

Vi kör följande kommandon för att få ordning på JWT på backendsidan:

composer require tymon/jwt-auth

php artisan vendor:publish

php artisan jwt:secret

Dessa kommandon hjälper oss att sätta upp JWT ordentligt. Mittenkommandot
skapar vår jwt-config fil och sista kommandot skapar en jwt nyckel som lagras i
.env-filen. Den nyckeln är viktig för den gör att  vi kan skapa/avläsa tokens,
nyckeln är unik för applikationen.
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Efter detta behöver vi konfigurera den model som hanterar användare – User.
JWT behöver implementeras i modellen tillsammans med några metoder. Det
som  behöver  göras  är  att  implementera  ”Tymon\JWTAuth\Contracts\
JWTSubject” och sedan getJWTIdentifier() och getJWTCustomClaims().  [36]
Modellen ser nu ut som figur 5.

Nu behöver vi konfigurera auth-filen så att vi ställer in guard på api och
och att api driver är jwt.

Nästa steg är att ställa in våra JWT API:er. Vi klistrar in följande i vår API
router fil:

Route::group([
    'middleware' => 'api',
    'prefix' => 'auth'
], function ($router) {
    Route::post('login', 'AuthController@login');
    Route::post('register', 'AuthController@register');
    Route::post('logout', 'AuthController@logout');
    Route::post('refresh', 'AuthController@refresh');
    Route::post('me', 'AuthController@me');
});

Det är alltså främst dessa som kommer användas av klientsidan. Nästa steg är
att skapa AuthController som ovanstående routes är kopplade till. Det är också i
den vi kan skapa hantering för att logga in och registrera användare. Se figur 6. 

Efter att vi gjort detta kan vi börja skapa vår registrering och login funktioner.
AuthControllern  som  nu  är  skapad  kan  justeras  till  ens  egna  ändamål,
loginmetoden  kan  vi  exempelvis  låta  vara  till  viss  del,  men  vi  kan  addera
säkerhetslager som förklarades i kapitel  2 Metoder, se figur 1 under kapitel 2
Metoder.

Protected Routes
Innan vi inleder med Redux kan vi förbereda något som kallas för protected
routes som innebär att vi skyddar routes från användare som inte ska ha tillgång
till den. Exempelvis vill vi skydda settings-sidan till att bara göras tillgängliga
de som är inloggade. Vi skyddar alltså rutten från obehöriga. 

Det  finns  olika  metoder  för  att  göra detta  men för  det  här  projektet  så  har
följande gjorts. 

const ProtectedRoute = ({ component: Component, ...rest }) => {
    return (
        <Route
            {...rest}
            render={props => {
                if (rest.loggedIn) {
                    return <Component {...props} />;
                } else {
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                    return (
                        <Redirect
                            to={{
                                pathname: "/",
                                state: {
                                    from: props.location
                                }
                            }}
                        />
                    );
                }
            }}
        />
    );

Denna funktionskomponent  kontrollerar  alltså  i  en if-sats  om användaren  är
inloggad, denna if-sats bestäms av Redux som vi snart ska konstruera. Är denne
inloggad  så  returnerar  vi  en  särskild  komponent,  är  denne  inte  inloggad  så
dirigerar vi användaren till startsidan på hemsidan. 

När denna är uppsatt måste vi svepa in Settings-routen i denna komponent. Det
ser ut såhär: 

<ProtectedRoute
  exact
  path="/settings/:subpage"
  component={Settings}
/>

Här ser vi att vi använder funktionskomponenten ProtectedRoute, sätter en path
och tilldelar en komponent som ska ladda Settings-innehållet. Ska andra routes
skyddas gör vi på precis samma sätt. 

Det  som behöver  läggas  till  i  ProtectedRoute  efter  att  Redux  är  uppsatt  är
mapStateProps och att connect importeras från react-redux.

const mapStateToProps = state => {
    return {
        loggedIn: state.auth.loggedIn
    };
};

export default connect(mapStateToProps)(ProtectedRoute);

React/Redux
Nu kommer vi till  den del som kanske är mest komplicerad i JWT-avsnittet.
Hanteringen av  inloggningar –  skapa  inloggning och hålla  de  inloggade till
sessionen tar slut. 
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För det används Redux Store som fungerar som en behållare för applikationen
och  berättar  ifall  personen  med  denne  token  är  autentiserad  och  verifierad
användare. Den inloggade personens uppgifter följer med under hela vistelsen
då  vi  vid  inloggning skickar  inloggningsuppgifter/token  (utom lösenord)  till
denna behållare. Det betyder att vi kan hämta uppgifter på den inloggade från
vilken komponent som helst, förutsatt att vi byggt den för det. 

För att vi ska få det här att funka skapar vi tre filer i en ny katalog som vi döper
till  store.  I  denna  skapar  vi  en  index.js-fil  och  en  underkatalog  som  heter
reducers.  I  reducers  skapar  vi  två  filer  AllReducers  och  AuthReducers.  Nu
måste vi ge dessa filer sin arbetsuppgift. 

Index.js skapar vår store och hanterar den inloggades state, som ifall denne är
inloggad  eller  inte.  Här  ställer  vi  också  in  att  vi  vill  använda  en  Chrome
Extension – Redux DevTools. Med Redux DevTools kan vi se så att uppgifterna
som hanteras vid en inloggning kommer fram ordentligt och att den lagras i rätt
state. 

import { createStore } from "redux";
import AllReducers from "./reducers/AllReducers";

const initialStates = {
    auth: {
        loggedIn: false,
        user: {}
    }
};

const store = createStore(
    AllReducers,
    initialStates,
    window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION__ && window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTEN
SION__()
);

export default store;

AuthReducer.js och AllReducer.js är de som bestämmer state och görs genom
en switch.

AuthReducer.js

const AuthReducer = (state = {}, actions) => {
    switch (actions.type) {
        case "SET_LOGIN":
            return { ...state, loggedIn: true, user: actions.payload };
        case "SET_LOGOUT":
            return { ...state, loggedIn: false, user: {} };
        default:
            return state;
    }
};
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export default AuthReducer;

AllReducers.js

import { combineReducers } from "redux";
import AuthReducer from "./AuthReducer";

const AllReducers = combineReducers({ auth: AuthReducer });

export default AllReducers;

När vi sedan loggar in så använder vi uppsättningen som finns i AuthReducer
och använder SET_LOGIN vid inloggning och SET_LOGOUT vid utloggning.
Detta  hanteras  sedan  av  AllReducers  och  index.js  skapar  en  store  på  dessa
uppgifter. 

Något som bör understrykas här är att majoriteten av Reduxkoden har hämtats
från  Bitfumes@YouTube  [37] som har en serie på hur detta sätts upp, varpå
andra delar i JWT är baserat på dokumentationen.

Vidare behöver vi konstruera om vår index.js-fil i rotkatalogen, alltså den fil
som håller på alla routes. Här behöver vi bygga den så att applikationen förstår
att  användaren är  inloggad.  Här  sker  kontroll  av cookie och att  decoded.iss
alltså  API:et  som  inloggningen  skett  ifrån  är  korrekt  –  från  login  och
registrering. Hela den uppsättningen syns på figur 7.

4.4.2 Registrering

Nu när JWT är konfigurerat kan vi skapa en registreringsform. Till det använder
vi det som vi tidigare använt – axios. Men istället för GET använder vi POST
(axios.post). 

Situationen blir alltså omvänd, vi  väljer att  skicka data istället för att hämta
data. Data som vi vill skicka till backend från klientsidan är: E-postadress, an-
vändarnamn, lösenord och bekräftelse av lösenord. Med dessa uppgifter kan vi
skapa en användare. 

Det som däremot är viktigt här är att göra det så enkelt för användaren som
möjligt.  Vi vill presentera vad hen möjligen gör för fel eller om användaren
denne försöker registrera redan finns. Därför sker ett utbyte när informationen
skickas, ett svar genereras som berättar om förslaget gick igenom eller behöver
justeras. 

Här appliceras samma konstruktion som i det tidigare avsnittet där vi hanterar
data och states. Svaret som genereras lagras i ett state och beroende på om det
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är ett felmeddelande så visar vi vad det felmeddelandet är för användaren så
denne kan göra rätt för sig. 

Eftersom vi sedan tidigare har en API endpoint som heter register och använder
metoden register i AuthController kan vi rätt fort ansluta oss till den:

const data = {
  username: this.state.username,
  email: this.state.email,
  password: this.state.password,
  repeatPassword: this.state.repeatPassword
};

axios
  .post("/api/auth/register", data)
  .then(response => {
    this.setState(
    {
      formLoading: false,
      formMessage: response.data.message,
      formClass: response.data.class
    },
    () =>
      response.data.class === "bg-success"
        ? this.setState({ formSuccess: true })
        : this.setState({ formLoading: false })
    );

    if (response.data.access_token) {
      cookie.set("token", response.data.access_token);
      // dispatch
      this.props.setLogin(response.data.user);
      window.location.href = `/user/${response.data.user.username}`;
    }
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    this.setState({ formMessage: error.response.data.error });
});

Så här ser vår axios ut för att registrera en användare. Vi skapar ett dataobjekt
med uppgifter som användaren fyllt i. Detta skickas till vår AuthController och
vi har setState som hanterar informationen som kommer tillbaka.

Får  vi  också tillbaka  en token,  alltså  en  indikation  på  att  inloggningen och
registreringen lyckades, så skickar vi användaren till sin profilsida. Här skapar
vi också en cookie på den token som skapas. Cookien är den som  verifierar
inloggningen, det är där vi lagrar token.

Än  är  vi  inte  färdiga  utan  all  information  som  skickas  måste  hanteras  på
backendsidan  och  gå  igenom  säkerhetslager.  Det  första som  sker  på
backendsidan är att uppgifterna går in i  AuthController::register() som gör en
instansering till ValidatorController som innehåller olika valideringsmetoder: 

1. duplicateUsername
2. lengthUsername
3. ctypeUsername
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4. duplicateEmail
5. lengthEmail
6. validEmail
7. lengthpassword
8. matchPassword

Klarar inloggningsuppgifterna dessa steg skapar vi användaren med en nyckel
som genererats av en rekursiv metod:

public function validateKey($key)
    {
        $newKey = User::where('user_id', $key)->get(['user_id']);
        if (count($newKey) > 0) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public function generateKey()
    {
        $preliminaryKey = rand(10000000, 99999999);
        $validateKey = $this->validateKey($preliminaryKey);

        while ($validateKey) {
            $preliminaryKey = rand(10000000, 99999999);
            $validateKey = $this->validateKey($preliminaryKey);
        }

        return $preliminaryKey;
    }

Efter att  användaren registrerats  skapar vi  en inloggning på dessa uppgifter:
$this→login(request()) och nu är vi  tillbaka på klientsidan igen.  Efter  att  vi
gjorde den sista delen, att logga in efter registreringen, skapas en token som
lagras som cookie.  Användaren är nu inloggad och får tillgång till  protected
routes bl.a. och användartjänsterna.

4.4.3 Logga in

Inloggningen sker på samma vis som registreringen. Vi skickar all information
med axios.post och gör en validering.

Det finns däremot lite ytterligare steg för inloggningen.

1. checkExist (Existerar användaren?)

2. checkAttempts (Inloggningsförsök)

3. emptyUsername

4. validEmail
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Klarar den dessa steg så loggar vi in användaren genom att använda auth()→at-
tempt($credentials). $credentials är i det här fallet inloggningsuppgifterna, e-
postadress och lösenord. Går det igenom så skapar vi också en inloggningsak-
tivtet.  En aktivitet  som visar  lagrad  information  om inloggningstillfället:  IP,
plats och tidpunkt för att skydda användaren. Användaren kan då se ifall en in-
loggning är avvikande, och användaren får då avgöra om hen behöver byta lö-
senord. Det är bara användaren som ser den här informationen.

CheckAttempts är en metod som kontrollerar ifall användarens anonymiserade
Ip har försökt logga in tidigare utan framgång.

public function checkAttempts()
    {
        $ipController = new IpController();
        $ip = $ipController->anonymizeIp();

        if (count(LoginAttempt::where('ip', $ip)->where('tries', '>=', 
5)->get())) {
            return ["class" => "bg-danger", "message" => "Too many attem
pts. Try again in 5 minutes"];
        };
    }

Finns  hen  inte  släpps  den  personen  vidare  till  nästa  valideringssteg.  I  sista
skedet, när lösenord inte verkar stämma så lagrar vi inloggningsförsöket.

public function loginAttempt()
    {
        DB::insert("INSERT INTO nordyr_u_login_attempts(`ip`, `attempt_t
ime`, `tries`) VALUE (?, $this->time, 1) ON DUPLICATE KEY UPDATE attempt
_time = $this->time, tries = tries+1", [$this->ip]);
    }

Här använder vi ren SQL då metoden on duplicate key update inte verkar funka
med  Laravel  query-builder.  På  olika  forum har  jag  sett  att  andra  verkar  ha
liknande problem. Det gör dock inget, för vi kan skriva ren SQL så länge vi
använder  prepared statements vilket vi gör ovan.  Vi gör en ökning med 1 om
användaren existerar, annars skapar vi en rad. 

Dessa är de mest viktigaste delarna i Nordyrs inloggningsplattform. Även fast
det  inte  finns  många användare  på Nordyr  så  ska  det ändå  finnas ett  starkt
skydd för dem.

4.5 Användare

Användare på Nordyr har möjligheten att skapa sin egen profilsida och på så vis
visa vilka nordiska filmer och serier de har ett intresse för. Detta gör de via Wat-
chlist, egna listor, likes och betygsättning.
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4.5.1 Profilsida/Dashboard

Tidigare hade användare på Nordyr en profilsida och en dashboard, två separata
sidor. Nu fungerar profilsidan som deras dashboard och det görs genom att sätta
ett ownership av sidan. Den gör en jämförelse mellan profilsidan och den inlog-
gade användaren, är det en matchning så ges användaren möjlighet att använda
sidan som ett dashboard. 

Algoritmen för det sker genom att ta användarnamnet på profilsidan, skicka det
till backend, hämta användar id för den användaren och jämför det med den in-
loggades användar id. Allt sker på backend så någon känslig data skickas aldrig
tillbaka via http. Är det en matchning mellan dessa id nummer sker en bekräf-
telse, och annan information för den profilsidan kan då hämtas, exempelvis pri-
vata listor, och dessa blir sedan direkt redigerbara på profilsidan. Se figur 8 för
en jämförelse. På bilden som visar användarens avatar så ser vi att antalet listar
är högre när ownership är bekräftad och det är för att de privata listorna också
laddas. Sedan ser vi ikoner som indikerar på att ändringar kan göras – profilbild
och användaruppgifter. 

Skapande av ownership:

4.5.2 Användartjänster

Användares engagemang är Watchlist, Likes, Betygsättningar och Egna Listor.
Dessa  hanteras  genom  React  Bootstrap  modals,  förutom  Likes  som  är  ett
knapptryck med en  debounce metod som medvetet bromsar funktionen (hind-
randet av spam). För att hämta information och skicka information används axi-
os enligt principerna vi gått igenom tidigare.

Dessa modals innehåller komponenter som hanterar forms som tillåter använda-
re att interagera med titlar och sina listor.

4.5.3 Settings

Nordyrs användare måste ha möjligheten att kunna hantera sitt konto. Det inne-
bär en rad saker. Följande saker kan användaren göra med sitt konto utöver att
använda Nordyrs användartjänster: 
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1. Edit Profile

Mestadels innehåll som syns för besökare av Nordyr

• Ändra profilbild

• Byta användarnamn

• Ändra profilbeskrivning

• Ändra sin geografiska plats (får vara vad som helst, Mars ex.)

• Självfrämjande – promota sin egen hemsida/sociala medie

2. Account Settings

Saker som bara syns för användaren, men uppgifter som kan användas
för att personifiera innehållet.

• Ändra e-postadress (lösenordsbekräftelse krävs)

• Ändra land (för kommande innehåll baserat på användarens geoplats)

• Ändra födelseår (för kommande personifiering av innehåll på hemsidan)

• Kön (mestadels för intern statistik (female/male/other))

3. Password

• Glömt lösenord

• Byta lösenord (lösenordsbekräftelse krävs)

4. Security

• Senaste inloggningsaktivitet

• Ta bort Nordyr-kontot (GDPR krav)

Angående ifyllnad av personuppgifter som land, födelseår och kön tas upp i
Nordyrs Privacy Policy.

Hur informationen lagras är med samma princip som det vi tidigare gått ige-
nom. Axios med verben get/post/delete/put har använts.  
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4.6 Övrigt

Här nedan listas övriga konstruktioner på hemsidan som kan vara av intresse.

4.6.1 Glömt lösenord

Alla glömmer lösenord. Skulle Nordyr inte erbjuda en tjänst som gör det möj-
ligt för användare att återställa lösenordet så sjunker värdet på hemsidan rejält.
Därför implementeras samma metoder som Nordyr använt tidigare på den nya
plattformen. Men det behöver skrivas in i MVC strukturen vilket det inte tidiga-
re var, då skedde det  procedurally, och för det skapar vi två olika controllers.
En controller som hanterar utskicket av det mejl som användaren går in på för
att återställa, medan den andra controllern hanterar säkerheten för den länken
och lösenordsändringen. 

Det funkar genom att låta användaren skriva in sitt kontos e-postadress i ett fält,
se figur 9, och det skickas till backend där den går igenom en kontroll. Den kol-
lar exempelvis ifall e-postadressen existerar på ett konto och skickar därefter ett
mejl. Följande kritiska steg görs i den första controllerns constructor:

$this->selector = bin2hex(random_bytes(8));

$this->token = random_bytes(32);
$this->hashedToken = bcrypt($this->token);

$this->url = "https://nordyr.com/reset-password?s={$this->selector}&v=" 
. bin2hex($this->token);

$this->expires = date("U") + 1800;

I constructorn skapas fem variabler. En selector skapas, en token skapas, token
krypteras med bcrypt (denne lagras i db tillsammans med selector och datum),
en url skapas som innehåller selectorn och en validator som är en  bin2hexad
version av token. Till slut en bäst före variabel: expires (1800s/60s = 30 min). 

Därefter anropas en initiate-metod som egentligen initierar återskapandet. Den
har fyra metoder som kontrollerar mejl, tar bort existerande token i db, för in ny
token i db och skickar mejlet. 

$this->email = request('email');

if ($this->checkMail()) {
  $this->deleteToken();
  $this->insertToken();
  $this->mail();
  return "true";
}
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Här  kan  man  ställa  frågan:  ”Ska  vi  berätta  för  användaren  att  mejlen  inte
existerar?”.  Det  skulle  Nordyr kunna  göra  men  det  känns  lite  som  en
säkerhetsrisk. För då berättar vi egentligen vilka mejladresser som existerar och
inte existerar i databasen. Inte så bra.

I mejlet skickar vi sedan länken vi skapade, se figur 10 för mejlutseende. Vad
som måste ske härnäst är en viktig del i lösenordsåterskapandet. För nu måste vi
kontrollera  de  värden  vi  skickade  till  användaren  i  andra  controllern,  alltså
selectorn  och  validatorn.  Det  gör  vi  genom att  hämta  värdet  ur  den  url  vi
skickade:

/reset-password?
s=44d808ae441889b6&v=be91cac0fe899abd5de4e4cb28e3301b818f980ac98e
d3adbba26c15a76dd41c 

Selector: 
44d808ae441889b6

Validator:
be91cac0fe899abd5de4e4cb28e3301b818f980ac98ed3adbba26c15a76dd41c

Selectorn kan vi använda för att identifiera lösenordsåterställningsförsöket och
kan göra en avstämning på att den fortfarande är inom tidsramen (30 minuter).
Det görs helt enkelt genom att ta ut dagens datum i ”U” format och göra en >=
mot det datum som lagrades i databasen.

Validatorn  kontrolleras  mot  den  vi  lagrade  i  databasen  med  Laravels
Hash::check, men innan vi gör det måste vi göra den till en hex2bin som vi
gjorde i första controllern. Stämmer allting så gör vi en lösenordsåterställning
på det nya lösenordet som användaren skrev in på länken den fick. Lösenordet
hanteras på samma sätt som när användaren registrerade sig (bcrypt).

Dessa två controllers finns inlagt som större bilagor under dokumentation av
egenutvecklad kod.

Här  kan  en  också  ställa  frågan:  ”Varför  använder  du  inte  Laravels  egna
löseonrdsåterställning?”. Ett enkelt svar är att ”Jag fick inte igång det, och hade
sedan tidigare skrivit den här koden proceduriellt”. Samtidigt är det av intresse
att kunna bestämma helt över algoritmen.

4.6.2 Nyligen besökta

Nordyr vill ge besökare chansen att återbesöka titlar som denne besökt. Det ger
en känsla av användarvänlighet och hjälper besökare att hitta tillbaka till en ti-
tel. Det har gjorts genom att lagra id för titeln tillsammans med url för poster i
localStorage, detta lagras som JSON och hämtas som JSON och presenterar de
tidigare besöken genom en enklare utskrivningen av den informationen. Se fi-
gur 11.
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4.6.3 Sökfunktion

Den nya versionen av Nordyr måste ha en modern sökfunktion. Tidigare har de
haft en dropdown som hämtar data baserat på söksträngen, det har även gått att
trycka enter och komma till en sida med resultatet. Nu har sökfunktionen dragit
inspiration från Netflix som låter användare skriva i ett sökfält och direkt tas till
en resultatsida, tar du bort värden i sökfältet tas du tillbaka till den föregående
sidan. En liknande sökfunktion har implementerats på hemsidan. 

Förklaring
Besökare skriver in vad den vill söka på, exempelvis titelnamn eller en skåde-
spelares namn. Direkt efter detta skickas användaren till söksidan som presente-
rar resultatet i två olika sektioner: Titlar/Personer. Söker användaren på en skå-
despelare får den även upp titlar i resultatet som denne skådespelare är med i.
Tar sökaren bort informationen i sökfältet tas den tillbaka till föregående plats. 

Sökfunktionen i jämförelse med den tidigare är mycket smidigare och mer an-
vändarvänlig och även direkt användbar på mindre enheter. Funktionen använ-
der även Reacts inbyggda metod som heter debounce vars uppgift är att medve-
tet strypa applikationen, den skapar alltså en fördröjning. För hur sökfunktionen
funkar, är att för varje bokstav som skrivs in i fältet så sker en sökning, den rea-
gerar  alltså  på  knapptryck,  men  har  du  en  person  som har  en  hastighet  på
110WPM (”words per minute”) så kommer applikationen att lagga och hinner
inte göra sökningar på hela strängen. Det går för fort. Så genom att medvetet
strypa antalet förfrågningar till backend så hinner även världens snabbaste tan-
gentskrivare få fram ett gott resultat. 

Debounce (250ms)

this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
this.emitChangeDebounced = debounce(this.emitChange, 250);

4.6.4 Server Side Rendering

När en arbetar med React och Laravel så bör  en ha  client side rendering och
server side rendering i åtanke. Vad det innebär kort är att vi måste berätta för
webbläsaren när och vad som ska laddas vid besök på hemsidan. 

Eftersom hela Reactprojektet baseras på en js-fil så måste vi berätta för webblä-
saren att den ska laddas ned. Vi kan sätta routes på klientsidan i vår index.js fil,
men så fort vi gör en nestning: /user/:id så kan vi navigera oss till den från en
annan route som inte är nestad, från exempelvis startsidan: /. För på startsidan
laddar vi ner js-filen som hela Reactprojektet ligger i. Men när vi går in direkt
på /user/:id så kommer vi få en 404. Det är för att vi inte berättat för webbläsa-
ren att js-filen också måste laddas ned från nestade sidor, det räcker inte att bara
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skriva det i index.js-filen, utan en djupare route måste ställas in på serversidan,
alltså på laravel i web.php filen som hanterar serverns routings. 

Folk som arbetar med React och använder backend för den i samma projekt
kommer säkerligen råka stöta på det här problemet om 404 när en direkt försö-
ker besöka en nestad sida. Därför finns det hundratals trådar om det här proble-
met. 

En bra förklaring på det här problemet görs av användaren Stijn de Witt  på
Stackoverflow om man vill läsa den. [38]

4.6.5 Responsiv

Den responsiva delen för plattformen har lösts genom att använda react-respon-
sive biblioteket som hjälper utvecklaren att sätta upp media queries enkelt. Jag
har satt upp fem olika Media Queries enligt figur 12, och på så vis kan jag en-
kelt placera innehåll baserat på användarens upplösning. 

Detta bestäms genom att placera innehållet i respektive komponent som repre-
senterar upplösningen: <Desktop>Mitt innehåll</Desktop> och på så vis kan en
enkelt strukturera DOM Element eller inline-css. 

Den responsiva delen har inte bara lösts genom att använda react-responsive
utan har även lösts med SCSS. Genom att applicera båda dessa metoder kan an-
vändaren få en god responsiv upplevelse. 

En nackdel  här är att kod lätt återupprepas eftersom samma komponenter an-
vänds för Desktop, Tablet och Mobile, men kanske har flyttats om. Detta bör en
ha i åtanke, koden kan bli svårare att läsa. Sektionera med kommentarer kan
vara ett tips.

4.7 Illustrationer – Konstruktion

Figur 1: Slutresultatet av titleById
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Figur 2: JSON Data

Figur 3: axios cancelToken
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Figur 4: Samtliga routes

Figur 5: JWT

Figur 6: jwt-auth tymon standard AuthController [36]
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Figur 7: Token verifiering
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Figur 8: Ownership
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Figur 9: Lösenordsåterställning

Figur 10: Lösenordsåterställningsmejl

Figur 11: Tidigare besökta
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Figur 12: react-responsive
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5 Resultat
Det viktigaste målet för hemsidan har varit att skapa en modern plattform som
är skalbar  och användarvänlig både för  utvecklaren och användaren.  För  att
uppnå det har en refaktorisering skett för både backend och frontend. Hur vi
mäter om en förbättring skett eller inte görs genom att granska den gamla ver-
sionen av Nordyr och jämför den med den nya.  Direkt syns skillnader, både i
hur utvecklaren hanterar arbetsområden men också hur hemsidan bemöter besö-
kare med laddningstid, utseende och användbarhet.

5.1 Developer Experience (”DX”)

Ett problem som Nordyr upplevde tidigare var att skapa nytt innehåll för sajten.
Skapandet av nya sidor har varit problematiskt då katalogstruktur och arkitektur
inte varit optimalt för det, m.a.o. ett skalningsproblem.

De krav som sattes upp för att motverka detta har varit att skriva om backend
och frontend i modernare bibliotek/ramverk som följer en skalvänlig arkitektur.
Detta faller in under  Developer Experience  som är minst lika viktigt som an-
vändarvänlighet,  en  dålig  upplevelse  för  utvecklaren  kan innebära  en sämre
slutprodukt.

Nordyrs  backend och frontend har  refaktoriserats  helt  och  hållet  från  vanilj
PHP/JavaScript till Laravel/ReactJS. Situationen för utvecklaren av Nordyr är
just nu mer behaglig än innan. Skapandet av sidor och funktioner har gjorts
mycket enklare tack vare att hemsidan följer en strikt MVC arkitektur tillsam-
mans med ett Repository mönster och Eloquent ORM. Eftersom Nordyrs sidor
har många olika småområden som återanvänds så har det visat sig att kompo-
nentbaserad utveckling har varit effektivt.

5.2 User Experience (”UX”)

De krav som sattes upp för att användare ska få en bättre upplevelse på Nordyr 
har bl.a. varit att göra hemsidan till en single-page-application. På så vis kan 
laddningstider förbättras eftersom hemsidan laddar nytt innehåll på plats, istäl-
let för att ladda en helt ny sida.

5.2.1 Laddningstider

Nedtill jämförs olika sidors laddningstid på Nordyr. Jämförelsen sker mellan 
gamla Nordyr och nya Nordyr. Resultatet baseras på local. Ett ytterligare has-
tighetstest görs när den nya versionen publiceras offentligt, det är däremot nå-
got som inte kommer hinna göras innan det här projektet tar slut.

59



Refactoring Nordyr
Fredric Färholt 2020-05-04

Figur 1: Genresida

Figur 2: Titelsida

Figur 3: Personsida

Resultatet visar på att den nya versionen av Nordyr laddar snabbare än den 
gamla versionen. Liknande laddningstid visas på resterande sidor också. Dra-
masidan har sedan tidigare varit ett känt problem eftersom majoriteten av Nor-
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diska filmer och tv-serier är av dramatypen, på sidan är det mycket information 
som laddas, men med hjälp av React tillsammans med LazyLoading ser vi att 
applikationen är mycket snabbare.

5.2.2 Omdesign

Ett annat mål som faller in under UX-kategorin är den omdesign som gjorts. 
Den gamla designen var det visserligen inte några större problem med, därför 
fick den gamla designen stå som wireframe och mall för den nya. Den nya de-
signen ser mer modern ut. Den är mycket lik den gamla designen men har bättre
differentiering och vissa områden reagerar bättre på hur en besökare agerar med
den. 

Figur 4: Gamla designen

Figur 5: Ny design

5.3 Tekniska resultat

Förutom att förbättra UX och DX har andra tekniska framgångar gjorts. 

5.3.1 Sessioner

Tidigare använde Nordyr vanliga PHP Sessioner för att hantera användares in-
loggningar och registreringar. Nu används istället JWT vilket är en mer modern
metod för att hantera inloggningssessioner. Det går att argumentera om det är
säkrare eller mindre säkert men med rätt installation och konfiguration av det så
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ska den upplevas säker. Hur vi mäter ifall detta är bättre eller sämre är dessvärre
svårt. Men det som kan argumenteras för JWT är att inloggningssessionerna nu
sparas hos klienten istället för på serversidan vilket i sin tur anstränger Nordyrs
webbserver mindre.
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6 Etik
Nordyr kan bara fungera om de följer vissa områden inom etik. Mycket av detta
är information baserat på den gamla hemsidan och har inte förts in under det här
projektet. Men kan ändå ses av värde för att se hur Nordyr hanterar dessa områ-
den.

6.1 Copyright

Nordyr använder bilder och videos i främjandesyfte. Materialet är tillgängligt
genom  olika  distributionsbolags  pressverktyg.  Pressverktygen  är  oftast  en
webbplattform där information om filmer/tv-serier finns för de som har behö-
righet till de, eller ska använda materialet i främjandesyfte, och förutsatt att dis-
tributionsbolaget nämns. Medan majoriteten av videotrailers har hämtats från
Clipsource som är  ett  pressverktyg  för  produktions-  och  distributionsbolags
trailers och klipp bl.a..

Skulle däremot Nordyr ha gjort fel och ägaren har åsikter om de, så har Nordyr
skrivit en Copyright Policy där de mer noggrant förklaras varför materialet an-
vänds och hur det används. Skulle Nordyr däremot ha gjort upphovsrättsintrång
så kan ägaren skicka uppgifter om övertrampet genom att följa copyright-mal-
len på Copyright Policy sidan.

6.2 GDPR

Nordyr försöker följa GDPRs riktlinjer så gott det går. Nordyr har konstruerat
en egen Samtyckes popup som kort förklarar vilka sorts cookies som används på
sidan, i Nordyrs fall rör det sig mest om Google Analytics och ibland Google
AdSense cookies. 

Det är besökares rätt att inte ge samtycke för Google Analytics och vad som
sker då är att Google Analytics inte kommer spåra användaren på Nordyrs hem-
sida. Den funkar på det sättet att Google Analytics koden tas bort för just den
användaren genom att analysera cookien som skapades vid samtyckessvaret, är
värdet på den cookien 0 så laddas inte det innehållet, är den däremot 1 så ligger
Google Analytics kvar. 

Det skiljer sig lite när det kommer till Google Analytics och Google AdSense.
Hemsidor får spåra användaren genom Google Analytics utan samtycke förut-
satt att IP-adressen som skickas vidare till Google är anonymiserad, att det finns
en Privacy Policy på hemsidan som förklarar användningen, samt att det finns
en opt-out funktion för användaren, [40] [41] [42] använder användaren opt-out
så ska Google Analytics koden tas bort. För Google AdSense är det lite annor-
lunda. Personifierad annonsering måste ges samtycke till innan den är påslagen,
personifierad annonsering innebär att besökare får en bättre annonsupplevelse
genom att endast visa annonser som är relaterad till användaren. Det baseras på
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tidigare besökta webbutiker eller andra rörelsemönster för den besökaren. Det
är den mer populärare versionen av Google AdSense då chansen att en besökare
trycker på annonsen blir större, annars visas annonser baserat på geolokalise-
ring. Därför måste Google AdSense ha opersonifierade annonser från början.

Nordyr måste även göra det möjligt för sina användare att ta bort kontot. De ska
även ha möjligheten att fråga efter deras data som lagrats av Nordyr. Nordyr
lagrar  bara  ip-adresser  som är  anonymiserade  och  anonymiserar  ip-adresser
som Google anonymiserar den innan den lagras. Sista delen i en ip-adress byts
ut till nollor. [39] Däremot så lagrar Nordyr fulla ip-adressen varje gång en an-
vändare loggar in, men den data är bara tillgänglig användaren i sig och an-
vänds aldrig av Nordyr, detta ska alltså vara OK enligt GDPR eftersom lagring-
en sker för att  skydda användaren och bearbetas inte av Nordyr eller  någon
tredjepart. Dessvärre kan jag inte återfinna den källan som bekräftar det.
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7 Slutsatser
Rekonstruktionen av min egen hemsida har varit en lärorik process. Jag gick in 
i projektet utan några större kunskaper om Laravel/ReactJS och därför går det 
att se hur koden gradvis blir bättre ju längre in på projektet en kommer. Därför 
behöver nog en ytterligare refaktorisering ske av vissa komponenter innan den 
här versionen lanseras. Det är verkligen svårt att skriva bra kod även när en för-
söker följa best practice.

7.1 Design

Vissa saker gjordes i farten, framförallt designen på hemsidan. Jag förde en 
egen diskussion om jag borde göra wireframes för varje sida, eller om jag ska 
försöka ”winga” designen genom att använda den äldre versionens sidor som 
mall. Jag bestämde mig för att winga, att skapa wireframes hade tagit alldeles 
för lång tid, projektet var trots allt redan för stort. För i själva verket så har inte 
särskilt mycket ändrats. Vissa komponenter har flyttats på och fått en ny bak-
grundsfärg eller ram, samtidigt som fyrkantiga hörn har blivit runda. Sen har 
visserligen färgen också förändrats på vissa områden. Men i stort så är designen
den samma på många sidor med små förändringar. Den allra största skillnaden 
är att React Bootstrap/Bootstrap använts för att hantera designen, samtidig har 
också SCSS skrivits för vissa element.

7.2 Uteblivet

Dessvärre har inte allt hunnit göras. Exempelvis har inte någon optimering av 
komponenter hunnit genomföras. Just nu finns det redundant kod, något som 
jag gärna vill undvika, det var ju trots allt det som det fanns för mycket av i 
gamla Nordyr. Dessutom behöver vissa komponenter brytas ned till fler kompo-
nenter, samtidigt behöver vissa filer städas upp och kanske bli fler filer. Det är 
här jag saknar rutinen och erfarenheten märker jag, eftersom jag inte känner till 
hur komponenterna bör brytas upp och hur de bör fördelas i filerna. Ska de bli 
egna filer eller ska tio komponenter finnas i en fil? Det här är något som jag be-
höver lära mig mer om. Här önskar jag att jag hade en riktig handledare som 
kunde ge råd. 

7.3 Eloquent

Eloquent ORMs fulla potential önskar jag att jag använde från början. Det var 
något jag insåg för sent, för mycket tid hade redan investerats i den metod jag 
valt. Det jag talar om här är relationerna mellan modellerna, nu skapas relatio-
nerna genom query-buildern. Kanske behöver jag skriva om det här med så 
småningom.
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7.4 Problem

Under skrivande stund så har jag dessvärre inte löst problemet mellan min ap-
plikation och Internet Explorer (”IE11”), applikationen vill helt enkelt inte fun-
gera där även fast jag testat olika pollyfills och babelversioner samt mixtrat med
package.json filer.

7.5 Statistik

Figur 1: Projektstatistik
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Bilaga A: Egenutvecklad 
Lösenordsåterställning
Lösenordsåterställning: Mejlutskick
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Lösenordsåterställning: Återställandet
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Bilaga B: Design före & efter (Stor 
skärm)
Gamla till vänster och nya till höger

73



Refactoring Nordyr
Fredric Färholt 2020-05-04

74



Refactoring Nordyr
Fredric Färholt 2020-05-04

Bilaga C: Design före & efter (Mindre
skärm)
Gamla till vänster och nya till höger
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Bilaga D: Tidsplan
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