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Sammanfattning
Målet har varit att utveckla webbsidan för Sundsvall42. Namnet Sundsvall42 
kommer ursprungligen av att den hölls i vecka 42 och det är en konferens där 
alla IT-företag i Sundsvall samlas och håller många olika seminarier. 
Webbsidan har utvecklas för att anpassas till både föreläsare och deltagare. 
Samtliga deltagare och föreläsare kommer få en egen personlig sida där en rad 
funktioner finns tillgängliga att använda, bland annat en blogg för varje 
seminarium och en bloggsammanställning. De program som använts för 
utvecklingen av denna webbsida är Liferay och operativsystemet Linux. Hela 
webbsidan har kodats med Liferay och Java men är inte anpassad till 
smarttelefon som har en mindre skärmstorlek. Med tekniken Responsive Design 
kan webbsidan anpassas till olika enheter såsom läsplattor och smarttelefon. 
Webbsidan kommer anpassas till enheternas skärmstorlekar. Allt som behandlas 
är öppen källkod vilket innebär att alla har tillgång till källkoden. Alla kan lägga 
till en förändring globalt med en god motivation till varför en förändring skulle 
behövas.  Det är viktigt att välja minst två fungerande lösningar, såvida den ena 
lösningsalternativet inte skulle fungera. Resultaten stod mellan Liferays- och 
hmtl:s  lösningsalternativ på Resonsive Design. Slutsatsen är den att Liferays 
egna version av Responsive Design fungerar bättre i sin egen miljö. 

Nyckelord: Responsive Design, läsplattor/smarttelefon, Liferay, Java, Linux.
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Abstract
The goal of this Bachelor project was to develop the Sundsvall42 website, 
whose name originates from the conference held in week 42 and during which 
all the IT-companies in Sundsvall gather and hold a number of different lec-
tures. The website has been designed to accommodate both speakers and par-
tipicants. All partipicants and lecturers will receive a personalized page in 
which there are a number of functions which are available for use, including a 
blog for each workshop and a calendar. The program used to create this is 
Liferay and the operating system is Linux. The entire website is encoded using 
Liferay and Java, but the website is not adapted for use with the smaller screen 
size of the Smartphone. However, because of the Responsive Design techno-
logy, the website is able to adapt to various devices such as the Ipad and Smart-
phones and the website will be able to adapt to the screen sizes of these devices. 
As it has all been processed using open-source, everyone has the right to access 
the source code. It is also possible for anyone to make changes to the code if 
such changes are required. It is very important that two solutions are chosen as 
it is possible that one of the solutions will not prove to work adequately. The 
conclusion was between the solutions given by both Liferay and HTML in Re-
sponsive Design and it was determined that Liferay's version of Responsive 
Design works better in its own environment.

Keywords: Responsive Design, Ipad/Iphone/Smartphone, Liferay, Java, Linux.

iii



Castrix – Utveckling av webbsidan Sundsvall42  
Bahador Vafadar 2012-08-26

Förord
Jag vill tacka Leif Perzon som har gett mig denna möjlighet att finna min stora 
passion för utveckling. Jag vill även tacka för det otroligt varma bemötandet 
hos samtliga på Castrix. Jag vill även tacka min underbara flickvän som stött 
mig varje dag med detta examensarbete.
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Terminologi

Cascading Style Sheet 
(CSS)

Stilmall för utseende

HTML Hypertext Markup Language
http Hypertext Transfer Protocol. Behövs för att besöka 

sidor på Internet.
https Hypertext Transfer Protocol Secure. Krypterad 

inloggning krävs där information är begränsad för 
obehöriga.

Liferay Program med inbyggd databas som bygger på öppen 
källkod. 

Linux OpenSUSE Operativsystem (64-bit)
Notepad++ Textredigeringsprogram
Portlet En tilläggsmodul i Liferay
px Pixlar, mått på enhet sådan att minsta elementet av en 

bild syns på en skärm.
Responsive Design Teknik som anpassar presentation av webbinnehåll 

till enhetens skärmstorlek.
Spam It-relaterad reklam.
Smarttelefon/läsplattor Enheter som har olika skärmstorlekar.
Wine Application 
Database

Fungerar som en ”windows emulator”

XML Extensible Markup Language. 
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1 Introduktion
I detta projekt kommer webbsidan för Sundsvall42 att utvecklas. En gång per 
år, under vecka 42,  hålls en speciell konferens för IT-företagen  med många 
olika seminarier. Seminarierna kan exempelvis handla om ledarskap eller hur vi 
ska tänka för att må bättre. Totalt finns det 88 olika seminarier som deltagarna 
kan välja bland. Av dessa finns antingen en eller två föreläsare. Sundsvall42 vill 
ha en blogg, sådan att seminarieföreläsarna och deltagarna kan blogga under 
seminariet men även före eller efter seminariet. För att kunna använda bloggen 
måste deltagarna och föreläsarna vara inloggade på webbsidan [1]. 

Liferays webbsida inspirerar utvecklingen av detta projekt och är den enda 
källan för informationsinsamling. Liferay är ett program som förenklar 
webbsidor och visar det professionellt. Det ger både en användarvänlig miljö 
och är lättorienterat [2].

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Enligt studier inom Internet då antalet användare av stationär dator jämförts 
med antalet användare som använder en smarttelefon, finns en koppling mellan 
smarttelefon och datorer. Intresset för smarttelefon har vuxit alltsedan 
mobiltelefonerna började få tekniska egenskaper såsom att öppna sina mejl, 
logga in på Facebook eller logga in på bankkonto. Den tekniska utvecklingen 
har bidragit till ett större behov av mobiltelefoner och kanske kommer dessa att 
ersätta datorerna i framtiden. 

Enligt en studie av Gabe Sumner beräknas att ungefär år 2013 kommer antalet 
användare överstiga antalet användare för datorer och denna linje kommer 
fortsätta att stiga [3]. Vad är en avancerad smarttelefon bra för om tekniken 
bland webbsidor inte är anpassade till smarttelefon? En smarttelefon  har stöd 
till den allra nyaste teknik som kan erbjudas idag, men den kan ändå inte 
hantera webbsidor på ett användarvänligt sätt. Att köpa en dyr smarttelefon och 
ändå uppleva att tekniken är ännu inte anpassad till webbsidor kan kännas 
irriterande och där kommer Responsive Design.

Inom denna projekt undersöks en teknik; Responsive Design, som förändrar 
webbsidors utseende enligt en standard för smarttelefon och läsplattor. Tekniken 
kommer att anpassas till enhetens storlek genom fördefinierade variabler.

Sundsvall42 vill skapa en blogg för sina seminarier sådan att föreläsare och 
deltagare får möjligheten att lägga inlägg och ha en öppen diskussion. Castrix 
som är ett konsultföretag har fått i uppdrag att utveckla webbsidan Sundsvall42. 
Bland annat bestämde sig Castrix att införa en ny teknik, Responsive Design till 
webbsidan Sundsvall42.

1



Castrix – Utveckling av webbsidan Sundsvall42 
Bahador Vafadar 2012-08-26

1.2 Övergripande syfte 
Projektets övergripande syfte är att 

• skapa en blogg för deltagare och seminarieföreläsare,

• designa bloggen,

• implementering av Responsive Design till webbsidan Sundsvall42,

• jämföra vilken teknik som fungerar bäst med Responsive Design. 
Fungerar Liferays egna version bättre än HTML-versionen med 
tekniken Responsive Design?

1.3 Avgränsningar
Studien har fokus på design och programmering i Java i Liferay. Liferay har en 
databas som automatiskt genererar olika namn till element som används i 
webbsidan Sundsvall42. Exempelvis:

aui-w57

där ovanstående element namn skulle kunna vara på en meny. Undersökningen 
är dock begränsad till det alternativet som är effektivast för bloggen och 
Responsive Design. Detta innebär kort att närmare undersöka vilket av 
alternativen som kommer fungera bäst vad gäller skapandet av bloggen eller 
designen av bloggen. Jämförelsen med teknikerna Responsive Design i HTML 
och Liferay. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Undersökningen har som mål att

1. Skapa en blogg för deltagarna och seminarieföreläsarna i Sundsvall42.

2. Göra ett inlägg, men då måste deltagaren eller föreläsaren vara inloggad 
på webbsidan Sundsvall42 för att förhindra åtkomst av obehöriga och 
spam.

3. Minst en och högst två föreläsare deltar per seminarium där 
användarrättigheterna sätts upp för bloggen.

4. Implementering av tekniken Responsive Design sker till webbsidan 
Sundsvall42.

5. Automatiskt anpassning sker av webbsidan Sundsvall42.
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1.5 Disposition
I kapitel 1 beskrivs projektets syfte. I kapitel 2 beskrivs bakgrundsmaterial, 
samt vilka program och åtgärder som har använts. I kapitel 3 beskrivs hur 
arbetet genomförts. I kapitel 4 beskrivs konstruktionen av koden. I kapitel 5 
beskrivs resultatet och i kapitel 6 återges en diskussion av resultatet.
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2 Bakgrundsmaterial
Webbplatsen Sundsvall42 är kodad med Java i Liferay. All dokumentation finns 
på webbsidan och det går att skriva inlägg på forumet [4]. Vid kodning av 
webbsidan användes Notepad++ vilket är en avancerad texteditor som kan 
hantera de flesta programmeringsspråken. Programmet installerades genom 
AppDB i Linux [5]. Kodning kunde ske på två olika sätt: 

• från en terminal i Linux,

• direkt från texteditor, i detta fall Notepad++.

2.1 Linux och Liferay
En nackdel med att arbeta med Java-programmeringen i Liferay är att den tar all 
kraft  från  minnet  och  gör  att  datorn  arbetar  långsamt.  Detta  kan  ibland  bli 
irriterande när en uppdatering skulle köras varje gång och behöva vänta allt från 
en minut till en kvart beroende på hur mycket den hakade upp sig. 

Texteditorn  Notpad++ var  inte  möjlig  att  använda  i  undersökningen,  utan  i 
stället  användes terminalen vilket  innebar att  det  tog längre tid  att  exekvera 
koden. Rättigheterna blev ordnade så att filerna kunde öppnas i texteditorn och 
redigeras  från plats. 

Fördelar med Linux är att de flesta programmen som finns är gratis och det är 
öppen källkod vilket möjliggör att dessa kan till och med modifieras. Det är 
enkelt att installera program. Om arbetet sker via terminalerna används inget 
”interface”, och det gör att det går mycket snabbare att arbeta. Dock krävs en 
viss kunskap om navigering i terminalen i Linux.

Nackdelarna  med  Linux  är  att  användarrättigheterna  var  svåra  att  förbigå. 
Ibland hakar datorn upp sig eller låser sig. Detta kan tvinga till en omstart av 
datorn vilket kan leda till dataförlust. 

Fördelar med Liferay är att det finns en speciell struktur vid programmeringen 
och  det  märks  då  att  nya  portlets  eller  teman  skapas.  Strukturen  är 
välorganiserad.  Med  Liferay  kan  Java  skript  användas  och  med  denna 
kombination kan koderna automatiseras för att få fina tabeller istället  för att 
skriva in dessa en efter en. Liferay stödjer många olika webbläsare och ju fler 
företag som ansluter sig till de desto mer anpassas Liferay.

Nackdelar med Liferay är arbetet med Java i Liferay, den är minneskrävande 
och det är en tidsfråga innan datorn låser sig igen. Därför är det viktigt att spara 
utfört arbete så ofta som det är möjligt. Liferay har nästan ingen dokumentation 
överhuvudtaget någonstans förutom bland sina egna forum och bloggar på 
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Liferays egen webbsida. Därför kan det vara mycket tidskrävande att hitta bra 
lösningsalternativ till en del problem, men med lite tur kan ett inlägg göras på 
forumet och få ett svar inom kort.

Hela mappen i Liferay är bunden med Tomcat  [6]. Tomcat fungerar som en 
server och har en egen databas. För att starta Tomcat måste Liferay först laddas 
ned från Liferays  webbsida.  Bland Liferays  mappar  finns det  en mapp som 
heter Tomcat-7.0.23.  Där i  finns en annan mapp vid namn: bin och där  ska 
dessa koder skrivas i en terminal i Linux för att starta Tomcat i Liferay:

• ./startup.sh

• tail  -f catalina.out

Första  punkten  måste  utföras  för  att  starta  servern  Tomcat.  Andra  punkten 
kommer att starta en logg som visar allting som händer i samband med servern. 
En uppdatering visar loggen om uppdateringen skett på ett korrekt sätt eller om 
det blivit fel.  Om en testkörning visar felmeddelanden kan dessa identifieras 
genom att  följa  loggen noggrant.  Liferay fungerar  inte utan servern Tomcat, 
utan utvecklarna har valt att skapa det på detta sätt.

2.2 Portlet i Liferay
Portlet  fungerar som en tilläggsmodul  i  Liferay.  En ny portlet  måste skapas 
eftersom en ny portlet skapar automatiskt nya mappar och filer som standard. 
Dessa filer kan då användas för att börja programmera på en helt ny portlet eller 
använda den nya portlet  och skriva över  dessa filer  från ett  annat  befintligt 
portlet för att fortsätta arbeta på ett tidigare arbete. Portleten är en viktig och 
central  del  av  Liferay.  Det  är  genom antingen  portleten  eller  ett  tema  som 
webbsidor kan utvecklas.  

2.3 Java
Liferay kodas med hjälp av programspråket Java eftersom Liferay utvecklas 
kontinuerligt för att nå ut till användare oberoende av operativsystem. Därmed 
är programspråket Java ett bra alternativ.

2.4 Grunderna till Responsive Design
Responsive Design är en ny teknik som tillkommit främst för att visa webbsidor 
i  en  mer  användarvänlig  miljö  för  smarttelefon.  Syftet  är  att  istället  för  att 
förstora  fram  och  tillbaka  i  smarttelefon,  skall  bredden  på  webbsidan 
automatisk anpassa sig efter enhetens skärmstorlek. Med en smarttelefon finns 
två skalningar på enheten och ett format för läsplattor:

• Porträttläge:  smarttelefon  är  i  vertikalläge.  Storleken  på  enheten  är 
uppmätt till 320px [7][8].
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• Landskapsläge: smarttelefon är i horisontalläge. Storleken på enheten är 
uppmätt till 480px [7][8].

• Läsplattor: Storlek på enheten är uppmätt till 720px [7][8].

De storlekar  som är intressanta att  närmare undersöka är storlekarna 320px, 
480px och 720px. Dessa storlekar kommer garanterat användas i smarttelefon 
och läsplattor. Det finns ytterligare en storlek som har måttet 960px [7][8], men 
den  bortses  från  eftersom det  måttet  skulle  motsvara  en  vanlig  datorskärm. 
Tekniken  Responsive  Design  behöver  inte  implementeras  för  måttet  960px 
eftersom det vore onödigt då tekniken kan utnyttjas av den stora skärmstorleken 
som finns idag.

Responsive Design finns som HTML-version och Liferay har skapat en 
egenutvecklad version som fungerar i synnerhet bättre än HTML-versionen rent 
funktionellt i sin egen miljö [8]. Enligt Liferay experter fungerar Responsive 
Design för HTML i Liferay, men en del eller flera delar av en funktion fungerar 
inte. För att minimera så mycket problem som möjligt har experterna kodat 
Responsive Design så att den blir anpassad för Liferay [8].

Om en webbsida har en rad bilder och mycket text skall Responsive Design 
därmed  förminska  texten  och  placeringen  av  både  text  och  bilderna  allt 
eftersom storleken på webbläsaren minskas. När storleken blivit liten så att den 
passerar gränsen 720px skall texten och bilderna anpassas genom att antingen 
minska i storleken eller att en bild eller text blir dold i den storleken [9]. 
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3 Metod
Arbetsmiljön är inom öppen källkod. Operativsystem Linux (openSUSE 64-bit) 
användes och Liferay i samband med Java programmering eftersom detta redan 
var bestämt från Castrix. Liferay var redan förutbestämd att användas av 
Castrix. Öppen källkod innebär att kontinuerligt vara aktiv på både forum och 
bloggar för att läsa om senaste nytt som kan vara till ens fördel och utnyttja det 
på bästa sätt. Detta kan ge bra och viktig information bland forumen på Liferays 
webbsida, speciellt om någon annan har haft liknande problem och av de 
lösningsförslag som presenteras i bloggarna [10]. I öppen källkod är all 
dokumentation om ett specifikt problem bra att läsa för att kunna lösa 
problemet. Svårigheten är att förstå Liferays Java kod och sedan använda det i 
Responsive Design. 

Mycket av koden för webbsidan Sundsvall42 är automatiserad genom Liferay. 
Därför är det viktigt att veta exakt vilka element som måste redigeras vid 
förändringar. Risken finns att om fel element redigeras där automatiskt 
genererad kod finns, kan andra element förstöras. En lösning vore att redigera 
kodningen direkt in i CSS-filerna istället för i den automatiserade koden.

3.1 Kodning
I  kapitel  2  nämns  programmeringen  i  en  texteditor  eller  från  en  terminal  i 
Linux.  Fördelen  med  att  programmera  direkt  i  texteditorn  är  att 
programmeringen  kan  uppdateras  mycket  effektivare  och  det  går  mycket 
snabbare.

Om  programmeringen  skulle  köras  genom  en  terminal  i  Linux  måste  två 
terminaler köras där den ena terminalen följer en logg. Denna logg måste följas 
oavsett vilken metodik som används för att vara på vakt efter felmeddelanden. I 
den andra terminalen körs två olika kommandon. 

1. Först lokaliseras filen i den mapp som den befinner sig i.

2. Ett kommande ges i terminal för att öppna filen i redigerings läge: vi 
filens_namn

3. För  varje  ändring  måste  terminalen  avslutas  med  att  skriva  in 
kommandot :wq, som innebär spara och avsluta.

4. En sista åtgärd behövs, nämligen att hitta en mapp som heter build och i 
den  mappen  ska  den  sista  kommandot  köras:  ant  deploy.  Den  sista 
kommandot kommer uppdatera förändringen som gjorts och verkställa 
denna förändring mot databasen.
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Skillnaden mellan de olika metoderna är följande:

• Från terminalen: Måste öppnas, göra en rad förändringar och avslutas 
varje gång ett dokument skall ändras. Terminalen körs utan ett 
”interface” vilket innebär att det finns inga redigeringsalternativ.

• Från texteditorn Notpad++: Texteditorn kan programmeras direkt utan 
att behöva stänga av den. Dessutom kan pekdonet användas och mycket 
mer funktionalitet blir tillgänglig såsom redigering av text.  

Det som gör att texteditorn Notepad++ är bättre än terminalen är följande:

• Behöver inte stänga av och öppna för att spara.

• Ändringar kan ske i koden och sparas med kortkommandon som ”ctrl s” 
på ett vanligt tangentbord. Ändringen här sker under ett fåtal sekunder 
medan en ändring i terminalen skulle ta minst 20 sekunder.

3.2 Tillvägagångssätt
Projektet inleddes genom att läsa dokumentationer från Liferays webbsida om 
vad Liferay egentligen är, det vill säga funktionaliteten i synnerhet. Delar av 
dokumentationen  som  finns  i  Liferays  webbsida  är  komplexa  och  en  del 
kunskaper  inom  webbutveckling  krävs  för  att  förstå  alla  avsnitt  i 
dokumentationen. Tester med dokumentationsinnehåll är ett krav för att kunna 
förstå hur Liferay är uppbyggd och hur programmeringen skall  kodas på ett 
korrekt sätt.

3.3 Implementationen med Responsive Design
Två inriktningar valdes:

1. Responsive design med html

2. Responsive design med Liferay

Metod 1  fungerar,  dock finns  webbläsare  som ej  stöder  programkoden som 
finns i html-version. 

Metod 2 som Liferay själva kodat har en speciell inbyggd funktion som stödjer 
de flesta webbläsare. Skillnaden mellan metod 1 och 2 är följande:

• HTML

• Stödjer många webbläsare.

• Koden ansropas genom att skriva @media screen.
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• Liferay

• Stödjer många webbläsare.

• Responsive  Design  aktiveras  genom  att  skriva  med  skriptet 
AUI.use('aui-viewport')[8].

Av dessa valdes metod 2 med Liferay eftersom experterna på Liferays  egen 
hemsida  säger  att  det  fungerar  sämre  med  HTML-versionen  av  Responsive 
Design. Deras egna version fungerar bättre i sin egen miljö.

3.4 Beskrivning av programmerinsspråk
Hela Liferay använder Java som programmeringsspråk. För att överhuvudtaget 
kunna  förstå  Liferay  måste  en  viss  erfarenhet  inom  Java  finnas  för  att 
programkoden läses genom, dels för att hitta olika element namn som Liferay 
genererat dels för att förstå hur bloggen kan modifieras. För Responsive Design 
räcker det med att försöka förstå hur Liferay namnger de olika elementen. 

• Responsive Design – Använder endast CSS-kod i HTML-form. Tidigare 
nämndes att Liferay gjort sin egen version och det är endast anropet som 
ser annorlunda ut.

• Bloggen – Måste förstå Java-koden för att kunna modifiera filerna. 

3.5 Mål att uppnå
Följande mål måste verifieras:

• Blogg

• Ändring av rättigheterna sådan att högst två föreläsare får delta i 
ett seminarium. 

• Ändra rättigheterna för föreläsare och deltagare så att  bloggen 
kan användas på ett korrekt sätt.

• Införa tekniken Responsive Design till webbsidan  Sundsvall42.

• Automatiskt  anpassning  av  Responsive  Design  för  webbsidan 
Sundsvall42.

• Inloggningen.
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4 Konstruktion
Konstruktionen beskrivs med bottom-up-metoden. I kapitel 4 beskrivs 
konstruktionen av bloggen och tekniken Responsive Design. Det är inte svårt 
att programmera en blogg.

4.1 Blogg 
För att kunna skapa en blogg som fungerar fullständigt måste en terminal 
användas i Linux. I terminalen skapas ett nytt portlet. I samma mapp där den 
nya portlet befinner sig skall det finnas en rad filer. 

4.1.1 Portlet
Den nya portlet har ett XML-schema som skapar strukturen för portleten. Vad 
den ska heta, vartifrån den ska hämta data samt validering av data sker för att 
minimera felinmatningar av data. 

4.1.2 Templates
I en mapp som heter templates finns en fil som heter: port_normal.vm, och i 
den finns HTML-strukturen som läggs upp då en portlet skall programmeras. 
Här kan all inmatning av HTML-kod läggas till. 

4.1.3 CSS
I en mapp som heter CSS finns alla utseendefixerade filer. Designen på portlet 
finns här. Samtliga element, text och bilder kan redigeras genom dessa filer. 

4.1.4 JS
Det finns en mapp som heter JS som står för Javascript. Dessa skript 
programmeras i Java. I den här mappen skapas en mapp som ska heta CSS. I 
mappen CSS ska alla förändringar relaterad till Responsive Design finnas. 
Programkoden skrivs enligt HTML med kod anropet som Liferay skapat.

4.1.5 _diffs
I en mapp som heter _diffs skall alla mappar som nämns i kapitel 4.1.1-4.1.4 
finnas i _diffs. Den här mappen är speciell eftersom när en fil programmeras 
och skall göra en uppdatering, så kallad ”ant deploy”, skall samtliga filer som 
ändras eller som kommer ändras finnas i den här mappen. Det är mycket viktigt 
att inte under några omständigheter redigera sin kod utanför mappen _diffs. Om 
mappen _diffs är tom kommer samtliga filer i ovanstående mappar bli 
överskrivna med standardvärden. När en  ny portlet blivit skapad skall alla 
mappar som blivit skapade kopieras till mappen _diffs. 
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En deltagare skall kunna läsa och skriva inlägg. Deltagaren skall dessutom 
kunna läsa andras inlägg och kunna besvara deras inlägg. Föreläsare har samma 
prioritet som användarna. 

4.2 Programmera en egen blogg
Det första lösningsalternativet är att skapa en så kallad portlet i Liferay [11]. 
Portleten är en tillägsmodul och med portleten kan  exempelvis blogg och 
artiklar skapas. Genom att närmare undersöka en redan befintlig blogg, som 
kommer med Liferay [11] för att se hur strukturen på programkoden ser ut, 
upptäcktes att programkoden är komplext byggd. Därmed togs beslutet att det 
andra lösningsalternativet var att föredra.

4.3 Modifiera en befintlig blogg
Det andra lösningsalternativet går ut på att  använda den redan befintliga 
bloggen som kommer med Liferay [11] och därifrån modifiera bloggen istället 
för att göra en helt ny. Först läggs bloggen på den privata sidan efter inloggning 
i Sundsvall42. Sedan ändras rättigheterna för deltagare och föreläsare genom en 
administratörs rättigheter för bloggen. Föreläsare grupperas till de 88 olika 
seminarier som finns. Varje seminarier får varsin blogg och en 
bloggsammanställning.

4.4 Uppbyggnaden av Responsive Design
Det finns många exempel på Responsive Design på Google. Några exemplar tar 
upp Responsive Design bra [9]. Av att titta på exempel som denna gjorde att en 
klar bild av hur Sundsvall42 skulle redigeras uppnås. Vissa delar i Sundsvall42 
har tre spalter i webbsidan. Dessa kommer inte att få plats i storleken 320px. 
Därför är det viktigt att tänka på hur och var den tredje spalten skall placeras 
samt hur viktig den tredje spalten är och om den eventuellt skall tas bort från 
vyn i storleken 320px.

• Anpassa innehåll till storlekarna 720px, 480px och 320px.

• Eventuella  logotyp-bilder  och  företagslogotypen  behöver  antingen 
minskas  i  storleken  eller  tas  bort  från  vyn  i  storlekarna  320px  och 
480px.

• Menyn är i horisontellt läge. När fönstret minskas måste menyn helt 
programmeras om och göras vertikal.

• Medlemmar kommer att döljas från vyn i storleken 320px.

• För att få en bra marginal på webbsidan anges bredden till 90 procent. 

11



Castrix – Utveckling av webbsidan Sundsvall42 
Bahador Vafadar 2012-08-26

Responsive Design kommer arbeta endast mot CSS-kod som innebär att  det 
handlar om HTML. Det är tidskrävande att finna rätt elementnamn så att dessa 
kan användas i Responsive Design.

• Responsive  Design:  Anropas  genom  att  skriva  ett  skript  i 
portal_normal.vm, som visas nedan:

AUI().('aui-viewport') 

För att kunna använda dessa Responsive Design måste en CSS-fil laddas 
ned och vara i mappen _diffs under en annan mapp som heter CSS. Css-
filen  heter  aui-classic-skin.css.  Däri  kommer  varje  ändring  att 
programmeras. Funktionaliteten i Liferay är byggd på ett sätt att den kan 
hantera många anrop samtidigt. Detta möjliggör att fler element kan bli 
förändrade samtidigt.

• Html: Anropas genom att skriva @media screen, och kan programmeras 
i vilken CSS-fil som helst, men helst bör den här filen ha en egen CSS-
fil  för  att  underlätta  programmeringen  och  att  öka 
säkerhetsmarginalerna.  Här kommer det bli  rörigt när många element 
förändras samtidigt. När flera CSS-funktioner kommer igång i en och 
samma tidpunkt fungerar inte vissa funktioner fullt ut.

Så här kommer konstruktionen att se ut:

/*Läsplattor
 * ---------------------------------------------------------    */
.aui-view-720 .portlet-layout,  /* Hela portleten */
.aui-view-720 #site-banner,  /* Logo                */
.aui-view-720 #footer,   /*  En linje          */
.aui-view-720 #wrapper  /* Hela Sidan     */
{
  max-width: 710px;
  background-image: none !important;
  background: none !important;
  width:90%;
  height:100%;
  display:block;
} 

4.5 Inloggningen
Inloggningen sker manuellt av samtliga, men de som inte är inloggade kan inte 
delta bland bloggarna. Inga åtgärder behövdes här, utan allting fungerar helt i 
sin ordning från början.
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4.6 Konstruktionen för tekniken Responsive Design och för 
bloggen
Två metoder  användes  för  både  Responsive  Design och bloggen.  Ett  av  de 
metoderna blev utvalda i båda alternativen. 

• Bloggen – Det vore mycket enklare att ändra endast rättigheterna bland 
bloggen för att åstadkomma målen. Detta gjordes genom att lägga till 
bloggen  på  privata  sidan  i  sundsvall42.  Genom  en  administratör-
inloggning  var  alla  kontrollknappar  tillgängliga  och  genom  dessa 
knappar  ändrades  rättigheterna.  På  så  sätt  kan  rättigheterna  ändras 
globalt, det vill säga för allihopa. 

• Responsive Design – Att använda Firebug i samband med webbläsarna 
Firefox och Chrome är viktigt eftersom Firebug är ett tillägg som ser 
exakt vilka element har för slags namn. Genom att testa sig fram kan 
samtliga element plockas ur koden för att sedan implementeras i delen 
Responsive Design.
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5 Resultat
I kapitel 5 beskrivs utvärderingar som utvecklats inom Sundsvall42 och 
bloggen. Utvecklingen med Responsive Design var krånglig i 
implementationen men var i övrigt enkel att förstå. I operativsystemet Linux 
måste varje fil ses över noggrant eftersom sökvägen måste vara helt och hållet 
korrekt då dessa importeras till HTML-webbsidan. 

5.1 Bloggen
Tre punkter har åstadkommits genom att använda en redan befintlig blogg som 
finns med i Liferay. Genom att ändra på användarrättigheterna uppnådde 
Liferay de krav som ställdes. Det är viktigt att detta är utförts korrekt för att 
rättigheterna skall fungera funktionellt. Detta kan innebära att vissa inte kan se 
inlägg i bloggen från andra användare. De tre punkterna innehåller följande:

• Bloggen har lagts till personliga sidan, se bilaga 1.

• Användarrättigheterna ändrades för både deltagare och föreläsare, se 
bilaga 2.

• Deltagarna och föreläsarna måste vara inloggade för att använda 
funktionerna som finns på webbsidan Sundsvall42.

• Föreläsarna blev fördelade i 88 olika seminarier där varje seminarier 
fick varsin bloggsammanställning, se bilaga 3.

5.2 Resultatet med Responsive Design
För  att  uppfylla  de  krav  som ställs  inför  Responsive  Design för  webbsidan 
Sundsvall42 krävdes mycket tid att ta med det som är viktigt och vad som kan 
tas bort från webbsidan. Det första som togs bort var medlemmarna från första 
sidan. Den innehåller alla företag som kommer att delta i Sundsvall42 som både 
deltagare  och  föreläsare.  Den  är  lång  och  är  onödig  att  visa  vid  mindre 
storlekar. De olika storlekarna har olika betydelser och förändringar. Det var 
lättast att först börja med den minsta vyn och sedan arbeta uppåt. Liferay och 
HTML-versionens Responsive Design jämfördes.

5.2.1 Storlek 320px (Porträttläge)
Vid  storleken  320px  togs  medlemmarna  bort  från  startsidan  i  webbsidan 
Sundsvall42. Den första sidan innehåller tre spalter och medlemmarna ligger i 
den tredje spalten. Annars kommer hela tredje spalten att bli borttagen för vyn 
under  hela  webbsidan i  Sundsvall42.  Företagslogotypen Sundsvall42  var  för 
stor  och  har  minskats  i  storleken  och  logotyp  har  tagits  bort.  Menyn  är  i 
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horisontalläge och är för lång. Den är omgjord och är i vertikalt läge. Bredden 
på skärmstorleken har sats till 90 procent. Det ger en god marginal för utseendet 
på webbsidan sedd från vyn från en smarttelefon. Effekten som skulle uppnås 
med bredden är att webbsidan inte fyller ut på kanterna så mycket att det blir 
otydligt att se innehållet. I vyn på storleken 320px får endast två spalter plats 
och där det finns mer än två spalter kommer den tredje att hoppa ned under den 
första spalten, se bilaga 4.

5.2.2 Storlek 480px (Landskapsläge)
Vid  storleken  480px  kommer  företagslogotypen  få  plats  med  sin  originella 
storlek. Däremot är logotypbilden fortfarande dold. I denna storlek får det plats 
med tre spalter och menyn är förminskad till 75 procent till bredden från 100 
procent. Denna storlek ärver många definitioner som definierats för storleken 
320px, se bilaga 5.

5.2.3 Storlek 720px (Läsplattor)
Vid storleken 720px får alla bilder plats i sina originella former. Logotypbilden 
är fortfarande för stor och är därmed ännu dold, se bilaga 6.

5.2.4 Storlek 960px (Vanlig datorskärm)
Vid storlek 960px motsvarar den en vanlig datorskärm. Ingen direkt förändring 
krävs eller behövs till denna storlek då allting kommer att visas precis som det 
ska. Inga åtgärder kommer att vidtas för denna storlek, se bilaga 7.

5.3 Målen uppfyllda
Samtliga mål som skulle uppfyllas är uppfyllda.

• Bloggen skapades inte men rättigheterna modifierades.

• Inloggningen sker genom Sundsvall42 och fungerade sedan tidigare.

• Tekniken Responsive design blev framgångsrikt införd inom webbsidan 
Sundsvall42.

• Automatiskt  anpassning  till  webbsidan  Sundsvall42  är  uppnådd  med 
hjälp av Responsive Design.

• Högst två eller minst en föreläsare per seminarium blev uppnådd med 
grupperingen av föreläsarna.
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6 Diskussion
Mycket av det som finns i Liferay är inte helt och hållet annorlunda i jämförelse 
med det som finns med andra programmeringsspråk. Liferay vill göra det enkelt 
för sina användare genom att föra samman det som används dagligen för att 
förenkla så mycket som det går för användaren. Därmed är företagets upplägg 
av programkod komplex. Det går snabbt att lära sig dess upplägg och hur det 
skall gå tillväga.

6.1 Skapandet av bloggen
Inledningsvis bestämdes vilka krav som webbplatser skulle uppfylla. Idén var 
från början att skapa en egen portlet, och i den portleten kunde den programkod 
som behövdes fritt kopieras för att skapa bloggen. Därefter skulle övriga 
funktioner som skulle tänkas implementeras läggas till i efterhand. Nackdelen 
med att skapa en ny portlet som fungerar som en blogg i miljön Liferay är det 
många andra aspekter som måste satisfieras innan den nya portleten skulle 
kunna kallas för blogg. I ett XML-schema måste funktioner anropas och där 
anges vartifrån anropen kommer från och vilka filer den ska importeras. Flera 
hundra rader kod måste läsas och förstå koden fullständigt. Varje funktion var 
viktig att förstå för att bloggen skulle kunna fungera. På grund av tidsbrist var 
det inte möjligt att skapa en egen blogg. Därmed togs beslutet att närmare 
undersöka en befintlig blogg och istället redigera den.

Fördelar med bloggen är att alla kan använda den. Den fungerar i nästan alla 
webbläsare och är  enkel i sin helhet och konstruktion. Bloggen är enkel att 
använda. 

Nackdelar med bloggen är att ett inlägg kan göras utan svårigheter. När en bild 
läggs till i inlägget på bloggen kompliceras situationen mycket. Först måste 
användaren skapa en ny mapp i en annan portlet. Denna mapp synkroniseras 
med databasen. Därefter skall användaren ladda upp en önskad bild till den 
mappen i databasen. Sedan kan användaren använda den bilden till sitt inlägg 
på bloggen. Denna väg kan inte ordnas på ett bättre sätt, och det är så Liferay 
har skapat det. En stor nackdel är om det finns en icke teknisk person vad 
gäller bilduppladdningen. Speciellt om denna person råkar vara en föreläsare.

6.2 Framtida aspekter
Detta projekt skall vidareutvecklas under sommaren. Bland annat skall det 
finnas ett speciellt tema för varje seminarier. 

Responsive Design-utvecklingen är klar, men det går att arbeta mer på att göra 
texten bland Sundsvall42 mer läsbart.
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6.3 Uppnådda mål
Projektets viktigaste bidrag är till webbutveckling. Projektets samtliga mål har 
uppfyllts men uppdraget är ännu ej slutfört. Under sommaren kommer projektet 
att vidareutvecklas. 

• Skapa en blogg för deltagarna och seminarieföreläsarna i Sundsvall42.

• Bloggen blev inte skapad från början men den blev istället 
modifierad. Bloggen fungerar felfritt.

• För att göra ett inlägg måste deltagaren eller föreläsaren vara inloggad 
på webbsidan Sundsvall42 för att förhindra åtkomst av obehöriga och 
skräppost.

• Har fungerat sedan tidigare utan problem.

• Minst en men högst två föreläsare per seminarier och 
användarrättigheterna sätts upp för bloggen.

• Blev åtgärdat genom gruppindelning.

• Implementering av tekniken Responsive Design till webbsidan 
Sundsvall42.

• Tekniken är implementerad i testmiljön Sundsvall42.

• Automatiskt anpassning av webbsidan Sundsvall42.

• Fungerar felfritt.

När ett arbete utförs kommer alltid frågan om arbetet kunde ha utförts på ett 
annorlunda sätt. Om projektet skulle genomföras igen skulle andra åtgärder tas 
för att lösa problemen.

6.4 Etiska aspekter
Vid inloggningen kommer webbsidan Sundsvall42 att övergå från http till https. 
Detta innebär att integriteten och personliga uppgifter är krypterade och ingen 
annan  kan  få  tag  på  dessa  personliga  uppgifter.  Undantaget  är  då  andra 
deltagare eller föreläsare använder de globala sidorna. Det kommer finnas en 
global och en privat sida. Den privata sidan kommer endast den inloggade att 
kunna se. Den globala är den sida som samtliga kan besöka. Syftet är också att  
satisfiera så många användare som möjligt. I dag kommer Responsive Design 
fungera oavsett vilken slags smarttelefon som används eller läsplatta. På många 
sätt  kan  sägas  att  projektet  strävat  efter  att  uppnå  utilitarism.  Det  finns  en 
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formulering som beskriver utilitarismen bra: ”största möjliga lycka åt  största 
möjliga antalet individer”[12].
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Bilaga 1: Bloggen
Bloggen tillagd på privata sidor
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Bilaga 2: Bloggen
Användarrättigheterna för bloggen
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Bilaga 3: Bloggen
Fördelning av föreläsare till Sundsvall42
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Bilaga 4: Responsive Design
Vyn sedd från storleken 320px
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Bilaga 5: Responsive Design
Vyn sedd från storleken 480px
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Bilaga 6: Responsive Design
Vyn sedd från storleken 720px
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Bilaga 7: Responsive Design
Vyn sedd från storleken 960px
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