
Självständigt arbete på grundnivå

Independent degree project - first cycle

Datateknik
Computer Engineering

Automatisering av Välkomstbrev
En webbapplikation med fokus på användbarhet

Georgios Xyftilis



Automatisering av Välkomstbrev
Georgios Xyftilis 2015-05-26

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informations- och kommunikationssystem 

Examinator: Ulf Jennehag, ulf.jennehag@miun.se
Handledare: Mattias  Dahlgren, mattias.dahlgren@miun.se
Författare: Georgios Xyftilis, gexy10000@student.miun.se
Utbildningsprogram: Datateknik, 180 hp
Huvudområde: Webbutveckling
Termin, år:  VT 2015

ii

mailto:xxxxx@miun.se
mailto:xxxxx0000@student.miun.se


Automatisering av Välkomstbrev
Georgios Xyftilis 2015-05-26

Sammanfattning
Mittuniversitetet skapar "Välkomstbrev" för alla utbildningstillfällen vid varje 
terminsstart, något som hittills gjorts manuellt. Det har dock på sistone 
uppkommit behov av att automatisera, förenkla och centralisera  processen 
genom ett  användarvänligt, webbaserat verktyg. Målet för detta projekt har 
varit att  presentera och utvärdera förslag till ett sådant verktyg som fyller de 
ovan nämnda behoven. Verktyget är applikationen "Välkomstbrev" som skapats
med tekniker, språk och moduler skrivna i öppen källkod som finns fritt 
tillgängliga på nätet. De grundläggande språken som använts för konstruktionen
är HTML5, CSS, JavaScript, PHP, SQL. Den arbetar emot databasen 
"kursprogrambrev" som innehåller all nödvändig data för publikationen av 
välkomstbreven. Applikationen består av fyra olika gränssnitt som motsvarar 
olika profiler: Lärare, Redaktör, Brevadministratör och Databasadministratör. 
Profilerna är lösenordsskyddade och åtkomliga för de av lärosätets personal 
som berörs. Varje profil har sina konkreta uppgifter att sköta i applikationen och
interagerar med de andra profilerna via databasen. Resultatet av profilernas 
interaktion är att välkomstbreven skapas i PDF-format och placeras i utvald 
katalog. Eftersom användbarheten var av högsta prioritet från ledningens sida 
har flera användartester gjorts för att utvärdera den slutliga produkten. Dessa 
har visat att målen överlag  har uppnåtts, men att vissa aspekter måste 
vidareutvecklas i nära samråd med lärosätets ledning. 

Nyckelord: Webbapplikation,  Webbverktyg,  Öppen  källkod,  PDF,  PHP,
MySQL, Webbsäkerhet, Webbanvändbarhet.
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Abstract
Mid Sweden University creates "Welcome - letters" for all classes at start of 
each semester, a process hitherto done manually. However, it has recently arisen
a need to automate, simplify and centralize this process through a well 
controlled, user-friendly, web-based tool. The goal of this project was to present
and to evaluate a proposal for such a tool that meets the needs mentioned 
above. The tool is a web based application "Welcome-letter" that has been 
created with open source techniques, languages and modules freely available on
the Internet. It works against the database "kursprogrambrev" that contains all 
necessary data for the publication of welcome letters. The application consists 
of four different interfaces that correspond to different profiles: Teacher, Editor, 
Letter-administrator and Database-administrator. The profiles are password 
protected and accessible to those of university staff involved. Each profile has 
its concrete tasks to attend in the application and interacts with the other 
profiles via the database. The result of this interaction is that welcome-letters 
are created in PDF format and placed in selected directory. Since web-usability 
was of  highest priority by management,  has several user tests been made on 
the final product. These have shown that the overall objectives  have been 
achieved, but that some aspects still needs to be further developed in close 
consultation with the institution's management.

Keywords: Web Application,  Web Tools,  Open source,  PDF,  PHP, MySQL,
Web Security, Web usability.
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Terminologi
Nedan följer en förteckning över termer och förkortningar med korta 
förklaringar. För mer detaljerade beskrivningar se: Kapitel 2.

Akronymer och förkortningar

AJAX Asynchronous JavaScript and XML. 
Samlingsnamn för tekniker med asynkron 
kommunikation mellan webbsidor eller delar av 
webbsidor

Brute-force attack
En metod att knäcka koder genom att pröva alla 
möjliga alternativ tills lösning hittats. 

CSS

CSS, Cascading Style Sheets. Ett märkspråk med 
vilket man kan bestämma allt som rör formen av 
webbsidor. Kopplas vanligen ihop med HTML. 
Stilmallar på svenska.

DBMS Data Base Management System. Mjukvara som 
hanterar  databassystem.

GUI Graphical User Interface. Grafiskt 
användargränssnitt. Underlättar kommunikationen 
mellan människa och dator genom användning av 
lämpliga grafiska element.

HTML          HTML (Hypertext Markup Language) är ett 
märkspråk med vilket man  bygger upp innehållet i 
en webbsida. 

IDE Integrated Development Environment. Integrerad 
utvecklingsmiljö. Mjukvaruverktyg med funktioner 
som underlättar programmeringen. 

JavaScript    JavaScript är ett klientbaserat  skriptspråk som 
används för att manipulera innehållet på en webbsida.
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 JQuery   JQuery är ett bibliotek som söker förenkla 
JavaScript-koden för att snabba upp 
webbutvecklingen.

Kryptografiska hash-
funktioner

Matematiska funktioner som ändrar klartexten till 
följder av heltal

Object Oriented 
Programming (OOP)

En programmeringsmetod som arbetar med 
uppsättning av objekt istället för de äldre procedurala
metoderna

Open Source (Öppen 
källkod)

Källkod som inte är proprietär utan öppen för alla

PDO

PHP Data Objects. Ett objektorienterat bibliotek som 
finns inbyggt i PHP. Man kan med detta bl.a. skapa 
smidigare och säkrare anslutningar till databaser. 

PHP PHP, akronym för Hypertext Preprocessor, är ett 
programmeringsspråk som främst används för 
kommunikation mellan webbsidor, server och 
databaser. Det kallas därför för ett  server-side script. 

Relationsdatabas Databas där  data är organiserad i tabeller, som också 
kallas relationer.

Responsiv design Webbdesign-metod som låter layouten på en 
webbsida anpassa sig till betraktarens skärm.

  SQL Structured Query Language. SQL är ett standardiserat
språk för att manipulera data i en relationsdatabas. 
SQL är den standard som de flesta databassystem 
följer.

WAMP server En mjukvara för Windows OS bestående av Apache-
server, MySQL och PHP.
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1 Inledning
Detta projekt undersöker hur en hittills  manuellt  driven process,  som kräver
samverkan  på  flera  nivåer  mellan  många  olika  aktörer,  kan  automatiseras
genom  ett  centralt,  internetbaserat  gränssnitt  med  hög  användbarhet.
Undersökningen har gjorts för Mittuniversitetets räkning och gäller lärosätets
publicering av Välkomstbrev, dvs den speciellt utformade sammanställningen av
nödvändig  information  som  varje  termin  publiceras  för  de  nyantagna
studenterna.   

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Allteftersom webbaserad teknologi i hög fart utvecklas uppkommer alltmer 
behovet att ersätta de äldre manuella, och i många fall bristfälliga och/eller 
otillräckliga teknikerna, med automatiserade förlopp som kan förenkla arbetet 
och ge mer tillfredsställande resultat. Föresatsen hos Mittuniversitet var att 
denna studie skulle utgöra en pilot och ett beslutsunderlag i riktningen att 
övergå från den nuvarande manuella hanteringen av välkomstbreven till en fullt 
automatiserad process.

Välkomstbrev - bakgrund
Mittuniversitetet skapar och publicerar  Välkomstbrev för alla kurser, program
och kurspaket som varje termin finns i lärosätets utbud av utbildningar. Syftet
med välkomstbreven är att ge studenterna tillräcklig och korrekt information för
sina  kommande  studier. Men  försöken  som  hittills  gjorts  med  t.ex.  olika
"mallar" och "kopplade utskrifter" i  Microsoft-Word har inte kunnat ge fullt
tillfredsställande  resultat.  Inte  minst  har  graden  av  användbarhet  i  det
nuvarande  systemet  varit  diskutabel.  Så  det  har  på  senare  tid  blivit  alltmer
angeläget  att  hantera  välkomstbreven  via  ett  centralt  gränssnitt,  en
webbapplikation  med  hög  nivå  av  användbarhet  för  att  lösa  ovan  nämnda
problem. 

1.2 Övergripande syfte

Denna  undersökning  syftar  i  första  hand  till  att  påvisa  fördelarna  med
övergången till en automatiserad hantering av Mittuniversitetets  Välkomstbrev.
Den ger förhoppningsvis en bra bild av hur denna  hantering kan förenklas och
effektiviseras  via  en  väl  fungerande  och  enkel  webbapplikation  som  har
användbarheten i fokus. Undersökningen syftar också till att belysa eventuella
problem  som kan  upplevas  i  interaktionen  med  applikationen  hos  samtliga
målgrupper. Slutligen hoppas den kunna ge konkreta förslag till förändringar
och förbättringar som kan öka effektiviteten. 
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1.3 Detaljerad problemformulering

Som framgår av den erhållna kravspecifikationen som bifogas i Bilaga 1, men
som också blev  tydligt  under  flera  samtal  med beställaren,  var  de  konkreta
målen för den beställda undersökningen följande:

1.3.1 Automatisera och förenkla

Att begränsa den hittills ganska komplexa interaktionen i processen till endast
ett  fåtal  webbsidor  där  de  berörda  målgrupperna  centralt  kan  utföra  sina
uppgifter i respektive profiler, som interagerar med varandra via databasen:

1. Lärare - skriva och spara sina inlägg. Söka på andra lärares inlägg för
inspiration.

2. Administratör - kontrollera att all obligatorisk information är på plats.
Kommunicera med lärarna när något fattas. Sammanställa, sammanfoga
och skriva ut välkomstbreven.

3. Redaktör/formgivare - ändra brevmallar vid behov.

4. Databasadministratör - Hantera, kontrollera och underhålla databasen.

1.3.2 Icke-proprietär teknik

I  samtal  med  beställaren  bestämdes  det  även  att  formatet  för  utskriften  av
breven skulle vara PDF och att man i applikationen skulle undvika proprietära
produkter. Istället för proprietära lösningar har i projektet istället valts tekniker
och moduler baserade på öppen källkod.

1.3.3 Svarstider för utskrifter

Datatrafiken i applikationen skulle med all sannolikhet inte utgöra ett problem i
målgruppernas  besök  av  webbplatsen,  men  uppgiften  att  sammanfoga  och
skriva ut hundratals brev-filer, ålagd Administratören, skulle säkert kräva viss
tid  oberoende av vilken  datorkraft  som användes.  Det  ansågs  därför  logiskt
redan i planeringen av studien att mäta svarstiderna för utskrifterna för att om
möjligt hitta vägar att korta ned denna tid.
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1.3.4 Säkerhet

Eftersom webbapplikationen  var  tänkt  att  publiceras  öppet  på  Internet  blev
förstås  säkerheten  en  viktig  aspekt.  Applikationen  skulle  fungera  med  ett
oberoende inloggningssystem även om det var tänkt att senare kopplas ihop den
med  universitetets  befintliga.  Vad  gäller  angreppsmetoder,  var  målet  att
applikationen  skulle  innehålla   försvarsmekanismer  emot  de  vanligaste
formerna av angrepp. Det bestämdes också att penetrationstester skulle göras
från utvald IT-kunnig personal på universitetet.

1.3.5 Användbarhet 

Den kanske viktigaste aspekten, som tydligen hade orsakat en mängd problem i
den  manuella  hanteringen  av  breven,  var  användbarheten.  Det  upprepades
därför flera gånger från beställarens sida  att gränssnittet måste vara enkelt, rent,
tydligt och lättförståeligt så att missförstånd kunde elimineras om vad som ska
göras, när det ska ske och på vilket sätt.  

1.3.6 Användartester

För att utvärdera användbarheten bestämdes det att användartester skulle göras 
så fort webbapplikationen var färdig för publicering på universitetets virtuella 
server. Testerna skulle göras av ett brett urval ur lärosätets personal. Testerna 
var tänkta att påvisa eventuella brister och/eller problem som kunde uppstå. 
Testpersonerna skulle få ett enkelt frågeformulär att fylla i med sina upplevelser
och reaktioner vid besök av webbplatsen. Genom att studera resultaten av 
testerna skulle slutsatser kunna dras och förlag ges om vad som borde finslipas, 
förbättras eller ändras. 

1.4 Översikt
Kapitel 1 - Introduktion, beskriver syftet och målen med projektet. Kapitel 2  -
Bakgrund,  presenterar  de  olika  teknikerna  som  använts  för  skapandet  av
applikationen.  Kapitel  3-  Metod,  beskriver  metoderna  som  använts  för
skapandet och utvärderingen av projektet. Kapitel 4 - Konstruktion, 
presenterar den slutliga produkten och går igenom  de olika komponenternas 
uppbyggnad och funktionalitet. Kapitel 5 - Resultat, sammanfattar 
användartesterna och prestandatester. Kapitel 7 -Slutsatser,  kommentarer på 
resultaten, utvärderar projektet, går igenom vissa etiska aspekter och ger förslag
till tekniska och administrativa förbättringar. 
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2 Teori
Kapitel 2 beskriver kortfattat tekniker, språk, ramverk och andra hjälpmedel 
som använts för konstruktionen av webbapplikationen. 

2.1 WAMP-server

Applikationen skapades på en lokal WAMP-server, ett paket av mjukvara i 
öppen källkod anpassad för MS Windows OS som innehåller en Apache HTTP-
server och har stöd för PHP och MySQL - se nedan. Det finns motsvarande 
paket för Linux OS: LAMP,  för Mac OS: MAMP samt en krossplattform-
version: XAMPP. Valet av WAMP berodde mest på att det är den lösningen jag 
har arbetat med i nästan alla mina tidigare projekt i Webbutveckling. 

2.2 SQL

Databasen har varit själva kärnan i applikationen. Språket som användes för
kommunikationen med databasen var SQL - Structured Query Language. Det är
språket som används för hantering och utfrågning av relationsdatabaser av de
flesta  databashanterare.  SQL  arbetar  med  speciellt  utformade  frågor  emot
databasens tabeller. 

2.2.1 Vyer i SQL

Förutom de fasta tabellerna kan man i SQL arbeta med vyer - views. Man kan
säga att vyer är resultatet av en SQL-förfrågan som görs permanent åtkomlig
likt  en tabell  men som inte  tillhör  databasens  fysiska schema.  Vyernas  data
uppdateras när de bakomliggande tabellernas data uppdateras, något som gör
dem väldigt praktiska att använda. Det motsatta fungerar dock i de flesta fall
inte. Man kan alltså i princip inte uppdatera tabeller genom vyer utan att flera
nödvändiga  villkor  uppfylls.  I  Välkomstbrev  är  många  vyer  av  största
betydelse. 

2.2.2 MySQL

Som databashanterare användes MySQL, den kanske mest använda och 
utbredda skriven i med öppen källkod. Programmet utvecklades av  Michael 
Widenius och David Axmark i mitten av 2000-talet. MySQL ägs numera av 
Oracle Corporation, men är fortfarande fri programvara licensierad under GNU 
General Public License. Den är kompatibel med de flesta kända 
operativsystemen. I WAMP-servern finns det också möjlighet att administrera 
MySQL i webbläsaren via det grafiska gränssnittet PhpMyAdmin.

4
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2.3 PHP5 

Sedan utgåvan 5.0 av PHP  [1]har språket fått  fullt  stöd för objektorienterad
programmering(OOP). Till skillnad från  procedural programmering, använder
OOP  uppsättningar  av  lämpliga  objekt  vars  medlemmar  interagerar  med
varandra  i  en  applikation.  Objekten  är  instansieringar  av  det  mer  abstrakta
begreppet klasser, vilka kan ses som objektens ritningar - blueprints. Klasserna
innehåller  medlemmar  -  attribut  eller  metoder  -  som  kan  användas  av  de
instansierade objekten. Ett annat viktigt begrepp inom OOP är begreppet  arv.
En klass kan ärva egenskaper och metoder från en annan klass. I PHP används
nyckelordet  Extends för  att  ange  detta.  Genom arven  kan  man  alltså  skapa
objekt som passar mer specifika eller lokala behov. 

2.3.1 PHP Data Objects (PDO)

PDO är en PHP-klass för åtkomst till och hantering av databaser. Det speciella
med PDO är att det är en plattformsoberoende klass, det kan alltså användas
oberoende av DBMS. [2]Detta är också en av orsakerna varför PDO valdes för
databasåtkomsten  i  Välkomstbrev.  Anslutningen  till  databasen  görs  genom
klassen Anslut som ärver PDO.

$anslutning=new
PDO('mysql:host=127.0.0.1;dbname=kursprogrambrev',$mysqlUser,
$mysqlPass);

En annan  viktig  aspekt  i  PDO är  att  den  stöder  Prepared  Statements  (eller
parameterized statements) i databasförfrågningarna. Detta är väldigt användbart
i  synnerhet  som  skydd  mot  angreppsmetoden  SQL-injection  (se  nedan
Säkerhet). Genom Prepared Statements skickas SQL-logiken (kommandon) till
databasen separat  från  data-variablerna.  Först  när  kommandot  har  förberetts
(via metoden prepare) så skickas data (metoden execute). Data skickas inte bara
senare tidsmässigt men också via ett annat protokoll. Alla databasförfrågningar
i Välkomstbrev görs via Prepared Statements.

2.4 HTML5

HTML5 är  den senaste standarden för HTML/XHTML som rekommenderas av
W3C.  Den  fastställdes  som  giltig  standard  i  oktober  2014.  [3]HTML5
introducerar mängder med nya element, attribut och APIs. <svg>, <canvas>,
<video>,  <header>,  <footer>  är  några  av  de  nya  semantiska  elementen.
Funktioner  som  Geolocation,  Drag&Drop  är  några  av  de  nya  APIs  som
introduceras.

2.5 Bootstrap Framework

Ramverket Bootstra[4] är en fri samling av verktyg för att underlätta skapandet
av webbsidor och applikationer. Den innehåller praktiska mallar i HTML/CSS
som  kan  modifieras  och  utvecklas.  Den  erbjuder  också  vissa  JavaScript
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moduler.  Ramverket är kompatibelt med alla moderna webbläsare.  Bootstrap
började  utvecklas av Mark Otto och Jacob Thornton. Från deras webbplats [4]
kan man hämta olika CSS-mallar och HTML-kod. Bootstrap har de senaste åren
ökat  lavinartat  i  popularitet.  Det  beräknas  att  ramverket  i  skrivande  stund
används för hundratusentals webbsidor[5]

Botstrap  är  främst  avsedd för  responsiv  design  som idag är  ett  måste  inom
webbskapandet  där  de  mobila  och  handhållna  enheterna  numera  dominerar.
Applikationen  Välkomstbrev  använder  dock  Bootstrap  CSS  optimerad  för
medium  screens,  dvs  standardskärmar  för  bärbara  datorer.  Det  ansågs  mest
troligt  att  lärarna  skrev  sina  inlägg  med  liknande  upplösningar  i  sina
arbetsdatorer. 

2.6 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

AJAX  är  ett  samlingsnamn  för  tekniker  som möjliggör  överföring  av  data
mellan webbsidor, eller delar av webbsidor,  asynkront,  dvs utan att hela den
anropande webbsidan behöver laddas om. Detta öppnar för mycket smidigare
interaktivitet och flexibilitet. Tydlig exempel på AJAX finns t.ex. i sökmotorers
presentation  av  förslag  när  man  skriver  in  söktermer.  Annat  exempel  är
webbaserade e-post-applikationer där uppdateringen av t.ex. inkommande post
görs automatiskt utan att användaren behöver klicka på länken till sina post-
kataloger,  Inbox  etc.  I  Välkomstbrev  användes  AJAX-anrop  där  det  ansågs
nödvändigt,  t.ex.  i  Lösenordsgeneratorn,  för  att  presentera  de  föreslagna
lösenorden  separat,  utan  att  sidan  behöver  laddas  om  och  befintlig
användarinformation försvinna.

2.7 Säkerheten

I  en dynamisk webbapplikation som arbetar emot en databas bör säkerheten
vara av högsta betydelse.  Försök till  intrång är något som ständigt pågår på
nätet,  med automatiserade  processer  som letar  efter  svaga  punkter  som kan
angripas med skadlig kod. Gällande princip är att man bör vara misstänksam
vid alla inputs där det finns indata från användare.

2.7.1 Lösenordshantering

Säkerheten bör beaktas  speciellt  där  det  finns inloggningssystem som lagrar
användaruppgifter i användarkonton. Ett intrång i databasen där lösenord lagras
i klartext kan förstås vara förödande för hela applikationen. Därför lagrar man
istället  endast  hashade lösenord,  dvs  lösenord  som  är  krypterade  med  en
kryptografisk hashfunktion. [6]
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Om det görs på rätt sätt så bör lösenordshashning inbegripa tre delar:

• Hashing.  Den egentliga  hashningen  av  lösenordet  som görs  med  en
kryptografisk  hashfunktion,  vilken  enligt  definition  ska  vara  icke
inverterbar. 

• Salting. För att ytterligare försvåra för en angripare  så att t.ex. identiska
lösenord får olika krypton använder man sig av slumpmässiga tokens
som läggs till i hashet och kallas salter - salts.

• Streching.  Säkerheten  drivs  ännu  ett  steg  framåt  då  någon  försöker
knäcka  lagrade  lösenord  om  har  använt   sig  av  key-streching,  dvs
långsamma hash-funktioner som ökar CPU-tiden vid försök till brute-
force attack. 

2.7.2 Typer av angrepp

Det finns otaliga former och typer av angrepp. OWASP (Open Web Application
Security Project)[7]nämner hundratals. En del anses mer klassiska medan andra
är  väldigt  speciella  och högst  sofistikerade.  De olika typerna kan delas  in  i
huvud- och underkategorier. Några exempel av de vanligaste och mest omtalade
indelningarna är:

• SQL-injection[8] Injicera skadlig kod i SQL-förfrågningar. 

• Cross  Site  Scripting  (XSS).  [9] Lägga  in  skadlig  kod,  t.ex.  med
JavaScript, i indata-element. 

• Cross  Site  Request  Forgery  (CSRF).  Göra  skadlig  förfrågan  via
externa form-element.[10]

• Session-fixation. Sätta förvald sessionsidentifierare för offret att logga
in med[11]                                                           

Säkerheten har  varit en väldig viktig aspekt i arbetet med Välkomstbrev, trots 
att den inte togs upp i kravspecifikationen. Beskrivning av försvar i Kapitel 4 
Konstruktion.
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3 Metod
Kapitel 3 beskriver de metoder som använts för att skapa webbapplikationen
enligt   beställarens  önskemål.  Den  börjar  med  en  beskrivning  av
miniatyrmodellen  -  prototypen  -  som  användes  i  början  av  konstruktionen.
Prototypen är viktig att förstå därför att den tas upp i flera av de kommande
avsnitten.  Därefter  ges  en  sammanfattning  av  de användbarhetskriterier  som
blev viktiga riktlinjer i  uppbyggandet av gränssnittet.  Kapitlet  fortsätter  med
beskrivning av  användartesterna  som har  varit  centrala  för  utvärderingen av
projektet.  Övriga  mål  i  kravspecifikationen  gås  också  igenom  och  deras
betydelse för resultaten och slutsatserna av undersökningen. Slutligen finns en
beskrivning av verktygen som använts för såväl konstruktion som utvärdering
av applikationen. 

3.1 Behovet av en prototyp

Redan vid de första försöken till planering blev det uppenbart att projektet inte
krävde avancerade programmeringstekniker, men att det snabbt kunde utveckla
en komplicerad struktur. Det var så idén föddes att nyckeln för att lyckas var att
först bygga upp en miniatyrmodell - en prototyp. Den blev ett fullt fungerande
"skal"  som  i  innehåll  och  visuell  utformning  simulerade  den  riktiga
applikationen. Prototypen uppfyllde användbarhetskriterierna till  innehåll  och
visuell  utformning,  men  rent  programmatiskt  var  den  väldigt  förenklad  och
minimaliserad  så  att  körningen  av  de  grundläggande  algoritmerna  i  koden
lättare  kunde testas,  överblickas och i  varje  delmoment felsökas.  Prototypen
kännetecknades främst av den minimala databasen den arbetade emot och som
döptes till test. De viktiga tabellerna var endast fem: kurser, larare, persinlagg,
raw_kursbrev (brevmallarna), users. De befolkades med minimal mängd data,
men  tillräcklig  för  att  redan  i  prototypen  kunna  skapa  de  viktigaste
programmatiska delarna av breven. 

3.2 Användbarheten - riktlinjer
Uppbyggandet av webbplatsen satte redan från början användbarheten i fokus
eftersom detta visade sig vara den kanske viktigaste aspekten som framkom i
kommunikationen med beställaren. 
Redan  vid  flera  tidigare  färdigställda  projekt  under  utbildningen  har
användbarheten varit i fokus och betraktas av författaren som en hörnsten inom
Webbutveckling. Flera böcker i facklitteraturen om användbarhet har varit av
speciell  betydelse.  De kanske  viktigaste,  som också  har  legat  till  grund för
denna undersökning, är:
 

• Don't make me think av Steve Krug. 
[12]

• Användbarhetsboken (2005) av Tommy Sundström
[13]
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Många  av  de  råd  och  principer  som  beskrivs  i  ovan  litteratur  blev  på  ett
naturligt sätt riktlinjer under uppbyggandet av webbplatsen  Välkomstbrev.  En
sammanfattning av riktlinjerna följer nedan:

• Självklara, uppenbara, självförklarande sidor och moduler.
• Eliminera  frågetecken  hos  användaren  -  varje  frågetecken  som

uppkommer skapar försening som sänker användbarheten.
• Tydligt klickbara knappar 
• Tydligt klickbara länkar som visar var de leder
• Länktext och länkmål matchar
• Tydligt definierade och avgränsade ytor
• Tydlig visuell hierarki
• Följ etablerade konventioner
• Eliminering av visuella störningar - av onödiga grafiska komponenter
• Reducera text och instruktioner till absolut minimum
• Tydlig konsekvent navigering 
• Namngivning av alla sidor
• Konsekvent tilltal mot besökaren

Här måste understrykas att applikationen redan enligt definition inte skulle vara
en vanlig webbplats där t.ex. avsändaren är okänd eller att målgrupperna inte är
klart definierade. Detta medförde förstås att flera av principerna i litteraturen
blev irrelevanta eller mindre viktiga. Men i sin helhet har riktlinjerna utgjort en
röd tråd i konstruktionen, redan under arbetet med prototypen.

3.3 Användartester
För att kunna utvärdera om riktlinjerna som följdes gav önskvärt resultat var
användartester  av  avgörande  betydelse.  Testerna  utfördes  hos  personal  från
lärosätet. Följande kategorier testade:

• Administrativ  personal  som berörs av hanteringen av breven och har
viss åtkomst till databasen.

• Administrativ personal som arbetar oberoende av brevhanteringen utan
koppling till databasen.

• Lärare inom IT- och naturvetenskapliga ämnen
• Lärare från andra fakulteter

Som grund för testerna användes ett enkelt frågeformulär, bifogat i Bilaga 2.
Frågeformuläret  är  baserat  på  tidigare  använda  formulär  i  egna  projekt  i
utbildningen. Utgångspunkten har varit den tidigare nämnda litteraturen inom
användbarhet, med viss anpassning till den aktuella webbplatsen.
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Den första delen av frågorna gällde beteende som kan anses allmänt vid besök
av  en  webbplats  och  följde  allmänna  användbarhetskriterier.  Men det  fanns
också flera frågor som gällde endast de specifika uppgifterna som skulle utföras
av varje enskild profil i applikationen. De utförliga svaren på formuläret finns i
Bilaga 3 och sammanfattas i kapitel 5 Resultat. 
Det viktigaste kriteriet vid analysen av svaren har varit om den konstruerade
applikationen  skulle  kunna  anammas  av  lärosätets  personal  och  ersätta  det
befintliga manuella systemet för att hantera brevpubliceringen. Det var viktigt
att  kunna verifiera  om applikationen över  huvud taget  kunde tas  i  praktiskt
bruk. Korrigering av mindre praktiska eller administrativa detaljer skulle kunna
justeras  i  efterhand.  Det  var  den  allmänna  upplevelsen  och  praktiska
användningen  som  var  i  fokus.  Genom  att  studera  dessa  svar  kan  nyttiga
slutsatser dras och främst i samråd med beställaren förändringar i applikationen
göras.  
Här  måste  dock  noteras  att  användartesterna  redan  från  början  hade  sina
begränsningar:  I  den  ursprungliga  överenskommelsen  med  beställaren
fastställdes det att testerna av praktiska skäl inte kunde genomföras under hela
arbetets gång utan bara i slutskedet av konstruktionen när den i princip färdiga
webbplatsen fanns på den virtuella servern. Detta resulterade i att ingen respons
av  testare  eller  tänkta  målgrupper  fanns  tillgänglig  under  planeringen  och
konstruktionen  av  prototypen.  Responsen  blev  i  första  delen  av  arbetet
begränsad till kommunikationen med endast handledarna. En annan svaghet var
att när applikationen väl fanns på plats och tester började göras så fanns det
ingen direktkontakt  med testpersonerna utan  testerna  skedde via  e-post  med
beställaren  som mellanhand.  Återkopplingar  till  resultaten  kunde  alltså  inte
göras.  Testerna blev också i  antalet  mycket  färre  än vad som förväntats  när
arbetet började. 

3.4 Svarstider
Tiden för utskrift av brevfilerna i PDF mättes med ett enkelt digitalt stoppur där
den mänskliga faktorn förstås kan spela en viss roll i hur precisa mätningar har
varit, men eftersom svarstiderna mätts i hela sekunder är mindre variationen av
ringa betydelse.
Breven behölls indelade i fem grupper enligt de grundläggande mallarna som
fanns  i  databasen.  För  Höstterminen  2014  fanns  följande  antal
utbildningstillfällen (kurser, program, kurspaket) grupperade enligt mallarna: 

1. Kurser svenska IT Distans, 43 st.
2. Kurser svenska  normal form (campus), 52 st.
3. Program svenska, 35 st.
4. Kurspaket svenska, 10 st.
5. Alla engelska utbildningstillfällen, 12 st.

Summa: 152 st.
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Mätningarna gjordes på utskrift ur varje grupp av respektive  1 fil, 2 filer, 5
filer, 10 filer, alla existerande filer om fler än 10 fanns. De viktigaste resultaten
presenteras i Kapitel 5 Resultat och diskuteras i Kapitel 6 Slutsatser. Kriterierna
vid analysen av resultaten var om det fanns någon egenskap hos breven eller
hos delar av breven som möjligen ökade tiden markant och kunde elimineras.

3.5 Säkerheten
Vad  gäller  säkerheten  i  systemet  så  blev  de  planerade  mer  djupgående
penetrationstesterna av IT-kunnig personal aldrig av. All testning av säkerheten
gjordes av författaren själv med hjälp av enklare testverktyg. Testerna beskrivs
kortfattat i Kapitel 5 Resultat.  

3.6 Verktyg: hård- och mjukvara
Den huvudsakliga utvecklingsmiljön för uppbyggandet av projektet  har varit
IDE NetBeans 7.4 (för PHP) och lokal WAMP-server. Senare delen av arbetet
gjordes  via  fjärrskrivbordsklient  på  en  virtuell  server  som tillhandahölls  av
lärosätet . Externa moduler som använts för specialuppgifter, se avsnitt 4.5.

11



Automatisering av Välkomstbrev
Georgios Xyftilis 2015-05-26

4 Konstruktion
Kapitel  4  beskriver  kortfattat  de  grundläggande  modulerna  i  applikationen,
deras funktionalitet och hur de är konstruerade. De inleds med en presentation
av webbplatsen - site map - och en introduktion till de olika profilerna/rollerna.
Fortsättningsvis tar den upp de viktigaste modulerna i applikationen och deras
egenskaper.  Slutligen går den kortfattat  igenom hur säkerheten i  systemet är
konstruerad.  
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Figur 1- Välkomstbrev site map - sajtens grundläggande struktur.

4.1 Webbplatsen
Som  illustreras  i  Figur  1,  en  användare  som  loggar  in  genom  index.php
dirigeras  till  sin  profils  motsvarande  gränssnitt  efter  lyckad  autentisering
(inloggning). 
Profilerna är som följer nedan:

4.1.1 Lärare - roll 0

Lärarna kan från sin ingångssida teacher.php,  se figur 2, komma in på breven
till exakt de utbildningstillfällena de ansvarar för i minainlagg.php. Där kan de
se sina tidigare inlägg, göra ändringar och spara till databasen, se figur 3. Varje
gång de sparar får de en förhandsgranskning av hur deras brev kommer att se ut
när det skrivs ut som pdf. På nästa flik  andrasinlagg.php kan inloggad lärare
söka förhandsgranskningar av andra lärares inlägg. Denna funktion var ett av
kraven från beställaren.

Figur  2:  Lärarnas  ingångssida.  Ansvarig  lärare  här  har  en  kurs  och  ett
program  att  klicka  sig  fram  och  göra  inlägg  i.

Figur 3: Lärares sida att skriva sina inlägg med förhandsgranskning till höger.
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4.1.2 Redaktör - roll 1

Redaktören  eller  Formgivaren  ansvarar  för  att  redigera  brevmallarna,
tabellmallarna och headerbilden. Det bör här förtydligas att denna uppgift görs
relativt  sällan.  Vid  diskussioner  med  beställaren  har  det  framkommit  att
brödtexten i breven kanske ändras någon gång på flera år, tabellerna ändras mer
sällan.  För  ändringarna  av  brevmallen  har  använts  en  textarea kopplad  till
HTML-redigeraren  tinymce,  se  figur  4, som  hanterar  grundläggande
textformatering. Textarean är skyddad mod skadlig kod både med htmlpurifier
och tinymce's egna säkerhetsfiltrering. 

Figur 4 Redaktörens yta att redigera temporär brevmall i tinymce-redigeraren

4.1.3 Brevadministratör - roll 2

Brevadministratören,  se figur 5,  ansvarar  för  insamling och kontroll  av data
samt  för  att  sammanfoga  breven.  På  sidan  datakontroll.php kan  brevadmin
kontrollera  vilka  utbildningar  som saknar  uppgifter  i  det  obligatoriska  fältet
StartInfo. Brevadmin kan då e-posta lärarna som kommer upp i listan. (se nedan
E-posta). Sidan sammanfoga.php är den centrala sidan för brevadministratören
och  kanske  hela  applikationens   "kärna".  Pdf-utskrifterna  sker  via  sidan
gexypdf.php i katalogen Brevadmin, där alla inställningar för pdf-filerna justeras
och loppen som sammanflätar data aktiveras.  Brevadministratören kan också
redigera  och/eller  skapa  användarkonton,  figur  5.  För  hjälp  med  att  skapa
lösenord  finns  här  en  Lösenordsgenerator  där  man  kan  välja  lösenordets
egenskaper enligt aktuell lösenordspolicy som dock i detta stadium ännu inte
fastställts.  Användarnamn  hämtas  obligatoriskt  från  det  som  är  fastställt  i
universitetets  databas.  Valideringen  av  lösenord  sker  både  på  klient-sidan
(JavaScript) och på server-sidan med PHP. Viktigt att poängtera är att i dessa
moduler kan man bara hantera konton med lägre behörighetsgrad än sin egen.
Brevadministratören kan alltså hantera lärares och redaktörers konton.
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Figur 5: Brevadministratörens kan redigera och skapa nya användare

4.1.4 Databasadministratör - roll 3

Db_admin är i första hand ansvarig för att databasen kursprogrambrev fungerar
utan problem. Till detta har inget speciellt gränssnitt konstruerats, men GUIn
PhpMyAdmin  från  WAMP-servern  kan  här  med  fördel  användas.
Databasadministratören  kan  också  logga  in  på  lägre  rollers  profiler  för  att
kontrollera  gränssnitten. Detta görs via sidan kontrollpanel.php där även andra
mindre moduler av praktisk natur finns, som t.ex. visar utvalda tabeller från
databasen, aktiverar/deaktiverar redigerbara fält mm.
På sidorna edituser_db.php och createuser_db.php kan db_admin, på liknande
sätt som brevadmin, redigera befintliga användarkonton eller skapa nya konton.
Databasadministratören  kan  hantera  konton  för  alla  andra  profiler  i
applikationen.

4.2 Databasen

Databasen som överlämnades, kursprogrambrev.accdb och fördes över till 
MySQL, innehöll ett 20-tal tabeller. Den var strukturerad som i figur 6:
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Figur 6 Databasen  kursprogrambrev.accdb som  överlämnades i MS Access.

Databasen kursprogrambrev.accdb innehöll et 30-tal tabeller rörande skolans 
utbud av utbildningar. Som vi ser i figuren fanns där t.ex. tabellerna: amne, 
examinator, kurs. kurstillfalle, program, programtillfalle, paket, pakettillfalle, 
sprak, niva, orgenhet, mm. Nödvändig information från kombinerade tabeller 
fanns inbakade i databasen som specifika SQL-frågor, vilka spelade rollen av  
motsvarande vyer - virtuella tabeller i SQL.  I MySQL databasen lades vissa 
tabeller till, som främst rörde inloggning och användarkonton i det nya 
systemet. De inbakade SQL-frågorna gjordes om till vyer i MySQL och blev 
viktiga komponenter i bearbetandet av data. De viktigaste vyerna 
akodnamnalla och tillfalle_alla är sammanslagning av tabeller som kurser, 
program, paket, ansvariga lärare mm ur den ursprungliga databasen. Med SQL-
kommandoit UNION ALL kan de visas som en enhet. Detta öppnar upp för 
kortare och smidigare kod att hämta data och  presentera data i applikationen.
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4.3 Förbereda brevmallarna
I  specifikationen  från  beställaren  fanns  också  krav  att  brevmallarna  skulle
kunna ändras. Denna uppgift är ålagd Redaktören/Formgivaren som kan lägga
upp temporära brevmallar i databasen. Men slutförandet av denna uppgift, att
göra de temporära mallarna färdiga att  användas, har just  nu i applikationen
tilldelats databasadministratören. Anledningen till  att db_admin valts framgår
kanske av följande anmärkningar: För att pdf-utskrifterna ska fungera felfritt
måste de temporära brev- och tabellmallarna vara  väl förberedda i databasen.
Som framgår av 4.5.2  nedan , måste t.ex. html-koden bakom brevmallarna vara
välformaterad,  taggar  måste  öppnas  och  stängas  konsekvent  mm.  Dessutom
måste all stil-formatering ske inline i elementens style-attribut. Det är också av
avgörande  betydelse  att  rätt  antal  platshållare  för  data  läggs  in  på  avsedda
ställen i  både brödtext-  och tabellmallar.  Dessa uppgifter  kräver  förstås viss
kunskap i HTML, CSS, SQL och förmodligen PHP, som med stor sannolikhet
finns främst hos databasadministratören. Om något annat beslutas i framtiden
kan modulen lätt flyttas över till något annat gränssnitt. Ändringar i brev- och
tabellmallar kommer som nämnts att ske väldigt sällan. Det ansågs därför vara
klokt att i detta läge behålla denna moduls redigerbara fält inaktiva vilket vid
behov kan ändras i samförstånd med ledningen. 

4.4 Skriva ut PDF

Det finns många bibliotek att hitta på nätet som skapar pdf-filer med PHP. En
proprietär sådan som rekommenderas flitigt är t.ex. pdflib. 33 Men den valdes
bort eftersom målet har varit att använda oss av öppen källkod. Alternativet var
pdflib-lite  33 som är en variant med öppen källkod av den förra, skapad för
utbildning och forskning, men efter lite djupare sökning visade det sig att den
inte längre underhålls. Kandidaterna som blev kvar var 

• tcpdf 33 

• fpdf 33.

4.4.1 Biblioteket  tcpdf

Valet blev till slut biblioteket tcpdf, skriven i öppen källkod, som verkade ha det
mest  utförliga  och  tillförlitliga  dokumentationen.  Klassen  har  en  uppsjö  av
metoder för att i förväg konfigurera och formatera filerna som skrivs ut. 

4.4.2 Välformaterad HTML

Klassen tcpdf har dock några egenskaper som måste beaktas speciellt. Flera av
dem visade sig redan vid de första försöken till utskrift. Den viktigaste är att
HTML-koden  som  ska  användas  för  utskriften  måste  vara  absolut
välformaterad.  Elementens  hierarki  måste  vara  korrekt,  taggar  måste  öppnas
och stängas på rätt sätt, mellanrum (blank space) ska elimineras, annars riskerar
utskriften att resultera i ospecificerade errors. För eventuella sökvägar är det
också viktigt att minutiöst skilja på back- och forward-slashes (\, /). Ytterligare
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en  egenskap,  som  kanske  t.o.m.  kan  kallas  bugg,  är  att  alla  <td>-noder  i
elementet  <table>  måste  ha  egenskapen  width med  inline  CSS.33 Annars
fungerar inte utskriften. Det tog viss tid att anpassa sig till dessa egenskaper,
men till slut kunde de första pdf-filerna skrivas ut felfritt och hamna i avsedd
katalog.

4.4.3 Sammanfoga

Det  slutliga  steget  i  processen  var  att   kunna  skriva  ut  PDF-filer  med
komponenter hämtade från olika källor. Vid närmare eftertanke behövde man
alltså infoga bitar av utvald data på specifika ställen i en förutbestämd fast text. 

Genom att betrakta ett välkomstbrevs bakomliggande utformning föddes idén
om hur detta kunde göras. 

Figur 7 , exempel på skelett av del av Välkomstbrev. 

I  figur  7  ser  vi  ett  exempel  på  skelettet  av  ett  Välkomstbrev  och  de  olika
platserna där data ska infogas. Textfärgerna anger vilken sort data vare plats ska
innehålla.
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Svart - brödtext i brevmallen.
Blått: specifik data för varje utbildningstillfälle.
Grönt: ansvarige lärares inlägg

Idén var relativt enkel. Långa strängar av brödtext skulle brytas ned till array-
element som sedan kunde paras ihop med önskad data hämtad i array-form från
databasen.  Strängarna  skulle  vara  ren  HTML-sträng  splittrad  vid  angivna
platshållare  där  brytningarna  skulle  ske  och  data  infogas.  Logiken  kan
schematiskt illustreras enligt figur 8.

Brödtext Data

HTML[0]

data[0]

HTML[1]

data[1]

HTML[2]

data[2]

data[3]

HTML[3]

data[4]

HTML[4]

osv osv
Figur 8: Sammanflätning av brödtext och data

I  källkoden  hanteras  detta  genom  3st   nästlade  for-loopar  som  flätar  ihop
resultat-arrayerna  från  klassen  Brev  och  metoderna  getBrevMall(),
getBrevqueyNum(), getTableDataNum(). Tillägget Num anger att data hämtas i
en numerisk array som kan stegas fram med ökningen indexvariabeln i varje
loop. I de flesta andra metoderna hämtas data i associativa arrayer. Den yttre
loopen ger antal brev som skrivs ut. De inre looparna lägger in rätt data på rätt
ställe i varje enskilt brev, kodexempel illustreras i exemplet i Bilaga 4.
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4.5 E-post-modul

Denna modul kan skicka e-post till  alla ansvariga lärare som inte fyllt  i  det
obligatoriska fältet "StartInfo" i sina personliga inlägg. Anmälningskod, namn
och  e-post  hämtas  med  metoden  Brev::getMissingStartInfo()  och  vyn
missingstartinfoalla. Det har från beställarens sida ännu inte beslutats om hur
denna modul ska användas mer specifikt eller var de ska placeras, så även om
den i princip är klar har den ännu inte lagts till i applikationen.

4.6 Externa moduler
Övriga externa klasser och bibliotek för mer specifika uppgifter har varit:

• phpass  -  Portable  PHP  password  hashing  framework.  För  säker
lösenordshantering  och  lagring  av  lösenord.  Placed  in  the  public
domain.

• PhpMailer - för att skicka e-post via PHP-script. GNU Lesser General
Public License.

• tinynce - HTML-redigerare. GNU Lesser General Public License. [19]
• htmlpurifier - för filtrering av html-kod vid indata. GNU Lesser General

Public Licens[20]

4.7 Säkerheten

De  olika  typer  av  angrepp  som  beskrevs  i  Kapitel  2  Bakgrund  bemöts  i
applikationen med olika metoder.

4.7.1 Lösenordshantering: phpass

Välkomstbrev  använder  biblioteket  phpass -   som  har  integreras  i  många
populära webbapplikationer, t.ex. WordPress och Drupal. 

Mer specifikt använder sig phppass av hashfunktioner som integrerar saltning
och stretching, med iterationsvariabel som kan konfigureras av administratören.
[21]. Metoderna som phpass använder har bakats in som privata medlemmar i
applikationens egna klassystem och används via detta. 

4.7.2 Övriga försvarsmetoder

Nedan  följer  en  kort  beskrivning  av  de  försvarsmetoder  som  används  av
applikationen för att emotstå de viktigaste och mest kända former av angrepp:

• Cross  Site  Scripting,  XSS:  Sanitera  alla  inputs.  Användandet  av den
inbyggda säkerheten i HTML-redigeraren tinymce i kombination med
säkerhetsmodulen html-purifier. 

• SQL-injection:  Använda  sig  av  PDOs  Prepared  Statements för
kommunikation med databasen.
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• Session fixation: Konfigurera php.ini-filen så att sessionsidentifieraren
inte kan sättas via URL. Regenerera (skapa ny)  sessionsidentifierare vid
varje inloggning.

• Cross  Site  Request  Forgery,  CSRF:   Skicka  med slumpvis  token att
validera med alla former.

• Inaktivera PHP's felrapportering. Eliminera info vid error

• Avaktivera  PHP's  Magic  Quotes,  en  äldre  teknik  som uppvisat  stora
sårbarheter.[22]

• Applikationens konfigurations-fil placeras utanför rotmappen.
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5 Resultat
I detta kapitel presenteras resultat som kan ligga till grund för en utvärdering av
projektet. 

5.1 Användbarhet
Som  vi  har  sett  tidigare   har  användartesterna  varit  av  största  vikt.  Det
viktigaste önskemålet hade ju från början varit att applikationen skulle ha hög
grad av användbarhet,  i  synnerhet lärarnas gränssnitt  så att  äldre svårigheter
med att skriva sina personliga inlägg skulle övervinnas. Personal från skolan
loggade in med varierande roller och svarade på frågor om hur det kändes att
vara på saten och utföra uppgifterna. Ett mindre testformulär hade mejlats till
dem innan,  finns i Bilaga 2. De utförliga svaren finns i Bilaga 3. Nedan följer
sammanfattningar  av  svaren  grupperade  enligt  punkterna  som  diskuteras  i
Kapitel 6 - Slutsatser.

5.1.1 Den allmänna upplevelsen

Beskrivningarna här har en klart positiv klang. Webbplatsen upplevs som ren,
luftig  och klar.  Funktionaliteten  beskrivs  som enkel  och  tydlig.  Flera  av de
inbyggda funktionerna får ett  bra betyg.  Några av testarna beskriver  vad de
speciellt tyckte om med applikationen, att den t.ex. är uppbyggd med responsiv
design och att det finns välbehövliga hjälpmedel att tillgå som att kunna läsa
vad andra lärare har skrivit. Majoriteten ansåg också  att systemet enkelt skulle
kunna anammas av personalen och snabbt tas i praktiskt bruk. Bland svaren kan
man  också  hitta  flera  förslag  till  förbättringar  för  att  öka  den  positiva
upplevelsen. Förslagen finns i avsnitt 5.1.4.

5.1.2 Svårigheter och/eller oklarheter

De viktigaste punkterna i upplevda oklarheter var:

• Vissa förvillande rubriker, speciellt i de administrativa gränssnitten.
• Teckenkodningsproblem i vissa moduler
• Behov av bättre sök-funktioner för att hitta andras inlägg
• Oklart om PDF-filerna bör skrivas ut gruppvis eller enhetligt
• Tydligare markeringar i förhandsgranskningen av egna inlägg
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5.1.3 Administrativa frågor

De kanske  största  frågetecknen  hos  testarna  uppkom dock  runt  frågor  med
administrativ karaktär. De gällde specificering av de olika profilernas konkreta
uppgifter  (vem ska  göra  vad),  hur  instruktionerna  för  uppgifterna  ska  vara
utformade  och  var  de  ska  placeras.  Många  reaktioner  rörde  de  fasta
bervmallarna, testarna undrade om dessa kan ändras, vem som ska kunna ändra
dem och vilka ändringar som kan göras. Den allmänna intrycket var här att det
behövs en bättre tjänsteplanering innan systemet kan tas i bruk.

5.1.4 Synpunkter på förändringar

För att höja nivån av användbarhet på webbplatsen föreslog några av testarna
följande:

• Inaktivera inmatningsytor om man ännu inte valt någon kurs att göra
inlägg i.

• Sökfunktioner med förslag på det man skriver in i sökrutan. Kan vara
anmälningskod,  utbildningskod,  utbildningens  namn,  avdelningens
namn, mm.

• En räknare av tecken på lärarnas inmatningsytor - speciellt där det finns
begränsningar på teckenantal

5.2 Svarstider

Även om datatrafiken i applikationen av definition inte förväntas vara så pass
hög att allmänna mätningar och justeringar av sidornas svarstider skulle vara av
avgörande betydelse, så kan det finnas ett informativt värde att titta på tiderna
för själva skapandet av pdf-filerna, som ju är det yttersta målet för projektet. 

Nedan följer tabeller som visar svarstider för skapandet av PDF-filer på servern
för de olika brevmallarna. 

Hårdvara  som  användes  vid  utskriften  var  lärosätets  virtuella  server,   med
processor Intel Xeon CPU 2640 0 @ 2,5 GHz - 1 core, 1 logical processor och
4 GB RAM. 

Filerna skapades via  valkomstbrev/brevadmin/gexypdf.php och hamnade i
katalogen  pdf direkt i rotkatalogen. Filnamnet innehöll varje fils sammansatta
primärnyckel: termin|anmalningskod, samt en referens till vilken mall det rörde
sig om, t.ex. för kurser på svenska och IT distans: h14f2061_k_sv_itd.pdf.

Kurser_SV_ITD Tid i sekunder

1 fil 4,8 5,1 4,4 5,2 5,6 4,1 4,5 5,2

5 filer 10,6 10,8 9,2 8,2 8,0 8,6 9,4 9,1

10 filer 17,0 15,1 14,8 18,7 14,6 16,1 17,1 15,0
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20 filer 29,0 29,6 29,2 29,4 29,7 29,2 29,5 30,1

Alla (43) 58,0
Tabell 1: Svarstider för skapande av pdf-filer i Kurser IT distans på svenska

Kurser_SV_
NML_DST

Tid i sekunder

1 fil 3,0 3,2 3,6 3,2 3,4 3,0

5 filer 9,2 9,0 10,1 9,8 9,0 9,4

10 filer 15,4 15,6 15,5 15,6 15,4 15,1

20 filer 32,0 27,4 26,7 26,7 30,7 28,0

Alla (52) 70,1
Tabell 2: Svarstider för skapande av pdf-filer i Kurser Normala och distans på
svenska

Kurser_EN tider i sekunder

1 fil 3,0 3,2 2,7 2,5 2,5 2,4 2,8

5 filer 7,8 7,4 8,3 9,5 8,6 9,5 7,5

10 filer --

20 filer --

Alla (12) 19,5
Tabell 3: Svarstider för skapande av pdf-filer i Kurser på engelska

Program_SV tid i sekunder

1 fil 8,8 3,9 3,4 3,6 3,2 3,1 3,0

5 filer 15,7 10,7 11,1 12,2 10,7 11,2 12,0

10 filer 19,2 22,5 21,4 22,4 23,0 21,0 25,9

20 filer 63,5 58,5 58,6 55,2 55,4 55,0 57,6

Alla (43) 100,3
Tabell 4: Svarstider för skapande av pdf-filer i program på svenska

Kurspaket tid i sekunder

1 fil 9,8 9,5 10,2 9,4 11,2 11,4 11,5

5 filer 14,5 14,4 14,4 14,2 15,1 15,8 15,4

10 filer 24,2 25,3 25,6 22,1 23,5 24,6 24,8
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20 filer --

Alla (43) --
Tabell 5: Svarstider för skapande av pdf-filer i Kurspaket

Det visade sig efter flera inledande försök att tömning av webbläsarens cache
och rensning av katalogen pdf innan varje ny mätning inte var av betydelse för
skapandet. 
I tabellerna är det iögonfallande är att det finns en ganska jämn fördelning inom
varje  brevsort.  Mindre  variationer  där  kan  förstås  bero  till  stor  del  på  den
mänskliga faktorn  - observatören,  parallella datorprocesser och mätinstrument.
Mer  markanta  skillnader  finns  dock  mellan  de  olika  brevsorterna.  Om  vi
sorterar på snittvärden får vi följande ordning, stigande (snabbast först):
• Kurser Engelska
• Kurser Svenska normal eller distans
• Kurser Svenska IT distans
• Kurspaket svenska
• Program

Efter lite  experimenterande visade sig att  Program-utskrifterna sjönk i  listan
speciellt om man skrev ut filer med index 12 - 14, sorterade på anmälningskod.
Om man uteslöt dessa index från utskrifterna hamnade program mycket högre
på listan. Vi ska i Kapitel 6 titta lite närmare på anledningen till detta.  

5.3 Säkerhetstester

En utförlig utvärdering av applikationens säkerhet saknas därför att de 
planerade penetrationstesterna som skulle göras av IT-kunnig personal från 
lärosätet tyvärr inte kunde bli av. Enklare egna tester har gjorts av författaren 
själv med verktyget Exploit-Me - ett tillägg till webbläsaren Mozilla Firefox.
[23]
Både XSS- och SQL-injektioner testades på inloggningsmodulen i 
applikationen. Testerna som gjordes, se figur 9  och figur 10 gav uppmuntrande 
resultat, men  är absolut inte tillräckliga för att säkerställa systemet som ligger 
tillgängligt för alla på Internet. Rekommendationen är att det är av högsta vikt 
att utföra mer professionella penetrationstester innan systemet tas i bruk och 
kopplas till universitetets aktuella databas. 
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Figur 9Test av SQL-injektion på index.php. Alla försök till injektion passerade 
testet.

Figur  10 test av XSS-injektion på index.php. Samtliga testade tecken som 
eventuellt kan användas i skadlig script kodas i applikationen.
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6 Slutsatser 
I detta kapitel ska ett försök till utvärdering av projektet göras och förslag till 
förbättringar diskuteras.

6.1 Användbarheten

För  att  kunna  svara  på  frågorna  som  användartesterna  belyste  kändes  det
enklare  med  en  uppdelning  i  grupperna  de  presenterades  i  Kapitel  5.
Anledningen är att varje grupp frågor kan bemötas och diskuteras genom helt
olika perspektiv. Vi behåller den indelningen även i detta kapitel.

6.1.1 Allmän upplevelse

De genomgående  positiva  svaren  var  uppmuntrande.  Användarna  kände  sig
redan vid första mötet bekväma med applikationens gränssnitt. Programflödet
och navigationen fungerade smidigt och rättfram. Det viktigaste av kriterierna,
om systemet skulle kunna anammas av personalen och praktiskt tas tas i bruk,
verkar här kunna få ett klart plus.

6.1.2 Svårigheter/Oklarheter

• Teckenkodningen. Det har funnits problem med teckenkodningen, speciell
vad  gäller  databas  och  pdf-utskrifter.  De  problem  som  noterades  vid
användartesterna  kan  ha  berott  på  flyttningen  mellan  lokal  server  och
exjobb15.server.miun.se. De har i alla fall nu åtgärdats och vid egen testkörning
verkar  de  eliminerade.  Men  uppmärksamheten  på  teckenkodningsproblem
måste  behållas  om  något  oförutsett  händer  vid  eventuell  förflyttning  av
projektet till annan server.

• Lämpliga rubriker. Rubrikerna har  på en del sidor varit otydliga. Detta
berodde  främst  på  kontinuerliga  förändringar  av  uppgifterna  som varje  roll
ålades  i  applikationen.  På  brevadmin-sidorna  har  nu  ett  mer  konkret  försök
gjorts att ha tydliga ock konsekventa rubriker. 

• Sökfunktionen  vid  förhandsgranskning.  I  skrivande  stund  är  den
fortfarande  elementär  och  under  konstruktion.  Det  finns  flera  idéer  om hur
utveckla den så att den blir mer användarvänlig och praktisk. Att implementera
AJAX-anrop med förslag på sökrutan är en av idéerna. Lösningsförslagen tas
upp mer detaljerat  i  avsnitt 7.5 Förbättringar och /utveckling.  Där fortsätter
även diskussionen om övriga synpunkter från 6.3.4
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• Gruppvis utskrift av pdf. Denna observation är högst relevant. Som vi har
sett  skrivs  pdf-filerna  ut  gruppvis  indelade  enligt  brevmallarna.  För
brevadministratören har detta ingen större praktisk nytta och det är förståeligt
att man efterfrågar en enhetlig utskrift av samtliga filer på en gång. Detta kan
naturligtvis  göras  innan  applikationen  tas  i  drift.  Nackdelen  med  en  sådant
förfarande  rör  mer  den  programmatiska  delen.  Koden  blir  då  mycket  mer
komplicerad, överblickas och felsöks mycket svårare. En uppdelning i grupper
är  behjälplig  för  den  som  ska  underhålla  och/eller  felsöka  verktyget.  
Vi noterar här att denna diskussion måste fortsätta föras tills en lösning som
passar alla parter hittas.

• Otydlighet i märkningen av t.ex. egna inlägg. Har åtgärdats. De personliga
inläggen markeras med blå text - klassen .text-info i Bootstrap.

• Administrativt.  En  del  av  frågorna  som tas  upp här  berodde  på  brist  i
kommunikation med testpersonerna. Ingen information hade gått ut till testarna
att  profilen  Redaktör/formgivare  fanns  och  att  det  är  denna  profil  som  är
ansvarig för brevmallarnas struktur och utformning. Resten av frågorna i denna
grupp rör i första hand beslut från ledningens sida. Det verkar ytterst viktigt att
komma ut med fastställande av klara och entydiga instruktioner till varje profil.
Fler lösningsförslag om de administrativa frågorna i sektion 7.5.1 I samråd med
ledningen. 

6.2 Mätningar av tider
Olikheterna i svarstiderna som observerades vid mätningarna i Kapitel 5 får sin 
förklaring om vi tittar på de utskrivna filernas index. Vid filerna i gruppen 
Program med index 12-14 har de personliga uppläggen en storlek på över 5000 
tecken emedan den vanligaste storleken brukar vara ett par hundra tecken. 
Utskrifterna av pdf-filer är förstås i hög grad beroende på hur många tecken de 
innehåller, även om de undersökta filerna i sig bara var ett par kilobyte tyngre 
än de andra. En rekommendation här kunde vara att om möjligt begränsa 
tecknen i lärarnas personliga upplägg till ett max antal tecken. Kanske inte en 
begränsning på 255 tecken som det är för resten av inläggen, men om man vill 
ha snabbare utskrifter kunde man sätta en gräns på t.ex. 1000 eller 1500 tecken.

6.3 Etiska aspekter

Vi ska här gå igenom vissa delar av applikationen sedda ur en etisk synvinkel. 

6.3.1 Personuppgifter

En viktig etisk aspekt när man arbetar med en applikation där en databas med
många användare är involverad är behandlingen av personliga uppgifter. Det
finns nu i databasen personuppgifter som  i klartext visas både i applikationen
och  vid  utskrift  av  PDF-filerna.  Dessa  är  personalens   förnamn,  efternamn,
användarnamn,  e-post-adress till  arbetet  och titel.  Dessa kan visserligen inte
klassas som  känsliga uppgifter men rekommendationen är att kontrollera om
dem är godkända att visas publikt och åtkomliga för alla. Det förefaller därför

28



Automatisering av Välkomstbrev
Georgios Xyftilis 2015-05-26

viktigt  att  ledningen  ta  mer  precisa  beslut  speciellt  om vilka  uppgifter  som
slutligen skrivs ut i PDF-filerna. Se avsnitt 6.5.1. Men det finns också uppgifter
som  kan  klassas  som  känsliga i  databasen.  Dessa  är  lösenorden  till
användarkontona. Ribban för säkerheten i applikationen har satts högt men ett
intrång kan aldrig helt och hållet uteslutas. Lösenorden är därför som beskrivits
krypterade (hashade) i den breda bemärkelsen, se avsnitt 4.7.1. Vidare är en
tydlig lösenordspolicy i samråd med ledningen viktig i detta sammanhang, så
att t.ex. inte samma lösenord används med samma användarnamn på externa
webbplatser, mm. 

6.3.2 Upphovsrätt

Eftersom extern mjukvara och element har använts i applikationen var en viktig
del  av  arbetet  att  gå  igenom  licenser  av  programvara  och  eventuella
begränsningar i användandet. Inte minst var detta viktigt då vissa av modulerna
har modifierats något för att anpassas till speciella behov. Licenserna som de
externa  modulerna  är  utgivna  under  anges  i  avsnitt  4.6.  De  få  grafiska
elementen  som  används  i  applikationen  tillhandahålls  att  användas  fritt  av
ramverket Bootstrap under MIT-licensen. 34

Applikationen  använder  sig  slutligen  också  av  Mittuniversitetets  logotyp  i
samförstånd med beställaren.

6.4 Har målet uppnåtts?

Målsättningarna och syftet med arbetet var att övervinna svårigheterna som 
funnits i de tidigare försöken till publicering av Välkomstbrev och presentera ett
förslag till verktyg som kunde åstadkomma detta. Befintliga brister i systemet 
skulle också  belysas för att förbättras. Speciell vikt skulle läggas på lärarnas 
funktioner, att de förenklades och förtydligades. Användartesterna har visat på 
att arbetet har till stor del varit lyckat. En utvärderad pilot finns nu tillgänglig 
som med vissa mindre ingrepp verkar tillfredsställa de initiala behoven. Det 
fanns från början, inte minst hos mig, en viss oro att en webbapplikation lätt 
skulle kunna få ett alltför komplicerat utformning. Men med tanken att den var 
ett verktyg att tas fram och användas vid speciella tillfällen då den var 
nödvändig kunde kraven på tydlighet uppnås. Tillvägagångssättet, att först 
skapa en fungerande prototyp där det mesta av det programmatiska fanns 
inbakat, hjälpte mycket så att tidsramarna för projektet kunde hållas.  Det som 
återstår nu är att ta vara på observationerna från resultatet för att finslipa 
verktyget att bli ännu mer effektiv. 

6.5 Förbättringar och vidareutveckling. 

I enlighet med resultaten kan flera förbättringar av applikationen göras så att 
den blir smidigare och får en högre grad av användbarhet. Man kan dela upp 
dessa förbättringar  i två grupper: De som måste göras i samråd med beställaren
och de som kan göras oberoende av detta genom ingrepp i källkoden.
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6.5.1 I samråd med ledningen

• En genomgående policy av hur brevmallarna ska se ut när de skrivs ut:
Typsnitt,  storlekar,  marginaler  etc  måste  fastställas,  men  också  mer
precist  vilken  information  breven  ska  innehålla.  Eventuellt  kan  detta
åläggas någon av profilerna, förslagsvis Redaktören som då kan få de
möjligheterna inbakade i sitt gränssnitt. 

• Tydliga  informationstexter.  Exakt  vilken  information  och anvisningar
ska ges till  de olika profilerna,  främst lärarna. Separata kolumner för
informationstexter har lämnats i gränssnitten.

• Konkretisera de olika rollernas uppgifter:  Vem ska kunna ändra vad?
Ska  redaktören  kunna  ingripa  i  tabellernas  HTML-kod?  Ska
brevadministratören kunna ingripa i brevmallarna på något sätt? Många
av dessa frågor är ännu inte besvarade. 

• Hantering av redigerbara ytor  som används ytterst  sällan.  Det  verkar
rimligt att textytor som används kanske endast någon gång på flera år -
tabellernas html-koder verkar vara sådana - inte ska vara redigerbara by
default. Men vem ska kunna aktivera dem och var i gränssnittet ska det
ske? Ska en sådan funktion aktivera/deaktivera redigerbara ytor - som
redan finns skissad - finnas med i det slutliga gränssnittet?

• E-post och kommunikation. Hur ska brevadministratören kommunicera
med  lärare  om  de  obligatoriska  fälten  som  måste  fyllas  i?  Antal
påminnelse-mejl,  innehållet  i  mejlen,  vad händer  när deadline för  att
fylla i  har passerats? Sådana frågor måste  besvaras konkret innan en
modulen för e-post - som i grunden finns färdig - kan tas i praktiskt
bruk.

6.5.2 Övrig teknisk utveckling

Nedan följer förslag på teknisk utveckling som bör göras innan systemet tas i
bruk. Några av förslagen har kortfattat presenterats i tidigare avsnitt.

Ajax
Tyvärr har tiden inte tillåtit att implementera AJAX över hela applikationen. På
de  ställen  asynkron  kommunikation  finns  är  både  hastighet  och  smidighet
påtagligt utökade. Jag vill rekommendera att AJAX  bakas in på fler ställen i
webbplatsen. Flexibiliteten ökas markant och sidorna får en moderna touch när
de inte längre behöver uppdateras i sin helhet varje gång ett anrop görs. De
flesta sidorna i applikationen innehåller anrop som på ett relativt enkelt sätt kan
gå över till AJAX. 

Söka på aktuell termin
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Som nämnts tidigare så består primärnyckeln för varje utbildningstillfälle av två
delar:  termin  och  anmälningskod.  I  nuläget  arbetar  applikationen  hårdkodat
med "termin = H14" och hittar unika tillfällen endast för denna termin. Innan
projektet tas i drift bör det  göras en korrigering i koden så att terminen också
blir en variabel.

Räknare
Eftersom nästan alla inlägg från lärarna har begränsning till 255 tecken, bör en
räknare läggas till så att den som skriver vet hur många tecken återstår i det
aktuella inlägget. 

Progress bar
Slutligen, en liten modul, som inte är helt nödvändig men  kanske har praktisk 
nytta vad gäller användbarhet, är en progressbar animerad från 0% - 100%  som
visar förloppet när brevadmin väntar på att pdf-filerna ska skrivas ut i filen 
sammanfoga.php. Modulen finns redan som en skiss i arkivet men bör sättas 
ihop till en fungerande enhet innan applikationen tas i bruk. Det skulle höja 
brevadministratörens upplevelse på ett trevligt sätt.
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Bilaga 1: Kravspecifikation
Välkomstbrev skapas för alla program, alla kurspaket och för alla kurser som 
ges som fristående kurser. I vissa fall skapas även välkomstbrev till kurser som 
bara ges inom ett program. Det finns gemensamma krav och önskemål på hur 
breven ska vara formulerade. Självklart finns det viss frihet inom dessa ramar.

Olika försök med ”mallar” i MS Word har tillämpats med skiftande resultat. För
vissa lärare är mallarna för svåra att hantera och andra finner dem triviala. Inför 
hösten 2014 gjorde Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier ett försök 
där huvuddelen i breven kunde genereras centralt och berörda lärare fick 
komplettera med fyra textavsnitt. Försöket visade med all tydlighet att det finns 
ett stort behov av en en riktig mall och att all inmatning bör ske via någon form 
av välkontrollerat webb-gränssnitt.

Under våren 2015 vill vi initiera ett examensarbete på kandidatnivå för att inom
ramen för detta ta fram en lösning på problemet. Examensarbetet innebär att 
skapa en lämplig webbapplikation för att ge underlag till välkomstbrev.

Applikationen ska förslagsvis ha följande kategorier av användare:

 Lärare som kan komplettera sina brev och läsa andras brev. Komplettering ska
bara
kunna ske på vissa delar.

 Fakultetsadminstratörer (FA) som ska kunna förbereda brev och lägga upp 
lärare.
Kunna generera/redigera brev.

 X som ska ha möjlighet att ändra malldelar...

 DBA som ska ha full access till hela DB och kunna lägga upp FA

 Systemadministratör med fullständiga rättigheter

Applikationen ska fungera fristående från databasen ATLAS, men ska ha 
samma format för att framgent kunna samverka/integreras. Inga data ska 
exporteras från applikationen till annat system. Behörighetskontroll mm skall 
hanteras i applikationen. Om möjligt ska det förberedas för autentisering via 
annat system.

Examensarbetet ska även uppfylla de krav som ställs för kursen DT099G vid 
avdelningen för
Informations- och kommunikationssystem (IKS).

IKS tillhandahåller handledare med god kunskap inom lämpliga områden som
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webbutveckling och databasdesign. Initialt ska Karl Pettersson, som hanterade 
databasen under försöket inför hösten 2014, vara med som handledare. 
Examinator beslutar om fler/annan handledare behövs i projektet.
Parallellt med examensarbetet kommer samma system som tillämpades inför 
hösten 2014 tillämpas för våren 2015. I uppgiften ligger att testa applikationen 
på berörda användargrupper.
Applikationen ska vara klar i god tid innan arbetet med välkomstbrev för 
sommaren 2015.
Mittuniversitetet
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Kerstin Gustafsson, 070-4442909 2014-11-29
kerstin.gustafsson@miun.se
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Bilaga 2 Frågeformulär
Det anpassade frågeformuläret som användes vid användattesterna.

• Beskriv kortfattat hur det kändes att vistas på sajten.
• Hur kändes det att ta dig fram/navigera?
• Hittade du dina inlägg?
• Hur kändes det att skriva/spara nytt inlägg?
• Upplevedes några svårigheter?
• Var det något som störde dig i gränssnittet?
• Var förhandsgranskningen vid inläggen behjälplig?
• Var det lätt att förstå hur hitta andras inlägg?
• Var det något, funktion eller annat, som fattades?
• Var det något, funktion eller annat, som kändes överflödigt?
• Upptäckte du några buggar?
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Bilaga 3 Svar från användartester
Svaren  återges  i  ursprunglligt  skick  i  den  kronologiska  ordningen  de
mottogs:

Generellt sett så var sidorna ”rena” och tydliga.
Olika  rubriker  förvillar,  se  första  skärmbilden  nedan  –  denna  sida  har  tre
rubriker,  Kontrollera  data  (som  används  uppe  till  höger),  Kontroll  och
kommunikation samt Kontroll av obligatoriska data. Detta gäller även rubriken
Sammanfoga brev, andra och tredje bilden.
Sök-funktionen på sidan Förhandsgranska brev är lite svår eftersom man bara
kan söka på anmälningskod till vänster, hur många kan anmälningskoder, hos
oss är det knapp man känner till kurskoder, bara namnet på kursen. Kan man
söka på avdelningens anmälningskoder t ex H? eller H* för KMM’s kurser?
 Den högra ”sök-rutan” Hitta din utbildning blir också svår eftersom den bara är
en lång scroll-lista sorterad på anmälningskod.
Förstod inte det där med brevsort på sidan Skapa pdf, varför vill man skriva ut i
just de grupperingarna och vill man inte kunna skriva ut dem var för sig?

För skoj skull loggade jag även in som lärare, vet inte om den är klar än, men
det jag tyckte saknades var att man tydligt kunde se var i brevet ens egna inlägg
hamnade. Såg dessutom att de hamnade på olika ställen i de två kurserna som
fanns att titta på.
 
Kan man markera var i texten man vill att det ska hamna? Hur säkerställer man
att information inte dubbleras, t ex hänvisning till kursplanen? Måste man inte
ge lärarna tydligare instruktioner om vad som ska skrivas i resp fält?

Nu har jag testat lite. Jag har inga invändningar mot inmatning och så. Fungerar
smidigt och bra. Bra att man ser resultatet bredvid också. Det som jag har lite
problem med är placeringen av personligt upplägg. Reslutatet hamnar ju mitt i
kursplaneavsnittet  och  den  information  man  vill  ha  där  kanske  inte  passar
riktigt  där?   Personligen tycker  jag  att  den  passar  bättre  innan  "Innan  dina
studier....". Fast det beror kanske på vad innehållet man vill meddela är.

Överlag  en  mycket  trevlig  hantering  av  välkomstbreven  med
förhandsgranskning. Jag tyckte bäst om möjligheten att kunna läsa andras brev
så att man kan skapa något riktigt bra även med idétorka.

Webbplatsen  använder  responsiv  design  tillsammans  med  en  hel  del  bra
funktioner.  Tydlig  och  rättfram  navigering  vilket  gör  den  lätt  att  använda.

Det som inte var bra är problemen med teckenavkodning vilket måste lösas
innan denna funktion tas i drift. Det är dock inget större problem så det är nog
fixat inom kort.
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Tack för att jag fick chansen att testa detta verktyg. 

Jag  tycker  att  din  lösning  ser  helt  ok  ut  och  navigeringen  fungerade  utan
problem.  Jag  tänkte  faktiskt  på  en  grej  til  också  för  att  ytterligare  göra
webbplatsen mer användbar.

Innan man har valt kurs skulle man ha gjort "disable" på inmatningsfönstren så
slipper  man  börja  mata  in  text  utan  att  ha  gjort  kursval.
Bra jobbat.

-Jag har provat att logga in som brevadmin. och jag upptäckte att det inte fanns
någonstans att redigera ev. felaktigheter i brev.

-Jag loggade även in som Nayeb (enligt nedan) och såg då att det fanns två brev
som skulle göras av honom.  Vem lägger in vilka brev som skall skrivas av
varje enskild lärare och när i tiden görs det? Här är det ett behov av en färdig
tjänsteplanering. 
-Vem  är  ansvarig  för  att  de  övriga  fälten  i  mallen  innehåller  korrekt
information, dvs. där inte läraren skriver in information?

Jag har testat systemet som brevadministratör. Här kommer några saker som jag
funderar över:
På sidan Kontroll och kommunikation finns en rubrik E-posta ansvariga lärare –
varför står den där? 
Under den vänstra kolumnen ser man vilka brev som inte har publ. Där finns
även lärarens e-postadress angiven.
Hur redigerar du som adm. breven om du upptäcker något fel?
Skapa pdf – vad händer sedan om du har gjort detta? Vart ska man ”klicka” för
att se dom? Finns ingen hänvisning.

Jag har testat lite, jag loggade in som NAYMAL, eftersom det inte fanns något
konto upplagt för mig.

*** Inloggning ***
Provade att logga in med fel användarnamn, kommer då ut diverse skräp.
Testar NAYMAL, ser bra ut.

*** "Spara dina inlägg/Stäng dina inlägg" ***
Inlägg?    Låter som ett diskussionsforum. Nåt annat ord vore bra.
Vore bra om någon info om att förhandgranskningen uppdateras när först man
klickar på "Spara dina inlägg".

Angående ordet inlägg. Det behöver kanske inte heta något?
Knapparna kan heta till exempel "Spara", "Stäng", med förklaringtexter ungefär
som:
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    "Sparar dina senaste ändringar och uppdaterar förhandsgranskningen. Du kan
fortfarande ändra, även om du loggar ut och loggar in igen."
    "Stänger slutgiltigt för vidare redigering. Kan inte ångras."

*** Inmatningen ***
Överst står, med liten text "Nu visas dina inlägg i: F2061".
Ta bort  rubriken "Dina inlägg" och sätt  istället  "Nu visas:  F2061 Databaser,
modellering och implementering" direkt som rubrik. Se även det jag skrivit om
kurskoder etc. under "Generellt".

Det står redan en del text i inmatningsrutorna. Vore bra om det på något sätt
framgår  var  texten  kommer  ifrån.  Är  det  något  som systemet  lagt  in  med
automatik,  eller  har  någon redigerat  dem?  Det  bör  framgå vem det  är  som
ändrat, och när. En fullständig historik tycker jag inte är nödvändig, men info
om senaste ändringen vore bra. Vid varje ruta kan det stå "Senast ändrad: 2015-
03-02 13:47 av Välkomstbrevssystemet".  Är det en person som ändrat byter
man bara ut "Välkomstbrevssystemet" mot namnet. Jag vet inte om det är tänkt
att bara en person kan vara ansvarig för respektive välkomstbrev, men det vore
ändå bra om namnet  kommer upp, det  minskar  användarens  osäkerhet.  Och
man vet aldrig, det kan bli ändringar på vem som ansvarar för ett välkomstbrev.
Vid en sån ändring bör föregående ansvarigs ändringar finnas kvar.

Det  vore trevligt  med en räknare i  anslutning till  varje ruta  som visar antal
skrivna tecken, och gärna hur många man har kvar.

Skulle vara bra om man kunde ändra storleken på inmatningsrutorna, i alla fall
den med obegränsad text, men det är inte nödvändigt.

Vissa av URL:erna som systemet lagt in i förhandsgranskningen funkar, vissa
inte. Ingen av de som användaren lagt in funkar.

*** Andras tillägg ***
Tog några sekunder att fatta men sedan ok.

Under "Hitta anmälningskod" står det "Visa/dölj utbildningar", med finns väl
kurser i listan åxå?
Finns det någon anledning till visa/dölj? Kan den inte visas hela tiden?.
Jag  får  en  sid-skroll  på  denna,  går  den  att  få  bort?  (Förkorta  rubriken
"Anmälningskod" kan hjälpa lite.)

*** Webbläsare ***
Jag testade med Firefox 30.0 i Ubuntu 13.10.
Webbsidan verkar spärrar Ctrl+Scrollhjul för zoom. Det funkar att zooma med
Ctrl++ och Ctrl+-, men inte med Ctrl+Scrollhjul.
Annars funkar det bra då det gäller olika fönsterstorlekar o zoomnivåer. Jag har
inte testat men det ser ut som att det borde funka på smartphone o surfplatta
åxå.

*** Generellt ***
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Saknar  kurskoder  (typ  DT001G),  och  antalet  HP,  nu  står  det  bara
anmälningskoder  och kursnamn.  De som ska  fylla  i  dessa (lärare)  använder
anmälningkoderna  vid  2  tillfällen,  när  de  skriver  välkomstbrev,  och  när  de
beställer  en  ny  kurs  i  LMS,  aldrig  annars.  I  alla  andra  lägen  används
kursnamn/kurskod.  Dessutom finns  det  kurser  med  samma namn men  olika
kurskod. Står inte kurskoden vet läraren inte vilken kurs det är.

Jag  tycker  även  att  kurskoder  (och  ev  HP)  borde  framgå  någonstans  i
välkomstbrevet. Många studenter tror att anmälningskoden är kurskoden som
identifierar  en  kurs,  det  är  det  inte.  Anmälningskoderna  återanvänds  relativt
snabbt så man vet aldrig vilken kurs som menas utifrån en anmälningskod. En
anmälningkod identifierar ett kurstillfälle/anmälningstillfälle (men inte unikt),
en kurskod identfierar en kurs (unikt).

En fundering:
Är  det  någon  mer  information  som  går  till  studenten  tillsammans  med
välkomstbrevet?
Det vore i så fall bra om det fanns info om detta enkelt tillgängligt, via länkar
eller nåt. Det kan vara bra att veta vad man inte behöver skriva om.

Det står ingenstans vad för webbsida/sajt jag är på. Rubriken "Inlägg, Nayeb
Maleki"  borde  kunna  bytas  till  "Dina  välkomsbrev"  eller  nåt.  Vem  jag  är
inloggad  som  kan  synas  uppe  i  högra  eller  vänstra  hörnet,  som  i
Portalen/Moodle.

Förslag på ändringar:
Som sagt, ordet "inlägg" förvirrar mest, därför:
    Personliga inlägg    => Mina välkomstbrev.
    Andras inlägg => Andras välkomstbrev.
Det är ju välkomstbrev det handlar om.
*** Allmänt intryck ***
Föredömligt  enkel  att  använda  och  förstå  sig  på.  Inga  fler  funktioner  än
nödvändigt.  Inga  problem  att  hitta.  Jag  tror  att  de  flesta  skulle  ta  till  sig
systemet rätt snabbt.
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Bilaga 4 Exempel på källkod
Kod-exempel för att utskrift av PDF-filer:

// Include the main TCPDF library (search for installation path).
    require_once('C:\wamp\www\valkomstbrev\tcpdf\examples\tcpdf_include.php');

// Extend the TCPDF class to create custom Header and Footer
    include ('C:\wamp\www\valkomstbrev/classes/MYPDF.php');

    $brevsort = $_SESSION['brevsort'];
    /*     * get the data
     * hämta brodtext fån brevmall
     */
    $row  =  $brev->getBrevMall($csfr_check);  //  brevsort  hämtas  från
sessionsvariabel som sattes i smmanfoga.php select brevsort
    //echo '<pre>', print_r($row), '</pre>';
    for ($k = 0; $k < count($row); $k++) {
        $body = $row[$k]['brodtext_pdf'];
        $brevtable = $row[$k]['brevtabell'];
    }
    //exploderna på delilmiter $data
    $bodyarray = explode('$data', $body);
    // echo '<pre>', print_r( $bodyarray), '</pre>';

    /*hämta kursbrevdata */

    $datarow  =  $brev->getBrevQueryNum($csfr_check);  //hämtar  brevsort  från
sessionsv.

      //hämta tabelldata ; tabellens html har redan hämtats i getBrevmall() */
                   
    $tablerowarray = explode('$data', $brevtable);
    //echo '<pre>', print_r($tablerowarray), '</pre>';
    $tble_lgth = count($tablerowarray);

    //get table data
    $tabledatarow = $brev->getTableDataNum($brevsort);

//Sammanflätning börjar här 

    for ($j = 0;  $j < count($datarow);; $j++) {  // yttre loop 
        $html = ''; //reset variable for each letter
      
        // create new PDF document
        
        $pdf = new MYPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, false,
'ISO-8859-1', true);
// set document information
        $pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
        $pdf->SetAuthor('Georgios Xyftilis');
        $pdf->SetTitle('Välkomstbrev - pdf');
        $pdf->SetSubject('test av Välkomstbrev');
        $pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, test, guide');

// set default header data
        $pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO,  PDF_HEADER_LOGO_WIDTH,
PDF_HEADER_TITLE . ' 001', PDF_HEADER_STRING, array(0, 64, 255), array(0, 64,
128));
        $pdf->setFooterData(array(0, 64, 0), array(0, 64, 128));

// set header and footer fonts
        $pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
        $pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));

// set default monospaced font
        $pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);
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// set margins: change in config filen: define ('PDF_MARGIN_TOP', 50); //default
27, 
        $pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
        $pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
        $pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);

// set auto page breaks
        $pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);

// set image scale factor
        $pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

// set some language-dependent strings (optional)
        if (@file_exists(dirname(__FILE__) . '/lang/swe.php')) {
            require_once(dirname(__FILE__) . '/lang/swe.php');
            $pdf->setLanguageArray($l);
        }

// ---------------------------------------------------------
// for line height
        $pdf->setCellHeightRatio(1.12);
// set default font subsetting mode
        $pdf->setFontSubsetting(true);

// Set font
// dejavusans is a UTF-8 Unicode font, if you only need to
// print standard ASCII chars, you can use core fonts like
// helvetica or times to reduce file size.
        $pdf->SetFont('times', '', 12, '', true);

// Add a page
// This method has several options, check the source code documentation for more
information.
        $pdf->AddPage();

    //inre loop, skriver ut varje brevs olika delar
         */
        $bodyarray_lgth = count($bodyarray);
        for ($i = 0; $i < ($bodyarray_lgth - 1); $i++) {
            $html_temp = '';
            //tabellen  flikas in här 
            $html_temp .= $bodyarray[$i] . $datarow[$j][$i];
            if (($i == 2)) {
                $html_temp = '<br>';
                for ($t = 0; $t < (($tble_lgth - 1)); $t++) {
                    $html_temp .= $tablerowarray[$t] . $tabledatarow[$j][$t];
                }
                $html_temp .= $tablerowarray[($tble_lgth - 1)];
            }
            $html .= $html_temp;
        }
        $html .= $bodyarray[($i)]; //ytterligare en statement for att fa med
hela body

        $html = html_entity_decode($html);
        // echo '<br>String html: '.$html;  
        $pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, '');
// reset pointer to the last page
        $pdf->lastPage();

// Close and output PDF document
        $brevsort = $_SESSION['brevsort'];
        switch ($brevsort) {
            case '0': $filnamn = 'Kursbrev_SV_ITD.pdf';
                break;
            case '1': $filnamn = 'Kursbrev_SV_NML_DST.pdf';
                break;
            case '2': $filnamn = 'Brev_EN.pdf';
                break;
            case '3': $filnamn = 'Brev_PRGM.pdf';
                break;
            case '4': $filnamn = 'Brev_PKT.pdf';
                break;
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            default  :  header('Location:
http://localhost/valkomstbrev/brevadmin/sammanfoga.php');
                exit();
        }
        $filename = $filnamn;
        $filelocation = "C:\\wamp\www/valkomstbrev/pdf";
        $fileNL = $filelocation . "\\" . ($j + 1) . '. ' . $filename;
        $pdf->Output($fileNL, 'F');
//$pdf->Output("gexy.pdf",'I');
//============================================================+
// END OF FILE
//==
    }//end of yttre loop (antal brev)
    $_GET['pdf'] = 'ok'; //sätter sessionsvariabel
    header('Location:http://localhost/valkomstbrev/brevadmin/sammanfoga.php?
pdf=ok');
    exit;
}//else statement
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