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Abstract 

The supply of tools, so called web CMS systems (Content Management 

Systems), for managing multiple websites has increased at the same time as the 
needs for such tools that are usable and easy to use has also increased.  

Fyrklöver Webbyrå is a small web development agency helping small and 
medium sized companies develop websites and web applications to increase 
their efficiency and help them show off their branding.  

Fyrklöver Webbyrå requested this project and wanted a web application 
developed for managing one or multiple websites. Their aim was to develop 
such a tool so that they in the future were able to offer all their new clients such 
a service with minimum learning effort and sustainable performance.  

This report will explain the process and different tools used during 
development of a Content Management System for managing websites. It 
focuses on the server side development as well as a more usable aspect of the 
development.  

The end result of this work is a prototype system used for beta-testing in 
collaboration with the job requestor and its customers. Fyrklöver Webbyrå are 
pleased with the results of this work. 
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Sammanfattning 

Tillgången av verktyg kallade CMS (Content Management Systems) för 
hantering av en eller flertalet webbplatser har ökat, samtidigt som behovet av 
lättanvända och användbara sådana verktyg har ökat.  

Fyrklöver Webbyrå är en liten webbutvecklingsfirma som hjälper små och 
medelstora företag och organisationer med utveckling av webbplatser och 
webbapplikationer. Detta för att öka deras synlighet samt att göra dem mer 
effektiva med hjälp av webben som verktyg.   

Fyrklöver Webbyrå efterfrågade detta projekt och behöver ett 
publiceringsverktyg utvecklat för att kunna hantera en eller flera webbplatser. 
Målet är att utveckla ett sådant verktyg så att de i framtiden kan erbjuda alla 
nya kunder en sådan tjänst som innebär kort inlärningstid och som håller en 
god prestanda.  

Denna rapport förklarar processen och olika verktyg som använts under 
utvecklingstiden för detta projekt. Den fokuserar på utvecklingen på 
serversidan, samt det grafiska gränssnitt som utvecklas under projektets gång. 

Slutresultatet av detta arbete är en prototyp av systemet som använts för beta-
testning i sammarbete mellan uppdragsgivaren och deras kunder. Fyrklöver 
Webbyrå och uppdragstagare är belåtna över resultatet av detta arbete.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många företag, stora som små, använder sig idag utav verktyg för att hantera 
deras egna webbplatser. Man talar ofta om CMS (Content Management 
System), eller publiceringsverktyg. Processen börjar med att man anlitar någon 
som implementerar systemet på en webbserver och konfigurerar det så att det 
passar företagets affärsmål och syfte med webbplatsen. Efter att 
implementeringen är klar, utbildas personal i verktyget och kan på så sätt vara 
deras egna webbansvariga.  

Utbudet av publiceringsverktyg sträcker sig från fria alternativ (Open Source) 
till mer slutna och dyra alternativ. Bland några utav de fria alternativen hittar vi 
Joomla (tidigare Mambo), Wordpress och Drupal och bland de icke fria finns 
bland andra EpiServer och Polopoly. Många utav dessa verktyg är uppbyggda 
på ett dynamiskt sätt för att passa en stor målgrupp och på så sätt mätta 
efterfrågan hos fler företag från olika demografiska ursprung.  

Det finns dock få enkla verktyg som inte begränsar användaren när det gäller 
innehåll och utseende. I många fall arbetar användaren i ett separat gränssnitt 
och ser således inte resultatet direkt på webbsidan, utan måste navigera till den 
”riktiga” sidan ändringarna gjorts för.  

I detta examensarbete byggs ett publiceringsverktyg på uppdrag av Fyrklöver 
Webbyrå, som tillfredställer krav som exempelvis att kunna hantera 
webbplatser och undersidor till dessa. Kraven som tagits fram finns som första 
bilaga i denna rapport.  

Arbetet som presenteras i denna rapport är ett resultat av det Examensarbete jag 
utfört vid Jönköpings Tekniska Högskola.  
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1.2 Uppdrag 

Det finns idag ett ändlöst antal verktyg som är uppbyggda för att hantera 
webbplatser. Många utav dem är komplexa i den mening att de inte är 
avgränsade för något specifikt syfte. De är skapade för alla typer av 
webbplatser och alla typer av användare.  

I många fall gör detta att processen att redigera och göra ändringar på en 
webbplats blir onödigt komplicerad för användaren.  

Ofta krävs också konsultering, installation och ytterligare tredje parts drift i 
form av webbhotell.  

Uppdragsgivaren för detta projekt, Fyrklöver Webbyrå, är ett företag som 
hjälper små och medelstora företag att synas och uppfylla deras affärsmål i 
webbsatsningar. De har jobbat med Internet sedan 2004 och har under åren 
arbetat med allt ifrån e-handel till sökmotoroptimering. [1] 

Företaget vill ha ett publiceringsverktyg riktat till små företag med 0-40 
anställda, vilket efter lansering i första hand kommer att tjäna företagets egna 
kunder. På sikt kommer det dock att öppnas upp för andra webbföretag som vill 
kunna erbjuda sina kunder eller dem själva ett enkelt sätt att hantera en eller 
flera webbplatser på. 

Den målgrupp Fyrklöver Webbyrå vänder sig till i huvudsak är lokala små och 
mellanstora företag med behov inom webb. Användaren som kommer att 
använda applikationen har oftast inte använt ett publiceringsverktyg för webben 
tidigare.  

Behovet hos målgruppen är enkel redigering av text och bild på sin egen 
webbplats.  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en webbapplikation som är 
avgränsad på ett sådant sätt att användare från små företag och organisationer 
enkelt ska kunna skapa och hantera webbplatser med minimal instuderingstid 
och effort.  

Genom att applikationen avgränsas för en specifik målgrupp – små och 
mellanstora företag i behov av att kunna redigera sina egna webbplatser, blir 
slutprodukten mer riktad.  

Applikationen ska tillfredställa de krav (Bilaga 1) uppdragsgivaren, Fyrklöver 
Webbyrå har. Webbapplikationen ska bli en driftad applikation som gör att 
vilket företag som helst kan ansluta och på så sätt slippa installera någon 
klientapplikation eller på något sätt drifta den själva.  

Vissa uppgifter vill uppdragsgivaren hålla hemliga, vilket har tagits hänsyn till 
i denna rapport.  

1.3.1 Avgränsningar 

De avgränsningar som kommer att göras är att endast en iteration av prototypen 
kommer att slutföras, då även serverkonfiguration, tester, själva applikationen 
och mallar i applikationen kommer att skapas. Denna avgränsning görs för att 
inte rapporten och arbetet ska bli för brett och för att tillfredsställa 
kravspecifikationen från Fyrklöver Webbyrå. Av samma skäl tas heller inte 
implementationer upp på detaljnivå. Prototypen utvecklas utifrån kontakt med 
ett litet antal kunder och Fyrklöver Webbyrå. Intervjuer och dialoger med dessa 
kommer inte att redovisas.  

Rapporten kommer heller inte jämföra olika driftmiljöer eller 
utvecklingsmiljöer och utvecklingsmodeller, utan håller sig enbart till de 
angivna i rapporten.  

För att fokusera på prototypen och en första iteration i utvecklingsprocessen av 
den, är kravet att den fungerar i webbläsaren Mozilla FireFox. Prototypen 
kommer initialt inte anpassas för andra webbläsare. 

Rapportering av utformningen av det grafiska gränssnittet för applikationen 
finns med i rapporten, men tyngdpunkten ligger i att belysa läsaren om vilka 
verktyg som använts och på ett för läsaren överskådligt plan visa hur 
implementationen har genomförts. 
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1.4 Disposition 

Rapporten följer den traditionella mallen Högskolan i Jönköping tillhandahåller 
för examensarbeten och är indelad i följande delar: 

Teoretisk bakgrund 
I denna del introduceras läsaren för de koncept och teorier som ligger till grund 
för att hon lättare ska förstå helheten av rapporten. 

Genomförande 
Denna del beskriver tillvägagångssätt som använts för att möta de krav som 
uppdragsgivaren har och hur den färdiga prototypen har utvecklats.  

Resultat 
Här presenteras slutsatser och hur väl mål som sattes i projektets början 
uppnåtts.  

Slutsats och diskussion 
I denna del av rapporten beskrivs vissa problem som uppstod under 
utvecklingsarbetet, reflektion kring de metoder och tillvägagångssätt som 
använts samt troliga framtida utvecklingsfokus för framtiden. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I denna del av rapporten tillhandahålls fakta och exempel kring några av de 
tekniker och principer som använts vid utvecklingen av prototypen och som är 
mest relevanta för läsaren. 

2.1 HTTP 

HTTP var från början tänkt att fungera som en metod för att skicka information 
mellan server- och klientprogramvara i form av HTML. Det är således ett 
protokoll som  används på Internet. Det är utvecklat av WWWC (World Wide 

Web Consortium) och bygger i grund och botten på ett antal verb som anges i 
anropet beroende på vilken typ av metod man vill använda. Vill man hämta ett 
dokument från en webbserver, anropar man den med verbet GET, vilket gör att 
servern kan skicka tillbaka dokumentet. Vill man istället skicka information 
som ska sparas på serversidan, anropar man servern med verbet POST istället. 
På så sätt kan klientprogramvaran, vilket i vårt fall är en webbläsare, 
kommunicera med servern. [2] 

Ett helt anrop kan se ut enligt nedan: 

GET http://arnklint.com HTTP/1.1 

Figur 1 – Exempel över HTTP-request 

Beroende på vilken typ av server anropet skickas till, får man ett svar likt 
nedan: 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Tue, 02 Dec 2008 13:59:02 GMT 

Server: Apache/2.0.54 

X-Powered-By: PHP/4.4.8  

Vary: Accept-Encoding 

Connection: close 

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 

Figur 2 – Exempel på ett HTTP-response 
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2.2 REST 

REST (Representational State Transfer) är en arkitektur som bygger på 
principer kring hur olika resurser behandlas och används. Istället för att bygga 
ännu ett skikt mellan webbtjänster genom att exempelvis implementera SOAP 
(Simple Object Access Protocol), så kan man tillämpa REST-arkitektur direkt i 
mjukvaran. På så sätt kan två eller flera applikationer kommunicera med 
varandra enligt grundprinciper direkt via HTTP-protokollet. REST är ur den 
aspekten enklare att implementera än exempelvis SOAP.  

Begreppet REST härstammar från en avhandling av en av författarna till just 
HTTP, Roy Fielding. [3] 

REST och dess principer kan förklaras enligt följande: 

• I många fall kan man definiera en klass som en resurs 

• Varje resurs har en unik adress, i webbsammanhang en URI (Uniform 
Resource Identifier) 

• Varje resurs kan man interagera med, med hjälp av existerande HTTP-
verb såsom POST, GET, PUT och DELETE. Motsvarande operationer 
är således skapa (Create), läsa (Read), uppdatera (Update) och ta bort 
(Destroy) (CRUD). Verben följer samma mönster som HTTP 
ursprungligen utvecklats för.  

En kontaktdatabas som bland annat innehåller resursen Contact kan man på så 
vis interagera med genom att skicka ovan nämnda verb via HTTP enligt 
nedanstående tabell. Genom att skicka med parametrar i anropet kan man 
modifiera en instans av resursen enligt nedan med exempelvis verbet PUT.  
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URL HTTP-verb Operation Sammanfattning 

/contacts POST Skapa 
(create) 

Skapar en ny instans 
av resursen 
(klassen) Contact 

/contacts/smith GET Läsa (read) Visar information 
om instansen 
”smith” som är av 
typen Contact 

/contacts/smith PUT Uppdatera 
(update) 

Ändrar instansens 
data till de attribut 
man skickar med i 
anropet. 

/contacts/smith DELETE Ta bort 
(destroy) 

Tar bort instansen ” 
smith”. 

/contacts GET Läsa (read) Svarar med en 
samling av alla 
instanser från 
resursen Contact 

Figur 3 – Tabell över hur HTTP och REST kan implementeras 

Många webbtjänster såsom Flickr, Delicious, Twitter, Jaiku med flera tillämpar 
REST och dess principer.  

Applikationen som skickar en förfrågan till en tjänst som stöder REST har 
många gånger möjlighet att få ett svar i det format den begär. Då en instans av 
”smith” enligt ovan kan formateras som bland andra XML, HTML eller JSON 
gör det att tjänsten som kommunicerar med olika format också kan använda sig 
utav REST. 



Teoretisk bakgrund 

12 

2.3 Ruby 

Ruby utvecklades i början på 1990-talet och släpptes till allmänheten 1995. Det 
designades av Japanen Yukihiro "matz" Matsumoto och är ett objektorienterat 
programmeringsspråk. Innan det släpptes använde Yukihiro det som verktyg 
för att slippa det då populära språket Perl. [4] 

Ruby har länge haft många som använt och utvecklat språket aktivt, men det 
har inte förrän efter att ramverket Ruby on Rails släppts i mitten av 2004 fått 
särskilt mycket uppmärksamhet i Europa och västvärlden. Dokumentationen till 
språket har inte funnits översatt först förrän för några år sedan, vilket också 
bidragit till att det inte använts lika mycket utanför Japan.  

name = "Göran" 

name.class #=> String 

name = 2 

name.class #=> Fixnum 

"min textsträng".class #=> String 

Figur 4 – Exempel över hur Ruby är dynamiskt 

I Ruby är alla datatyper objekt och språket är dynamiskt på det sättet att ett 
objekt kan ändra datatyp under dess livstid utan att behöva instansieras om. I 
exemplet ovan instanieras objektet ”name” som automatiskt får datatypen 
String (textsträng), för att sedan ge det ett nytt värde i form av ett tal (2), vilket 
gör att objektets datatyp nu är Fixnum. För att visa att det fortfarande är en 
instans av en klass, ett objekt, anropar jag sedan metoden class direkt på en 
textsträng. 

Ruby räknas som ett agilt programmeringsspråk, vilket kännetäcknas av att det 
bland annat är lämpligt för vana som ovana programmerare, det är 
objektorienterat och det har kraftfulla standardbibliotek inkluderat från start.  

Ruby kan köras på de flesta plattformar, men används med fördel på UNIX och 
GNU/Linux-baserade sådana då vissa tillägg inte stöds på Windows-
plattformen.    
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I Ruby kan man även skriva över befintliga och lägga till metoder på ett enkelt 
sätt. I samband där OOP (objektorienterad programmering) används, kallas 
oftast funktioner attribut och metod, medans de i Ruby alltid kallas för 
metoder.  

Genom att återdefinera metoder kan man skriva över dem. Detta tillämpar man 
med fördel om man exempelvis vill dra nytta utav en befintlig klass, men utöka 
eller modifiera dess metoder. Man kan alltså skriva över vilken metod som 
helst även i Rubys kärna. Nedan defineras metoden ”sum”om i klassen String, 
som är en utav Rubys egna klasser.  Enligt klassen String i Ruby returnerar 
metoden sum en checksumma av tecknen i strängen den utförs på. Efter att ha 
definerat om metoden kan den returnera exempelvis strängens längd istället 
enligt nedan: 

”hej”.sum #=> 311 

 

Class String 

  def sum 

    self.length 

  end 

end 

 

”hej”.sum #=> 3 

Figur 5 – Kod som ”skriver över” en metod som redan finns i Ruby 

2.4 RubyGems 

RubyGems är en pakethanterare och ett vanligt sätt att hantera tredjeparts 
kodbibliotek skrivna i Ruby. Kodbiblioteken paketeras och finns tillgängliga på 
avlägsna serverar.[4] De installeras sedan genom att användaren utför ett 
kommando på klientdatorn, vilken laddar ner kod och installerar den 
förkonfigurerad och klar.  

fkw4$ sudo gem install rails  

Figur 6 - Ett kommando i RubyGems som installerar Ruby on Rails. 

Många fria kodbibliotek skrivna i Ruby distribueras via RubyGems. Bland de 
som används i detta projekt finner vi bland andra följande: 
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• Rails  

• Capistrano  

• Mongrel 

2.5 AJAX och DOM 

AJAX står för Asynchronous JavaScript and XML, och är en teknik som 
används för att öka prestandan och snabbheten vid anrop till servern. Anropen 
görs via JavaScripts inbyggda objekt, XMLHttpRequest, vilket medför att man 
kan anropa servern utan att ladda om hela sidan. Detta gör att man kan göra 
användargränssnittet snabbare och mer respons-effektivt. [5] 

En nackdel med AJAX är att det är en teknik relaterad till JavaScript, vilket kan 
medföra inkompabilitet om webbläsaren som användaren surfar i inte stöder 
JavaScript. Men med användare som har stödet och i en miljö likt den vilken 
den färdiga prototypen kommer att köras i, är detta inte ett problem.  

I kombination med DOM (Document Object Model) som är gränssnittet som 
används vid modifiering av element i exempelvis HTML kan man efter utfört 
XMLHttpRequest, beroende på svaret, förändra delar av en webbsida via 
JavaScript. [6] 
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2.6 Ruby on Rails 

Ruby on Rails är ett ramverk utvecklat för webben av dansken David 
Heinemeier Hansson. Det släpptes i mitten av 2004 och blev genast populärt i 
USA.  

David Heinemeier Hansson började designa ramverket som en del av 
utvecklingen av en produkt i företaget 37 Signals produktserie, men 
extraherade det senare för att släppa det fritt för alla att använda. [7] 

Ruby on Rails bygger på Ruby och är ett så kallat Model-Viewer-Controller-
ramverk (MVC, se nedan).  

Ramverket tillämpar två filosofier mycket starkt. Den ena, Convention Over 
Configuration (Konvention före konfiguration), gör att användaren kan 
programmera utan att behöva specifiera många utav de konventioner som 
normalt finns under utvecklingen av en webbplats. [7] 

Class Person < ActiveRecord::Base 

end  

Person.find(:all) 

Figur 7 – Klassen Person i Ruby on Rails använder ActiveRecord I detta fall 

Den tomma klassen Person ärver utav ActiveRecord, vilket är en sorts ORM-
klass (Object Relational Mapping). Detta gör att man kan anropa den 
konventionella metoden ”find” som ActiveRecord tillhandahåller och på så sätt 
hämta alla objekt i databasen som är utav klassen Person. 

Ruby on Rails förutsätter således att databasen har en tabell med namnet 
”people” (pluraliserad Person).  

Attributen för ett objekt i tabellen kan delvis defineras av de kolumner tabellen 
innehåller, men även av egna metoder. Vill man lägga till metoder till denna 
klass som exempelvis ”name” kan man lägga till en kolumn i databasen som 
har namnet ”name”, eller definiera metoden i klassen. De olika datatyperna i 
databasen skrivs om till Rubys datatyper. 

Den andra filosofin man tillämpat i Ruby on Rails kallas för DRY (Dont´t 
Repeat Yourself). Innebörden av denna filosofi är att man hela tiden strävar 
efter att designa ren kod och inte upprepa sig. Användaren behöver exempelvis 
inte upprepa namnet på metoden ”name” fler än en gång. [7] 
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2.7 KISS-principen 

KISS står för Keep It Simple Stupid och är en princip som bland annat används 
inom mjukvaruindustrin. Den går ut på att man bör hålla sig till enkel design 
och utformning. För att inte uppnå ett för raffinerat resultat som i många fall 
kan vara svårunderhållt och onödigt komplext, så menar KISS-principen att så 
länge man strävar efter att uppnå enkelhet, vilket är ett mål i sig självt, så 
gynnar det en både under utvecklingsprocessen såväl som resultatet. [8] 

2.8 Mongrel 

Mongrel är ett bibliotek och server utvecklad för att snabbt kunna svara på 
förfrågningar via HTTP-protokollet. Mongrel kan köras i kombination med 
webbservrar som NginX och Apache och ersätter FastCGI och SCGI, vilka är 
protokoll utvecklade för att kunna interagera med interaktiva webbservrar. [9] 

2.9 NginX 

NginX är en webbserver som 2007 drev mellan 1-4% av Internets alla 
webbplatser. Idag använder ca 6,1 miljoner webbplatser Nginx [10]. Den är fri 
och skrevs 2005 av Igor Sysoev. Webbservern är uppbygd i moduler, vilka man 
kan lägga till och plocka bort beroende på i vilken miljö servern är tänkt att 
arbeta. 

…   

upstream mongrel { 

    server 127.0.0.1:5000; 

    server 127.0.0.1:5001; 

    server 127.0.0.1:5002; 

} 

… 

Figur 8 – Del av en konfigurationsfil för NginX där deklaration för använding av 

Mongrels syns. 

För att få NginX att lyssna på mongrel krävs det att den lyssnar på rätt portar. 
Ovan angivs tre mongrels på varsin port i produktionsmiljön. Detta sker i 
NginX konfigurationsfil.  
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2.10 MySQL, SQL och Ruby on Rails 

MySQL är en fri relationsdatabas och databasserver utvecklat av svenska 
MySQL AB. Sedan januari 2008 är MySQL uppköpt av mjukvaruföretaget Sun 
Microsystems [11]. MySQL är skrivet i C och C++ och kan köras i flera olika 
miljöer såsom FreeBSD, Mac OSX, NetBSD, Symbian, Solaris och Windows 
Vista med flera.  

Då Ruby on Rails använder sig av ActiveRecord, en Object Relational Mapper 
(ORM), vilken kopplar objekt till rader i databasen, behöver man inte skriva 
SQL, utan kan uppnå samma resultat genom följande exempel: 

Person.all #=> “SELECT * FROM people;” 

Figur 9 - Hitta alla objekt av klassen Person 

Ytterligare ett exempel av en mer komplex fråga kan se ut enligt figur 10. Den 
övre frågan är helt objektorienterad och översätts till ett SQL-anrop enligt den 
nedre raden.  

Person.find(:all, :conditions => [”age > ?”, 5], 

:order => ”age”) 

SELECT * FROM people WHERE age > 5 ORDER BY age; 

Figur 10 - Ruby on Rails objektorienterade kod översatt till SQL-anrop 
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2.11 Capistrano 

Capistrano är ett verktyg byggt för att underlätta installation och distribution av 
webbapplikationer skrivna inte minst i Ruby on Rails, men även i PHP och 
andra fria programmeringsspråk och ramverk. Det har numera utvecklats till ett 
verktyg som även automatiserar uppgifter, används vid adhoc övervakning av 
servrar och underlättar vid konfigurationshantering. [12] 

Capistrano kommunicerar via SSH, vilket är ett protokoll som finns i  
applikationslagret i OSI-modellen och används för att ansluta till andra servrar 
och datorer på ett säkert över ett nätverk.  

namespace :deploy do 

  desc "Symlinka delade resurser efter 

uppdatering." 

  task :symlink_shared do 

    run "ln -nfs 

#{shared_path}/config/database.yml 

#{release_path}/config/database.yml" 

    run "ln -nfs #{shared_path}/assets 

#{release_path}/public/assets" 

  end 

end 

after 'deploy:update_code', 

'deploy:symlink_shared' 

 Figur 11 – En Capistrano task för att skapa en genväg mellan delade resurser och 

den senaste utgåvan av kodbasen. 
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Med hjälp av ”tasks” likt ovan automatiseras installation och skeppning av den 
senaste utgåvan av kodbasen till servern. Man anropar dessa tasks via 
terminalen och detta utförs efter att Capistrano kopplat upp sig mot de servrar 
man konfigurerat.  

# deploy.rb 

set :application, "produktionsserver.se" 

role :app, application 

role :web, application 

role :db,  application, :primary => true 

 

set :user, "deploy" 

set :deploy_to, "/u/apps/#{application}" 

set :deploy_via, :remote_cache 

set :use_sudo, false 

 

set :scm, "git" 

set :repository, 

"git://github.com/klintan/projekt.git" 

set :branch, "master" 

Figur 12 – konfigurationsfil för Capistrano i Ruby on Rails. 
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2.12 GIT 

Git är ett distribuerat versionshanteringssystem som till skillnad från bland 
andra CSV och Subversion inte är beroende av internetuppkoppling och en 
centraliserad server. Git lagrar ändringshistorik i lokala kodarkiv, som sedan 
kan sammanfogas, klonas eller exporteras till ytterligare platser. [13] 

Kodarkiv som är av typen Git kan publiceras på vilken typ av webbserver som 
helst, så länge den stödjer HTTP, eller använda sig utav SSH, vilket ökar 
säkerheten. 

Systemet är designat för att klara små som stora projekt utan att tappa prestanda 
och man kan märka olika versioner med etiketter, samt underlätta parallell 
utveckling av samma kodbas genom att använda förgreningar. Strukturen i ett 
kodarkiv av typen Git kan liknas vid en trädstruktur, där de olika 
förgreningarna kan innehålla ändringar i olika filer för att sedan sammanfogas i 
”huvudförgreningen”.  

2.13 DNS 

DNS är liksom GIT ett distribuerat system. Förkortningen står för Domain 
Name System och är byggt för att tolka och översätta IP-nummer till 
datornamn och tvärtom.  

För att slutanvändaren ska kunna koppla ett domännamn mot en server med ett 
visst IP-nummer, krävs att man modifierar olika inlägg på de dns-servrar som 
domänen är pekad mot. [14] 

2.14 Extreme Programming 

Som utvecklingsmodell för serverdelen av applikationen används Extreme 

Programming (XP), vilken är en relativt lättviktig modell jämfört med Rational 
Unified Process (RUP), Spiral-modellen och Vattenfallsmodellen. Extreme 
Programming grundades av Kent Beck som också är en utav grundarna till 
TDD, Test Driven Development.  

Denna utvecklingsmodell kan kännetecknas genom att beskriva de fyra 
värderingarna, som präglar den. De fyra värderingarna i Extreme Programming 
är kommunikation, enkelhet, återkoppling och mod. [15] 

Kommunikation i ett projekt som nyttjar Extreme Programming som 
utvecklingsmodell sker kontinuerligt mellan kund och utvecklare. Kunden 
sätter prioritering och bestämmer kravspecifikation i en dialog med 
utvecklaren. Därför underlättar det enligt Extreme Programming modellen att 
ha kunden på plats.  
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Enkelheten uppnås genom kontinuerlig förenkling och omstrukturering av 
koden som skrivs. Detta speglar på många sätt de principer Ruby och Ruby on 
Rails utvecklats efter.  

Återkoppling fås genom kontinuerlig dialog med kund, såväl som tester. 
Kunden uppmanas också att ge feedback på utförandet och hur man möter 
kravspecifikationen.  

Enligt Extreme Programming modellen gör mod att utvecklaren känner sig mer 
manad. [15]  

Eftersom uppdragets kravspecifikation med största sannolikhet skulle 
förändras, passar XP detta projekt.  

2.14.1 Testdriven utveckling 

Som en del i Extreme Programming finns TDD (Test Driven Development). 
TDD grundades av Kent Beck (2000) och innebär i stora drag att man börjar 
med att skriva tester och utgår från dem innan man börjar skriva någon 
programkod. [16] 

Programkod får alltså inte skrivas innan man har skrivit testkod för vad den ska 
uträtta. På detta sätt kan man utgå från kravspecifikationen och analysera 
utifrån ett mer tekniskt perspektiv, vilka olika tester man i själva verket bör 
skriva. TDD är därför en omvänd metod jämfört med traditionell 
programmering, där man vanligtvis skrev programkod före testkod. En av 
fördelarna med testdriven utveckling i ett projekt av större storlek är att man 
löper mindre risk att skeppa kod som inte fungerar. [16] 

I en komplex miljö kan en ändring på en viss plats påverka kod någon 
annansans i programkoden. Har man tester för varje funktion och klass i 
programmet, ökar således chansen att hitta fel vid ändringar.  

TDD är en iterativ process som består av tre huvudfaser (figur 13) [16]:  

1. Skriva testkod som ska spegla den funktionalitet man vill uppnå 

2. Skriva programkoden 

3. Omfakturera koden, strukturera om den för att uppnå förbättring och 
förenkling 

Det finns olika typer av tester, såsom enhetstester som är till för att testa klasser 
och dess metoder. Integrationstester är en annan typ av programtester där man 
enbart testar det som användaren ser. Integrationstester fångar på så sätt upp 
stora delar av de fel som uppstår och säkerhetsställer att användaren presenteras 
med rätt information.   
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Figur 13 – diagram över TDD-processen  
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2.15 Användbarhet för webben 

Användbarhet är ett begrepp som avser hur pass användbart ett system är 
utifrån användarens perspektiv [17]. Fleming definierar mer specifikt: Om 
målgruppen uppfattar produkten enkel att använda och hjälpsam för att uppnå 
målen som finns med den. [18] 

Enligt Jakob Nielsen [19] har användbarheten fått ökad betydelse jämfört mot 
var den haft tidigare på Internet. Han menar att detta beror på att användaren 
har mer makt på Internet än i den fysiska världen. Om en kund skulle köpa en 
vara och bli missnöjd med användbarheten vid köpet, är sannolikheten liten att 
hon skulle returnera varan på grund av just användbarheten. Om däremot en 
kund skulle leta efter en vara på Internet, men vara missnöjd med 
användbarheten vid köpet, skulle kunden mer troligt gå till en annan aktör.  

En del av Internet där användbarhet är viktigt är navigationen. Enligt Fleming 
[18] bör användaren få veta svaret på följande fyra frågor när den navigerar på 
Internet:  

• Var befinner jag mig? 

• Var kan jag gå härnäst? 

• Hur kommer jag dit? 

• Hur kan jag komma tillbaka till där jag var från början? 

Eftersom användbarhet för webben innebär flera olika aspekter inom olika 
områden såsom typografi, grafisk design, kognitiv psykologi och 
beteendevetenskap är det ett komplext ämne. Jakob Nielsen har dock 
sammanställt tio tumregler för användbarhet [20] som tar upp generella 
principer kring användbarhet såsom: 

• Estetik och minimalistisk design 

• Användarens kontroll och frihet 

• Synligheten hos systemets status 
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3 Genomförande 

Här beskrivs arbetsgången, samt motiveringar kring val av några av de verktyg 
som använts. Denna del är upplagd i kronologisk ordning för att ge en ökad 
förståelse över hur arbetsprocessen sett ut.  

3.1 Planering 

För att från början nå en struktur på arbetet, skapades en enkel plan över hur 
processen skulle se ut.  

• Utveckling av det grafiska gränssnittet i HTML, CSS och grafiska bilder 

• Testkod för serverdelen 

• Implementation av programkod som stöder testerna i serverdelen 

• Knyta samman klient och serverdelen  

• Lägga ut i produktionsmiljön 

Som kodeditor valdes Textmate, vilket är en i grunden enkel kodeditor med 
stöd för tillägg inom diverse olika programmeringsspråk. Vid grundligt 
utförande kan man likna den vid Anteckningar i Microsoft Windows XP. 
Textmate hade använts i stor utsträckning tidigare och kändes därför som ett 
givet val i detta sammanhang. All kod, både för det grafiska gränssnittet samt 
kod som körs på servern har skrivits i detta program.  

Rent praktiskt togs bilder och ikoner fram med hjälp av Open Source-baserade 
GIMP, som är ett gratis alternativ till andra bildbehandlingsprogram såsom 
Adobe Photoshop och Adobe Fireworks. Detta användes främst då tidigare 
erfarenhet fanns i verktyget, men även eftersom det baseras på en licens som 
klassas som Open Source, vilket passade in bra på resterande delar av projektet.  

3.2 Det grafiska gränssnittet 

Innan några tester eller kod över huvud taget skrevs, påbörjades det grafiska 
gränssnittet. Vid framtagning av detta har principen KISS tillämpats. Det har 
således fokuserats på att hålla det hela enkelt. Vid utvecklingen togs även 
Jakob Nielsens tumregler i hänsyn. 

Då användargränssnittet är en trivial och viktig del för att kunderna enkelt ska 
kunna hantera verktyget, har stor vikt lagts vid att utveckla ett intuitivt 
gränssnitt med färre och mer lättanvända funktioner.  
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Utvecklingen av det grafiska gränssnittet startade tidigt med en grundlig analys 
av kraven som Fyrklöver Webbyrå angett. Efter analysen grupperades kraven 
och blev grafiska element.  

Utvecklingen skedde enligt följande: 

1. Gruppera funktioner i vyer 
Funktioner som uppenbart relaterade till varandra grupperades. 

2. Rita ut funktionerna isolerade från resterande layout/utformning 
Funktionerna ritades ut som grafiska element isolerade från andra 
funktioner representerade av andra grafiska element för att få en första 
bild över hur delarna av gränssnittet skulle se ut. 

3. Gruppera grafiska element utefter dess syfte 
Till sist grupperades olika grafiska element till större delar av 
gränssnittet.  

Ett antal vyer konstruerades utefter de grupperade grafiska elementen. 
Huvudnavigationen mellan dessa vyer placerades längst upp och visas alltid (se 
figur 15, ruta 1). Beroende på vilken vy du som användare befinner dig på är 
meny-länken markerad, så att du vet var du befinner dig i applikationen.  

 

Figur 14 – Enkel skiss över det grafiska gränssnittets tre huvuddelar 

Förutom huvudnavigationen behövdes även en lista till vänster som skulle 
fungera som undermeny till huvudnavigationen. Efter att ha grupperat de 
grafiska elementen, stod det snabbt klart att användaren oftast skulle behöva 
navigera via en undermeny för att komma dit den skulle (se figur 15, ruta 2). 
Denna placerades till vänster om innehållsdelen (figur 15, ruta 3). Detta fick bli 
huvudlayouten för hela applikationen. 

1

2 3
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De olika vyer som skapades använder samma layout, men på olika sätt. 
Följande vyer skapades i det grafiska gränssnittet: 

Panel 
Eftersom applikationen hanterar flera olika webbplatser per användarkonto, 
krävdes en vy där man som användare kunde välja vilken webbplats man skulle 
redigera och vilka användare som skulle vara knutna till det aktuella kontot 
man är inloggad med. (Bilaga 9)  

Panelen är en vy som definierades tidigt. Ett av skälen till varför den skiljer sig 
från de andra är att den innehåller flera funktioner som gjort gränssnittet rörigt 
om de hade funnits med bland resterande gränssnitt.  

Redigeringsvy 
Här visas alla sidor som finns på webbplatsen man redigerar till vänster i en 
lista strukturerad enligt en trädstruktur. (Bilaga 8) Till höger om denna har man 
tillgång till att modifiera sidorna som finns i trädstrukturen genom att dra och 
släppa olika moduler till och från olika fördefinierade regioner på sidan. 

Den framtida utvecklingen kommer till största del synas i fler moduler som 
slutanvändaren kan dra och släppa. Därigenom kommer man som användare 
känna igen sig även när förändringar i verktyget sker. Alla moduler finns 
samlade på ett och samma ställe i redigeringsvyn.  

Mediabibliotek 
Här har användaren tillgång till att hantera de filer som kan komma att 
publiceras för nedladdning på webbplatsen man redigerar (Bilaga 6). I 
mediabiblioteket kan användaren ladda upp filer till webbplatsen samt 
förhandsgranska bilder i tumnagelformat. Här presenteras användaren även 
med en lista över alla filer som finns lagrade för den aktuella webbplatsen med 
detaljer som filnamn och filstorlek. Precis som i redigeringsvyn används den 
vänstra delen till en form av undermeny.  

Tema 
Då kravspecifikationen angav att användaren ska kunna redigera en sidmall, 
krävdes även en vy för enkel redigering i HTML. Tema-vyn (Bilaga 7) visar 
sidmallar och filer som är specifika för webbplatsen man redigerar. 
Användaren kan här ändra direkt i HTML-koden för olika sidmallar. Hon kan 
även skapa nya sidmallar och tillhörande CSS- och JavaScript-filer.  

3.2.1  AJAX och REST 

För att nå en snabb lösning och slippa ladda om hela sidan, då användaren 
navigerar, utför en ändring eller tar bort ett element, används AJAX i så stor 
utsträckning som möjligt i det grafiska gränssnittet. AJAX möjliggör att ladda 
om mindre delar av vyerna genom att skicka förfrågningar via JavaScript och 
XML.  
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Då anropen som görs via AJAX mot servern följer REST-principen blir det 
självklart vilken sökväg man anropar i olika fall. Detta underlättar även i 
framtiden då ett API till applikationen kan komma att implementeras för 
åtkomst utifrån eller då nya format kan förfrågas med REST som exempelvis 
RSS, XML eller JSON. Detta utan att lägga till ett extra lager eller protokoll för 
kommunikation med applikationen. REST-principen har använts i så stor 
utsträckning som möjligt, men vissa sökvägar kan komma att behöva ändras 
innan ett publikt API implementeras i framtiden.  

När en användare exempelvis skapar en ny undersida till sin webbplats, laddas 
således bara själva trädstrukturen om, där resterande undersidor finns. Likaså 
när man tar bort någonting, exempelvis en användare, skickas en förfrågan 
enligt nedan. Om svaret från servern har statusen 200, tas endast det element i 
DOM bort där användaren finns med hjälp av JavaScript.   

DELETE /users/jurgen 

Figur 15 - HTTP-förfrågan för att ta bort en användare 
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3.3 Serverdelen 

Då det grafiska gränssnittet var komplett för att uppfylla de krav som finns, 
påbörjades arbetet med att skriva testkod för att följa TDD-processen. Detta 
innebär att man börjar att skriva tester, för att sedan få dem att köras utan fel 
genom att skriva programkoden som uppfyller dess syfte. Integrationstester 
skrevs för att täcka upp så stor del av applikationen som möjligt.  

Tidigt utsågs GIT till att ta hand om versionshanteringen, då självaste Ruby on 
Rails finns inlagt i GIT, samt många av de bibliotek och RubyGems som finns 
att tillgå. Ett GIT-arkiv innehållande all kod för applikationen installerades på 
en avlägsen server. 

Efter att testerna och programkod som går igenom testerna utan att generera fel 
skrivits, knöts serverdelen samman med det grafiska gränssnittet, delvis via 
AJAX och delvis genom traditionella anrop. 

För att kunna arbeta med serverdelen utan att skicka upp filer på en extern 
server för testning skapades en utvecklingsmiljö som stämmer överens med 
samma miljö som applikationen skulle använda på produktionsservern. Ruby, 
Ruby on Rails, MySQL och mongrel installerades således som 
utvecklingsmiljö. Då uppdragsgivaren angav att verktyg baserad på öppen 
källkod skulle användas i projektet föll valet på dessa, då erfarenhet sedan 
tidigare fanns att tillgå.  

Ett GIT-arkiv installerades på produktionsservern tillsammans med Rails, 
MySQL, Mongrel, samt NginX.  

Då produktionsservern var startklar konfigurerades Capistrano för att hämta ny 
kod från GIT-arkivet till produktionsservern. Capistrano har inbyggda 
kommandon för att enkelt kunna sätta upp en tom struktur som senare används 
som mall för var olika filer i applikationen ska ligga. Capistrano användes inte 
bara till att hämta ursprungliga koden, utan även till framtida uppdateringar.  
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4 Resultat 

Arbetet som lagts ner på prototypen har skapat en fungerande version, som 
tillfredsställer de krav som uppdragsgivaren gett ut (Bilaga 1). Systemet är 
byggt för att hålla flertalet webbplatser och kunna administrera dem. Ju fler 
kunder som tas in i applikationen desto fler skulle drabbas om ett generellt fel 
skulle uppkomma, vilket har tagits i åtanke vid utvecklingen av systemet. Med 
hjälp av verktyg som Capistrano och GIT kan en buggfix snabbt tas hand om 
och utvecklaren kan åtgärda problemet genom att skeppa buggfixen med ett 
kommando.  

Användaren presenteras med en översikt över de resurser i form av filer, sidor, 
webbplatser och användare som finns knutna till kontot man är inloggad på. 
Genom att dra och släppa olika moduler på fördefinierade regioner på en sida 
som finns i applikationen kan användaren modifiera innehållet med få klick och 
på kort tid.   

4.1 Problem 

De största problemen som stöttes på under utvecklingen av detta system var 
relaterade till serverkonfiguration och kopplingen mellan webbplatserna i 
systemet och respektive webbplats domännamn. En webbplats får idag en 
temporär underdomän när man skapar den i verktyget, för att sedan kopplas 
ihop med ett domännamn. Detta gör att slutanvändaren inte nödvändigtvis 
måste äga tillgång till en domän för att börja arbetet med sin webbplats.  

Detta löses genom att konfigurera servern och systemet att lyssna efter HTTP-
anrop beroende på vilket domännamn som finns med i anropet. På detta sätt 
kan olika anrop och förfrågningar kopplas till olika webbplatser i systemet. 
Användaren kan själv ställa in att en webbplats har ett visst domännamn, men i 
många fall kommer det krävas hjälp med själva ompekningen av domänen. 

Ett annat stort problem har varit att på ett lättförståeligt sätt illustrera och 
utforma processen från att en användare skapat en sida på en webbplats som 
finns i systemet, för att sedan lägga till innehåll på aktuell sida.  

I de första utkasten av skisserna för det grafiska gränssnittet hade denna 
funktion implementerats likt en knapp (“Nytt innehåll”) med en så kallad 
dropdownmeny kopplad till sig. Där kunde användaren välja vilken typ av 
modul och således vilken typ av innehåll denne ville lägga till på sidan.  

I de tidiga användartester som gjordes upptäcktes dock att slutanvändaren hade 
svårt att förstå hur man använde funktionen och den fick således byggas om. 
Nu visas olika typer av moduler i en ruta på varje sida, vilka man kan dra in till 
utvalda delar på en sida för att sedan redigera och hantera den beroende på vad 
det är för modul.  
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4.2 Grafiska gränssnittet 

Det grafiska gränssnittet kommunicerar till största del med servern via AJAX, 
vilket gör att användaren upplever ökad prestanda och snabbare svarstider. 
AJAX, som en del av det grafiska gränssnittet, gör att man endast laddar om 
delar av sidorna istället för hela. Det har delats in i olika vyer vilka innehåller 
funktioner som relaterar till varandra på ett eller annat sätt. Användaren 
kommer åt funktionerna med få klick.  

Systemet skulle vara lättanvänt och därför finns det endast en väg till en given 
funktion. Därav minskas riskerna att användaren inte hittar, då antalet vägar är 
minimalt.  

Användaren kan med hjälp av att dra och släppa infoga olika typer av moduler 
på webbplatsens olika sidor. Eftersom tillvägagångssättet är detsamma då 
denne ska lägga till information i moduler, känner man igen sig nästa gång man 
ska lägga till en annan typ av modul.  
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4.3 Serverkonfiguration och programmering 

 

Figur 16 – Diagram över serverkonfigurationen i systemet 

En del i arbetet med prototypen var serverkonfigurationen. Systemet förväntas 
ta in fler och fler kunder, vilket ökar belastningen på servern och i sin tur gör 
att den ska tåla hög belastning. Antalet instanser av Mongrels uppgår i 
prototypen till sex stycken. Då belastningen ökar kan man initialt öka antalet, 
vilket gör att man möter belastningen och kan hantera den.  
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5 Slutsats och diskussion 

Syftet och målet med detta examensarbete är att ”utveckla en webbapplikation 
som är avgränsad på ett sådant sätt att användare från små företag och 
organisationer enkelt ska kunna skapa och hantera webbplatser med minimal 

instuderingstid och effort.” 

Detta anses ha uppfyllts, samt att systemet blivit en grundstomme i den 
utveckling som kommer att fortskrida i framtiden. Då användartester utförts 
hos uppdragsgivaren med slutanvändare, upplevs dessa kunna hantera systemet 
och använda det efter kort instuderingstid.  

Studier kring serverprogramvaran samt olika implementationer av JavaScript 
och AJAX har varit lärorikt och en ny aspekt av utveckling av mjukvara genom 
Testdriven utveckling och Extreme Programming har uppmärksammats.  

Vetskapen kring vissa av verktygen och metoderna kändes från början inte till 
hos författaren, vilket medförde en intressant informtionssökning. Många av 
dessa kommer med största sannolikhet användas i framtida utveckling av nya 
system, vilket bidragit till en bredare, men djupare kunskap i ämnet som detta 
examensarbete berör.  

5.1 Framtida vidareutveckling 

Då belastningen väntas öka på systemet, då fler antal kunder ansluts och fler 
webbplatser skapas, föreslås en grundlig genomgång av ställen i systemet där 
någon form av Caching kan användas. Detta ökar prestandan och gör att man 
kan skala systemet uppåt.  

Vissa förbättringar i det grafiska gränssnitt kan också leda till ett bättre 
slutresultat och ökad förståelse och användning hos kunderna.  

En annan del som bör överses är bevakning och monitorering av servrarna som 
har med systemet att göra. En peak av traffik kan göra att processer hänger sig, 
eller får problem. Därför rekommenderas att man installerar någon form av 
verktyg för att starta om processer, samt notifiera utvecklaren om sådana fall 
inträffar.  

Små delar av de Javascript som utvecklats för systemet har lagts ut som under 
en licens som klassas som Open source och kan därför vidareutvecklas och 
spridas vidare av andra utvecklare. Detta för att ge tillbaka då större delen av de 
verktyg och programspråk som använts vid utvecklingen av detta systemär just 
Open source. På sikt kan fler moduler lyftas ut och släppas på liknande sätt. 
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Bilaga 1 – Kravspecifikation 

Vid behovsanalys och diskussion mellan uppdragsgivare och deras kunder har 
följande krav från Fyrklöver Webbyrå tagits fram: 

Slutanvändare skall: 

• Kunna lägga till, ändra egenskaper på och ta bort webbplatser 

• Kunna koppla ett domännamn till befintlig webbplats i 
webbapplikationen 

• Kunna lägga till, ta bort, sortera ordning på och redigera enskilda 
sidor på en webbplats i webbapplikationen 

• Kunna ställa frågor via ett formulär som sedan lagras och kan bli en 
del av grunden till hjälpdokumentationen för verktyget 

• Kunna lägga till och ta bort filer lagrade på serversidan 

• Kunna lägga till och ta bort ett litet antal moduler på enskilda sidor 

• Kunna redigera individuella sidmallar vilka ingår i det tema som 
webbplatsen använder sig av 

• Kunna skapa ett konto av en viss typ, vilka uppdragsgivaren anger 
vid senare diskussion, med olika egenskaper för att få tillgång till 
funktionerna i olika utsträckning enligt ovan. 
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Bilaga 2 - Inloggningsvyn 
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Bilaga 3 – Redigering av text- och bildmodul 
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Bilaga 4 – Byte av bild från mediabiblioteket 
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Bilaga 5 - Sidegenskaper 
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Bilaga 6 – Mediabiblioteket, bildgalleri 
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Bilaga 7 – Tema-vyn 
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Bilaga 8 - Redigeringsvyn 
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Bilaga 9 – Panelen 

 


