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Abstract 

This thesis will examine how to create a web site with a game, based on the PHP-
framework CodeIgniter. The report explains how this framework works and how 
you can make secure applications by using the framework. The reader will also get 
to know more about the HTML-standards possible to use for web sites and about 
the programming method, the MVC-principle, CodeIgniter is using. In short, the 
report explains technical web development and the programming behind it. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete kommer att behandla hur man kan skapa en webbplats med 
tillhörande spel med hjälp av PHP-ramverket CodeIgniter. Rapporten tar upp hur 
detta ramverk fungerar och hur applikationer i ramverket kan göras säkra. Läsaren 
kommer att få veta mer om vilka HTML-standarder man kan använda för 
webbplatser och om den programmeringsmetod, MVC-principen, som 
CodeIgniter använder sig av. Kortfattat tar rapporten upp teknisk webbutveckling 
och programmeringen bakom densamma. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Vid tiden för examensarbetet fick jag kontakt med Birgitta och Erik Borg som 
utvecklat studiecirkeln Husk1. Husk är en studiecirkel som är till för att hjälpa 
ungdomar med hörselskador att klara av problem de kommer att stöta på efter 
gymnasieskolan. Birgitta och Erik Borg hade en önskan om att göra studiecirkelns 
material mer tillgängligt med hjälp av en webbplats. Tanken var att materialet 
skulle utgöra grunden för ett spel på en sådan webbplats. 

I diskussionerna kring examensarbetet kom vi därför fram till att jag skulle göra ett 
system med en webbplats där användare kan registrera sig och sedan spela spelet2. 
Utvalda användare ska även kunna administrera spelen och dess frågor. 

Detta system har fått arbetsnamnet Tusk. 
Bakgrunden till det namnet är att det liknar namnet 
för studiecirkeln Husk och för att tusk är det 
engelska ordet för bete, vilket gjorde det lämpligt att 
använda en elefant som bild på startsidan till 
webbplatsen. Bilden är från det fria bildbiblioteket 
Open Clip Art3 och syns till höger. 

Anledningen till att spelet ska vara webbaserat är att uppdragsgivarna såg det som 
ett komplement för de deltagare i studiecirkeln som har svårigheter att komma på 
fysiska möten. 

1.2 Mål och frågeställningar 

Med det här examensarbetet vill jag uppnå målet att fördjupa mina kunskaper 
från tidigare kurser. Min utbildning har bland annat omfattat 
programmeringsmetoder, webbutveckling och databashantering. En fördjupning 
av dessa ämnen skulle kunna vara att skapa något med hjälp av PHP-ramverket4 
CodeIgniter. 

Jag vill också nå målet med att skapa en webbplats där användare kan 
registrera sig och spela Jeopardy. Detta mål gör att Birgitta och Erik Borg får 
ett system i form av en webbplats som de kan använda i sin studiecirkel. På så vis 
kan de avgöra hur de skulle kunna utveckla studiecirkeln Husk på bästa sätt. 

1.2.1 Frågeställningar 

För att kunna uppnå målen behöver de brytas ner till mindre bitar. Genom att 
besvara följande sex frågeställningar kan målen uppnås. Frågeställningarna 
besvaras kortfattat under rubriken Diskussion av designprocessen. 

                                                 
1
 Husk är kortformen för Ungdomar med hörselskada – inträde i livet efter gymnasieskolan. 

2
 I fortsättningen kommer jag referera till detta omväxlande med orden webbplats och system. 

3
 Adressen till bildens sida i biblioteket är http://www.openclipart.org/detail/855. 

4
 Se bilaga 1 (Bilaga 1 – Förkortningar) för information om vad de olika förkortningarna betyder. 

http://www.openclipart.org/detail/855
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1. Hur fungerar CodeIgniter. Hur hanteras indata, hur bearbetas datan och 
hur presenteras resultatet? 

2. När man programmerar strävar man efter att på ett enkelt sätt kunna 
överblicka, underhålla och återanvända kod. Hur gör CodeIgniter för att 
underlätta detta? 

3. Vad finns det för säkerhetsrisker med webbaserade system och hur kan 
dessa risker minskas? 

4. Hur ska en webbplats HTML-kod se ut? På vilket sätt är det lämpligast att 
strukturera koden för att uppnå önskad layout?  

5. Hur kan man underlätta visning och tillgång av webbplatsen för så många 
som möjligt? Hur kan man försäkra sig om att så är fallet? 

6. Hur kan en webbplats med Jeopardy-spel se ut, hur lagras datan, hur 
struktureras programmeringskoden? Hur kan databasen se ut? 

1.2.2 Målsättning 

Målet med detta examensarbete är att utveckla en webbplats där användare kan 
registrera sig. Efter registrering och inloggning ska användarna kunna spela 
Jeopardy-spel. På webbplatsen ska det även finnas en administrationspanel där 
utvalda användare kan hantera spelen. 

För att över huvud taget kunna använda ett sådant system behövs ett gränssnitt. 
Tusk ska använda webbplatsen som grafiskt gränssnitt. 

Vem som helst ska inte kunna använda sig av systemet. Av den anledningen 
behövs det en inloggningsfunktion som gör att användarna måste identifiera sig. 

Kärnan i systemet utgörs av Jeopardy-spelen. I dessa kan inloggade användare 
svara på frågor och därefter få poäng baserat på svaren. De spelare med bäst 
resultat visas i en highscore-lista5. 

I systemet kommer man efterhand att behöva hantera förändringar i spelen. För 
att klara av detta kan utvalda användare, administratörer, redigera spelen med hjälp 
av en administrationspanel. 

1.2.3 Webbplatsens målgrupp 

Målgruppen för systemet är i första hand deltagare i studiecirkeln Husk. Vi kan 
därför sluta oss till att systemets användare har en överrepresentation av personer 
med hörselnedsättning. Lyckligtvis är det inget som utgör ett hinder för 
webbanvändning och några särskilda åtgärder behöver inte vidtas.  

                                                 
5
 En spelares highscore är den högsta poängställningen en spelare uppnått i ett specifikt spel. 
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Vi vet också att deltagarna i studiecirkeln i de flesta fall är skolungdomar på 
högstadienivå (13-16 år). Ungdomar i den här åldern är väl förtrogna med Internet 
och webbplatser med registrering samt inloggning. Gränssnittet kommer därför 
inte behöva någon speciell anpassning för att användarna ska kunna nyttja 
systemet. 

1.3 Avgränsning 

Då examensarbetet görs på en programmeringsteknisk utbildning kommer arbetet 
enbart att beröra de tekniska områdena. Examensarbetet kommer således inte att 
ta upp saker som hur Husks material kan anpassas till ett format som är lämpat för 
systemets spel. 

Fokus i examensarbetet ligger på att skapa en webbplats med Jeopardy-spel men 
eftersom det ska vara tillgängligt över Internet måste det även finnas en 
användarfunktion som gör att inte vem som helst kommer åt spelet. 
Examensarbetet kommer dock inte att handla om att skapa ett fullständigt 
användarhanteringssystem. Med andra ord kommer inte administrationspanelen 
att ha funktionalitet för hantering av användare utan enbart för hantering av spel. 

Systemet kan vagt liknas vid ett CMS-system6. När det gäller installation av sådana 
är Wordpress ett bra exempel på hur installationen kan ske smidigt och enkelt. 
Wordpress har ett script som låter användaren mata in nödvändig 
konfigurationsdata varpå scriptet sköter installationen. Att utveckla ett sådant 
script tar dock mycket tid i anspråk och därför kommer något sådant inte att tas 
upp i examensarbetet. Istället kommer det att finnas en guide till hur man gör en 
manuell installation av systemet. Denna guide finns i bilaga 37. 

1.4 Disposition 

Detta examensarbete innehåller åtta stycken huvudrubriker. Dessa är 

1. Inledning 

2. Teoretisk bakgrund 

3. Metod och genomförande 

4. Resultat och analys 

5. Diskussion och slutsatser 

6. Referenser 

7. Sökord 

8. Bilagor 

                                                 
6
 CMS är förkortning för Content Management System, vilket är ett system som kan användas för att på 

ett enkelt sätt hantera innehåll på en webbplats. 
7
 Bilaga 3 – Installation av systemet 
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Inledning tar kortfattat upp vad examensarbetet kommer att omfatta. Teoretisk 
bakgrund innehåller de teoretiska ämnen som examensarbetet kommer att kretsa 
kring. Utifrån de teoretiska ämnena tas en del beslut om fortsatta metoder och 
tillvägagångssätt. Detta tas upp i Metod och genomförande. De resultat som 
examensarbetet har givit upphov till presenteras sedan i Resultat och analys. 
Diskussion och slutsatser innehåller tankar om hur resultatet blev. Slutligen 
innehåller Referenser, Sökord och Bilagor de källor som arbetet stödjer sig på, 
förekommande sökord i rapporten respektive texter och dokument som kan ge en 
ökad förståelse av rapportens innehåll. 
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2 Teoretisk bakgrund 

För att kunna uppnå målen och besvara frågeställningarna krävs en del 
efterforskningar. Det här kapitlet kommer att ta upp hur man kontrollerar kvalitén 
på en webbplats HTML-och CSS-kod, vad som är ett lämpligt sätt att bygga 
webbplatsens layout, vilka säkerhetsrisker som finns för webbaserade system, hur 
man kan strukturera sin kod för att lättare kunna hantera den och slutligen hur 
CodeIgniter fungerar. 

Med hjälp av den kunskap som samlats in i det här kapitlet ska det sedan gå att 
skapa en webbplats med Jeopardy-spel och till sist även ge svar på de 
frågeställningar som ställts tidigare. 

2.1 Validering av HTML- och CSS-kod 

När man skapar en webbplats är det viktigt att HTML- och CSS-koden valideras 
enligt vissa fastställda standarder. Anledningen till detta är flera.[1] 

 Valideringen kan upptäcka fel i kodstrukturen. 

 Om en webbplats är validerad är den också mer framtidssäker. 

 En webbplats som är validerad är lättare att underhålla. 

 Validerade webbplatser indikerar professionalism. 

 Webbplatser som följer standarderna är lättare att komma åt för personer 
utan vanliga webbläsare. Exempel är personer med synskador. 

2.1.1 HTML- och XHTML-standarder 

Det finns ett antal standarder enligt vilka man kan validera sin HTML-kod. 
Svårigheten ligger i att välja vilken av dem. I det här avsnittet ska vi försöka 
komma fram till vilken standard som är bäst lämpad för skapandet av webbsidor. 

Det finns två huvudtyper av standarderna, HTML och XHTML. Dessa skiljer sig 
inte mycket åt men ändå finns det viktiga olikheter[26]. 

XHTML-element8 måste vara korrekt nästlade. Det innebär att om man ska skriva 
en fet och kursiv text ska det anges som <em><strong>Text</strong></em> och 
inte <strong><em>Text</strong></em>. Det element som öppnats senast måste 
alltså vara det som stängs först enligt principen sist in, först ut. 

Man måste alltid stänga element i XHTML. Man kan inte skriva två stycken som 
<p>Stycke 1<p>Stycke 2 utan måste skriva <p>Stycke 1</p><p>Stycke 2</p>. 
Detta gäller även ”ensamma” element som radbrytning. Dessa måste anges som 
<br /> och inte <br>. 

Elementen får bara skrivas med små bokstäver. <p>Ett stycke</p> är godkänt 
men inte <P>Ett stycke</P>. 

                                                 
8
 Med element menas här olika taggar, till exempel <p> och <br />. 
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Dokument som använder sig av XHTML måste ha ett root-element. När det 
gäller webbsidor betyder det att alla element måste finnas inom <html></html>. 

 W3C delar upp HTML och XHTML i fem olika standarder[22]. 

 HTML 2.0 

 HTML 3.2 

 HTML 4.01 

 XHTML 1.0 

 XHTML 1.1 

Utöver dessa finns även HTML 5 men det är en standard som ännu inte är 
färdigarbetat[27]. 

HTML 2.0 publicerades i november år 1995 i RFC 1866[23]. I juni år 2000 blev 
denna standard förklarad som föråldrad av RFC 2854[24].  

HTML 3.2 publicerades som en W3C-rekommendation9 1997-01-14. Liksom 
HTML 2.0 är den fortfarande en giltig standard men ansedd som föråldrad[25]. 

HTML 4.01 är en W3C-rekommendation sedan 1999-12-24[28]. Dess senaste 
errata publicerades 2001-05-12[29]. HTML 4.01 ersätter HTML 4.0[29]. Då det 
inte finns några senare W3C-rekommendationer för HTML kan vi anta att HTML 
4.01 fortfarande är en giltig standard. 

Både XHTML 1.0 och XHTML 1.1 är giltiga standarder och blev W3C-
rekommendationer 2000-01-26[30] respektive 2010-11-23[31]. 

2.1.2 CSS-standarder 

När det gäller vilken CSS-standard man bör välja är valet något enklare. Till att 
börja med finns följande fyra standarder. 

 CSS1 

 CSS2 

 CSS2.1 

 CSS3 

Av dessa är CSS1 och CSS2 föråldrade[34][35]. Dessa bör vi därför inte välja att 
använda oss av. CSS3 i sin tur består av ett antal moduler som vart och ett kan ha 
olika rekommendationsstatus. Ett antal av modulerna är dock fortfarande under 
arbete[37][38][39][40]. Av den anledningen bör vi inte heller välja CSS3. 

                                                 
9
 Mer information om de olika nivåer för dokument från W3C finns på adressen 

http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/tr#q74. 

http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/tr#q74
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Kvar har vi CSS2.1. Enligt dess specifikation är CSS2.1 en så kallad ”Proposed 
Recommendation”[36] men då det är ett försteg till att bli en W3C-
rekommendation[41] bör det inte vara något problem. Detta val stöds också av att 
W3C:s CSS-validerare http://jigsaw.w3.org/css-validator/ validerar enligt CSS 2.1 
som standard. 

Således kan vi se CSS 2.1 som en lämplig standard för CSS-dokument.  

2.1.3 Beskrivning av valideringsprocessen 

Att validera en webbplats är enkelt. W3C tillhandahåller en validerare som vem 
som helst kan använda sig av. Denna validerare hittar man på webbadressen 
http://validator.w3.org/. På denna kan man välja att validera en publik webbplats 
genom att ange dess webbadress, validera en fil genom att ladda upp densamma 
eller genom att skriva in HTML-koden direkt i valideraren. Figur 1 visar hur 
HTML-valideraren ser ut efter en lyckad validering av webbplatsen 
http://www.bjornlarsson.se/. Den gröna bården och resultatet ”Passed” överst på 
sidan och gratulationstexten längst ner på sidan visar detta. 

 

Figur 1 - W3C:s HTML-validerare efter lyckad validation 

Liksom man kan validera HTML-kod går det också att validera CSS-kod. 
Webbplatsen för CSS-kod är http://jigsaw.w3.org/css-validator/. Figur 2 visar 
hur CSS-valideraren ser ut efter att valideringen av en uppladdad fil misslyckats. I 
det här fallet beror felet på att ett kolon använts istället för ett semikolon. Att 
valideringen misslyckats ser vi på den röda bården och texten däri. 

http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://validator.w3.org/
http://www.bjornlarsson.se/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Figur 2 - W3C:s CSS-validerare efter misslyckad validering. 

2.2 Två sätt att skapa layouten 

När man ska göra layouten till en webbplats kan man välja mellan två tekniker. 
Den ena går ut på att använda tabeller för att uppnå önskat resultat. Den andra 
innebär att man använder div-taggar i kombination med CSS istället för tabeller. 
Tidigare har tabeller använts för att skapa layouten på webbplatser men den 
metoden rekommenderas inte längre.[7][8] Det finns flera argument för detta. 

 Informationen på webbplatsen kan bli felaktigt hanterad av olika 
hjälpmedel, till exempel textuppläsare för blinda, om man använder sig av 
tabeller.[7] 

 Sidornas kod blir lättare att överblicka och uppdatera. CSS-baserad layout 
innehåller mindre HTML-kod än tabell-baserad. Fördelen med CSS är 
också att man enbart behöver uppdatera en fil för att förändra utseendet på 
flera av webbplatsens sidor.[9] 

 Moderna webbplatser kräver ofta att CSS används oavsett vilken metod 
man väljer eftersom man måste ändra på utseendet av vissa element på ett 
sätt som inte går att göra med enbart HTML-kod. När man ändå måste 
använda CSS kan man lika gärna ta steget fullt ut. 

Det finns även argument om att CSS medför snabbare webbplatser som dessutom 
är bättre optimerade för sökmotorer. Säkra bevis för detta är däremot svårare att 
hitta. 

För att illustrera skillnaderna i de båda tillvägagångssätten kan vi jämföra koden 
för två webbsidor som strukturmässigt är likadana. I jämförelsen har inga id- eller 
class-attribut10 eller annan CSS-relaterad kod tagits med om den förekommer i 
båda kodexemplena. Detta eftersom CSS-kod kommer behövas i vilket fall som 
helst för att uppnå önskat utseende och för att det är skillnaderna i metodernas 
strukturer som ska jämföras. 

                                                 
10

 Id- och class-attribut används när man använder CSS och har till uppgift att identifiera olika element. 

Till exempel kan en div-tagg som innehåller en meny skrivas som <div id=”meny”>. Därefter kan 

man i CSS-dokumentet ange hur menyn ska visas. 
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2.2.1 CSS-layout 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 <title>Sidans titel</title> 

</head> 

<body> 

 <div> 

  <div> 

   Rubrik 

   <div> 

    Sidans beskrivning 

   </div> 

  </div> 

  <div> 

   Banner 

  </div> 

  <div> 

   Sidans meny 

  </div> 

  <div> 

   <div> 

    Informationsmenyn 

   </div> 

   Sidans innehåll 

  </div> 

  <div> 

   <div> 

    Copyright-information 

   </div> 

   <div> 

    Bildlänkar 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

</body> 

</html> 

2.2.2 Tabell-layout 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 <title>Sidans titel</title> 

</head> 

<body> 

 <table> 

  <tr> 

   <td> 

    <table> 

     <tr> 

      <td> 

       Rubrik 

      </td> 

      <td> 
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       Sidans beskrivning 

      </td> 

     </tr> 

    </table> 

   </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td> 

    Banner 

   </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td> 

    Sidans meny 

   </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td> 

    <table> 

     <tr> 

      <td> 

       Sidans innehåll 

      </td> 

      <td> 

       Informationsmenyn 

      </td> 

     </tr> 

    </table> 

   </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td> 

    <table> 

     <tr> 

      <td> 

       Copyright-information 

      </td> 

      <td> 

       Bildlänkar 

      </td> 

     </tr> 

    </table> 

   </td> 

  </tr> 

 </table> 

</body> 

</html> 

2.3 MVC-principen 

MVC är en programmeringsmetod som går ut på att separera 
programkomponenter med olika syften. Första gången MVC beskrevs var 1978 av 
Trygve Reenskaug.[14] Det finns olika tolkningar på hur metoden ska 
implementeras men generellt består metoden av tre olika komponenter, modeller 
(Model), vyer (View) och kontroller (Controller).[13][14][15][16][17] 
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Vyerna utgör en applikations gränssnitt. De har hand om att ta emot data från 
användaren samt att presentera data från applikationen[42]. I CodeIgniters fall 
innebär det hela eller delar av webbsidorna. En vy kan till exempel vara ett 
sidhuvud, en meny eller ett formulär på webbplatsen. Ett annat exempel på hur 
vyer fungerar är en musikspelare. Skärmen, knapparna och ljudet representerar här 
vyerna[42]. 

Modellerna innehåller datan i systemet. Det kan vara klasser med objekt eller 
funktioner som hämtar data från en databas. Man kan säga att modeller innehåller 
applikationens tillstånd och att de har två uppgifter: reagera på anrop om att 
förändra tillståndet och att besvara förfrågningar om tillståndet[42]. I en 
musikspelare skulle en modell kunna innehålla information som volymnivå och 
aktuell låt. 

Kontrollerna är de komponenter binder ihop modeller och vyer. Det är 
kontrollerna som avgör hur vyerna ska reagera på indata. Vi kan återigen ta 
exemplet med musikspelaren. En av spelarens vyer utgörs av volym upp- och 
volym ner-knapparna. När upp-knappen tryckts avgör kontrollern hur mycket 
volymen ska höjas, ett steg till exempel. Volymens nivå lagras av modellen. 
Kontrollern anropar sedan modellen med kommandot att höja volymen ett steg. 

Det kan behövas olika många komponenter av de olika typerna. Enklare program 
kan klara sig med en av varje medan avancerade applikationer i CodeIgniter kan 
behöva ett stort antal av samtliga komponenttyper. 

Figur 3 visar en av tolkningarna kring hur MVC-principen fungerar[42]. Vyn 
skickar användarens data till kontrollern som avgör vad som ska göras utifrån 
datan. Därefter skickar kontrollern ett meddelande till modellen om att uppdatera 
sitt tillstånd. När modellen gjort det skickar den en uppdateringsnotifiering till vyn 
som i sin tur anropar modellen och frågar efter information om modellens 
tillstånd. 

 

Figur 3 - Illustration över hur MVC-komponenterna kommunicerar med varandra[42] 



Teoretisk bakgrund 

16 

I kapitlet CodeIgniters tolkning av MVC-principen kommer vi att exempel på hur en 
applikation kan implementera MVC-principen. 

2.4 CodeIgniter 

CodeIgniter är ett snabbt och lätt ramverk för utveckling av applikationer i PHP. 
Ramverket är uppbyggt enligt MVC-principen och är dessutom 
väldokumenterat.[2] CodeIgniter används till att generera webbplatser, allt från 
statiska sådana med innehåll användaren inte kan interagera med till dynamiska 
webbplatser som wikier11, forum och mailklienter.  

2.4.1 CodeIgniters URL:er 

CodeIgniter strukturerar sina URL:er som segment separerade med snedstreck. En 
URL till en artikel i en blogg som bygger på CodeIgniter skulle alltså kunna se ut 
som 

http://www.blogexample.com/index.php/blog/article/42 

Här är http://www.blogexample.com/ webbadressen som applikationen finns på. Filen 
index.php är en av CodeIgniters systemfiler och det är alltid den som körs först när 
en CodeIgniter-applikation används. Det som sker är att index.php tar emot den 
del av URL:en som är intressant för oss, nämligen /blog/article/42, och skickar 
denna vidare i systemet. Om man skulle vilja dölja index.php från sina URL:er för 
att de ska bli snyggare går det att göra med hjälp av en .htaccess-fil. Det som 
händer då är att index.php anropas som vanligt även om det inte syns i 
webbläsarens adressfönster. 

Segmentet blog är kontroller-segmentet och anger att kontrollern blog ska användas. 
Denna kontroller utgörs av klassen Blog i filen blog.php. Vill man ha flera kontroller 
i sin applikation ordnar man det genom att på motsvarande sätt skapa en ny fil 
med en ny klass. För att CodeIgniter ska kunna använda de kontroller man skapar 
själv måste varje sådan klass vara en subklass till CI_controller. 

Segmentet article anger att funktionen article i kontrollern Blog ska anropas. Varje 
kontroller kan ha flera olika funktioner. Blog skulle till exempel även kunna ha 
funktionen rss för att visa de senaste blogginläggen och comments som visar 
kommentarerna för ett visst inlägg. 

Slutligen är 42 värdet för den första parametern i funktionen. Vill man använda 
funktioner med flera parametrar anger man värdena i segment efter varandra. 
Betrakta segmenten /user/add/testpilot/Tng89, här anropas funktionen add i 
kontrollern User med värdena testpilot och Tng89. Vi kan anta att funktionens 
deklaration är  

function add($username, $password) 

Vad den här funktionen verkar göra är att lägga till en blogg-användare med 
användarnamnet testpilot och lösenordet Tng89. Syftet med kontrollern User skulle 
alltså kunna vara att hantera användare i blogg-applikationen. 

                                                 
11

 En wiki kan beskrivas som ett uppslagsverk på Internet där besökarna kan redigera innehållet. Ett 

kännt exempel är Wikipedia (http://www.wikipedia.org/). 

http://www.wikipedia.org/
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2.4.2 CodeIgniters tolkning av MVC-principen 

CodeIgniters syn på hur MVC-principen ska tolkas skiljer sig lite från den som 
beskrivits tidigare. Till exempel finns det inget krav på att använda sig av modeller 
i CodeIgniter. Om man vill göra en enklare webbplats räcker det gott och väl att 
använda sig av vyer och kontroller[17]. Man har också möjlighet att låta datan 
flöda på ett annat sätt en det som presenterats tidigare. Vi ska snart se ett exempel 
på det. 

En implementation i CodeIgniter fokuserar kring kontrollerna. Varje gång man 
besöker en applikation körs en kontroller. Om man inte anger någon kontroller i 
URL:en körs en förinställd kontroller. Beakta webbadressen 
http://www.blogexample.com/ som vi använt oss av tidigare. Om man besöker 
den här webbadressen kommer index.php att köras12 och eftersom ingen 
kontroller valts körs den förvalda kontrollern. I en CodeIgniter-installation som 
inte ändrats är det kontrollern Welcome. 

När en kontroller körs kan den ladda in andra resurser som man skapat. Dessa 
finns i vyer och modeller. Ofta laddar man en vy från kontrollern för att skapa en 
webbsida som användaren kan interagera med. Om man vill skapa en mer 
avancerad applikation kan man även använda sig av modeller. 

Vi kan ta en diagram-applikation som exempel för att se hur MVC-principen kan 
användas i CodeIgniter. Anta att vi har en modell som innehåller datan a=10, 
b=42, c=23 och d=12. Vi kan starta applikationen genom att besöka 
webbadressen 

http://diagram.example.com/index.php/diagram/start 

I kontrollern Diagram finns funktionen start som laddar en vy som visar en 
webbsida med tre länkar. Dessa är följande 

http:// diagram. example.com/index.php/diagram/visa/linje 

http:// diagram. example.com/index.php/diagram/ visa/stapel 

http:// diagram. example.com/index.php/diagram/ visa/cirkel 

När användaren klickar på en av länkarna kommer funktionen visa i kontrollern 
att anropas med ett av värdena linje, stapel eller cirkel som parameter. Vi kan nu 
välja lite olika sätt att hantera denna indata på. Det första alternativet är att vi 
följer MVC-principen strikt och skickar datan direkt till en av tre vyer och låter 
dessa generera samt visa diagrammet. Värdet som skickas till funktionen visa kan 
användas för att avgöra vilken vy som ska användas. Figur 4 skulle så fall kunna 
beskriva flödet i applikationen.  

                                                 
12

 Detta beror på att webbservrar, när ingen fil specificerats, letar efter index-filer. Om servern hittar en 

index-fil körs den. Vanliga index-filer är index.php, index.htm och index.html. 
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Figur 4 - Illustration av MVC-principen i en diagramapplikation 

Överst i figuren finns modellen med datan och i mitten finns kontrollern som 
hanterar användarens indata. Längst ner visas de tre vyerna som var och en 
genererar en specifik diagramtyp. I mitten finns kontrollern som styr vilken vy 
som ska visas samt vidarebefordrar modellens data till den valda vyn. 

Ett annat alternativ är att bryta något mot MVC-principen. Istället för att 
kontrollern skickar modellens data direkt till funktionen kan vi flytta upp vyernas 
funktionalitet till kontrollern. I så fall skulle kontrollern, förutom start- och visa-
funktionen, innehålla de tre privata funktionerna _linje, _stapel och _cirkel13. När 
användaren klickar på en av länkarna i start-vyn avgör värdet som skickas vilken 
av funktionerna som ska anropas. Denna funktion anropas med datan från 
modellen och returnerar vald diagramtyp. Detta diagram skickas sedan till en (1) 
vy som presenterar diagramet. 

Figur 5 visar hur det alternativa flödet fungerar. Överst finns som vanlig modellen. 
De tre diagrammen nederst representerar vyn som visar diagrammen som skapas. 
I mitten finns kontrollern med de tre funktionerna som var och en genererar en 
specifik diagramtyp utifrån datan i modellen. 

                                                 
13

 CodeIgniter anser att funktioner som börjar med ett understeck (_) är privata och låter således inte 

användaren komma åt dem genom URL-anrop. Webbadressen 

http://www.diagramexample.com/index.php/diagram/ stapel skulle således resultera i ett 

felmeddelande. 
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Figur 5 - Illustration av alternativt MVC-flöde i en diagram-applikation 

Genom att göra på det här viset håller man vyerna rena från programmeringskod. 
På så vis kan de hanteras av personer utan någon erfarenhet av programmering. 
Till exempel kan en webbdesigner jobba med webbplatsens utseende genom att 
ändra på HTML-koden i vyerna medan en programmerare uppdaterar 
algoritmerna i kontrollerna och modellerna. Även för programmerare kan det här 
flödet underlätta då programmeringskoden finns samlad i kontrollerna och 
modellerna. 

Vi ser också av exemplen att applikationen vore enkel att hantera. Att ta bort en 
vy eller lägga till en ny kan göras utan att modellen behöver förändras. I det först 
fallet kan vi göra det genom att lägga till och ta bort vy-filer, i det andra exemplet 
genom att lägga till och ta bort funktioner i kontrollern. Vi kan också förändra 
saker som hur modellen lagrar datan eller hur vyerna presenterar datan utan att 
något behöver justeras i de övriga komponenterna. 

2.4.3 Applikationsflödet 

Dataflödet i applikationer byggda med CodeIgniter visas i Figur 6. 

Flödet skulle också kunna beskrivas som nedan.[12] 

1. Indexfilen, en av CodeIgniters systemfiler och den fil som alltid anropas 
när en sida ska laddas, används som huvudsaklig kontroller och laddar de 
grundläggande resurserna som behövs för att CodeIgniter ska kunna köras. 

2. Routern, ytterligare en systemfil i CodeIgniter, analyserar http-anropet och 
avgör utifrån detta vad som ska göras. Det kan till exempel vara att ange 
vilken applikations-kontroller och vilken metod som ska användas eller att 
visa en felsida i de fall då URL-adressen är felaktig. 
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3. Om en cache-fil skapats tidigare för data motsvarande den som mottagits 
skickas cache-filen direkt till användarens webbläsare och går på så vis runt 
den vanliga körningen i systemet. 

4. För att inte skadlig data ska släppas in i systemet filtreras indatan innan 
applikationens kontroller laddas. Bland annat kontrollerar CodeIgniter att 
man inte angivit farliga tecken såsom enkla citatecken i URL-adressen och, 
beroende på hur man konfigurerat CodeIgniter, att inte Cross Site 
Scripting14 går att genomföra. 

5. Från applikationens kontroller, det vill säga kontroller som applikationens 
utvecklare skapat, laddas nödvändiga resurser såsom modeller, vyer och 
bibliotek. Därefter tar kontrollern emot den begäran som skickats från 
användaren och hanterar denna. 

6. Den slutliga vyn skapas och skickas till webbläsaren. Om caching har 
aktiverats sparas vyn så att den kan användas vid senare anrop. 

 

Figur 6 - Flödesschema för applikationer byggda med CodeIgniter.[12]
15

 

De delar av flödet som tillhör applikationen är, förutom kontrollerna (Application 
Controller), modellerna (Models) och vyerna (View). Vid behov kan man även 
skriva egna bibliotek (Libraries) och hjälpfiler (Helpers) som man kan använda 
utöver de som följer med CodeIgniter. Ibland kan man även behöva Javaskript 
(Script) man skapat som kontrollern ska ladda in för användning i vyerna. 

                                                 
14

 Cross Site Scripting (XSS) är en typ av attack som går ut på att via webbformulär infoga HTML- och 

Javascriptkod på en webbplats så att den reagerar på ett oönskat sätt. Efter en XSS-attack kan en 

webbplats till exempel skicka sina besökare till en helt annan webbplats eller skicka information om 

webbplatsens besökare till en obehörig person[43]. 
15

 Observera att kategorin Plugins har tagits bort från figuren. Detta beror på att den ursprungliga 

figuren illustrerar flödet i CodeIgniter före version 2.0, att plugins togs bort i version 2.0 och att 

systemet utvecklats med CodeIgniter 2.0. 
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2.5 Säkerhet 

Alla system som lagrar personuppgifter behöver en viss grad av säkerhet. En orsak 
är att man inte vill att obehöriga ska komma åt uppgifter. Den viktigaste 
anledningen är dock en annan. Som vi kommer att se har användare en tendens till 
att återanvända lösenord. Säkerhet är därför viktig så att en obehörig person inte 
kan komma åt användarnas konton på andra webbplatser ifall något i systemet 
fallerar. Antag att användaren Alice använder samma lösenord i systemet som hon 
gör på Facebook. Om lösenorden lagras i klartext och attackeraren Eve kommer 
över databasen kan hon prova detta lösenord på Alice Facebook-konto och 
komma över alla hennes uppgifter. Att systemets användare får sina Facebook-
konton kapade är illa nog och problemet blir ännu större om samma lösenord 
används på Skatteverkets, bankernas, sjukvårdens och andra webbplatser med 
viktig och konfidentiell information. 

Den läsare som vill läsa mer om säkerhet hittar länkar till relevanta webbsidor i 
bilaga 616. 

2.5.1 Lösenordssäkerhet 

Till att börja med krävs det någon form av identifiering av användaren när denne 
loggar in. Detta kan göras enligt olika principer. En användare kan identifiera sig 
med hjälp av något personen har, något som person kan eller utifrån var personen 
är. Då personerna i målgruppen kan befinna sig varhelst där det finns tillgång till 
Internet är det senare alternativet uteslutet. Det första alternativet, något personen 
har, skulle kunna vara att användaren sätter i ett ID-kort i en kortläsare, skannar 
sin iris eller läser av sitt fingeravtryck. Detta skulle kräva avancerade algoritmer i 
systemet eller extra utrustning hos användaren. Denna metod är därför inte heller 
lämplig. Principen som finns kvar är att identifiera användaren beroende på något 
denne kan. 

Identifiering av användare baserat på vad de kan är den vanligaste formen av 
identifiering. Ett exempel är de bankdosor vi har för bankärenden på Internet. 
Banken ger kunden ett nummer och utifrån det ska kunden svara med ett nytt 
nummer. Om det nya numret är korrekt vet banken att det är kunden som 
försöker utföra en operation och inte en obehörig. Den metoden kan inte vi 
använda då även den kräver extra utrustning hos användaren. 

Den allra vanligaste metoden är dock att använda sig av ett lösenord. Denna 
metod ser vi på ett flertal webbplatser såsom Googles tjänster, Facebook, 
självservicen på hj.se med flera. Fördelen med lösenord är att de är relativt enkla 
att implementera och att de, rätt hanterat, ger en god säkerhet. Trots detta finns 
det en del svagheter med lösenord, svagheter som systemet måste hantera. 

                                                 
16

 Bilaga 6 – Länkar till sidor om säkerhet 
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Till att börja med måste lösenordet i sig vara säkert. Lösenord i form av ord som 
qwert, sommar och admin är vanligt förekommande, likaså är information om 
användaren såsom namn och födelsenummer. Sådana lösenord är relativt lätta att 
knäcka med ordlistetabeller och brute force. Säkra lösenord17 bör innehålla stora 
och små bokstäver, siffror samt specialtecken. Det är också bra om lösenorden är 
minst åtta tecken långa. På så vis undviker man ofta att lösenordet finns med i en 
ordlista. Systemets algoritmer klarar av att hantera osäkra lösenord. När en 
användare registrerar ett lösenord kontrollerar systemet att lösenordet lever upp 
till kriterierna för säkra lösenord. Detta görs med hjälp av funktionen 
check_password i modellen Checker. Funktionen använder PHP-funktionen strpos18 
för att kontrollera att lösenordet innehåller tecken från vart och ett av de fyra 
grupperna stora bokstäver, små bokstäver, siffror och specialtecken. För att 
verifiera lösenordets längd används funktionen strlen. 

Säkra lösenord kan vara svåra att komma ihåg. En del användare tenderar därför 
att använda ett enda starkt lösenord till många webbplatser. Om något katastrofalt 
händer med webbservern som systemet körs på och någon kommer över 
databasens innehåll är det därför viktigt att lösenorden inte går att dechiffrera. Till 
att börja med går det därför inte att lagra lösenorden i klartext, någon kryptering 
måste till. Det går heller inte att kryptera lösenorden med en enda algoritm 
eftersom det är allmänt känt vad dessa algoritmer ger för resultat. Sådana resultat 
finns i så kallade ordlistor. Antag att en obehörig person krypterar textsträngen 
Tng89 med algoritmen SHA1, resultatet blir då 
d89f78d16ec4a52bf0518e920f18c827b3a6f62e. Om den obehöriga personen 
tidigare krypterat detta lösenord vet personen då vad denna hash betyder. Genom 
att kryptera alla de vanligaste lösenorden med en algoritm får den obehöriga 
personen en ordlista som kan användas för att läsa av lösenord. Vi kan själva 
prova detta. Om vi stoppar in nämnda hash i en dekrypterare19 får vi tillbaka det 
ursprungliga lösenordet. 

Det finns flera sätt att försvåra för en attackerare att använda sig av ordlistor[45]. 
Ett sätt är att lägga in salt i krypteringsalgoritmen. Salt i det här sammanhanget är 
textsträngar utan någon egentlig mening. Följande algoritm innehåller salt. 

sha1($password . $salt); 

Variabeln $salt skulle kunna innehålla en sträng som systemets administratör 
slumpat fram20. Om saltet är tillräckligt långt har man gjort ordlisteattacker 
ineffektiva eftersom det skulle ta för lång tid att generera dem. Ytterligare ett sätt 
att skydda sig är att använda dubbla krypteringar. Det betyder att man krypterar 
det krypterade lösenordet en gång till. Betrakta följande krypteringsalgoritm. 

                                                 
17

 Även kallade starka lösenord. 
18

 Utförlig dokumentation om strpos, strlen och övriga PHP-funktioner finns på PHP-dokumentationens 

webbplats, http://php.net/. 
19

 Den dekrypterare jag använt är http://www.md5decrypter.co.uk/sha1-decrypt.aspx. Prova även 

http://www.stringfunction.com/sha1-decrypter.html då den har finessen att hasher från textsträngar som 

krypteras på samma webbplats läggs in i dekrypteraren. 
20

 Observera att man bara kan slumpa fram ett salt en gång. Därefter måste man hålla sig till det saltet 

eftersom ett byte av salt skulle ge upphov till ett helt annat resultat. Det i sin tur skulle leda till att det 

http://php.net/
http://www.md5decrypter.co.uk/sha1-decrypt.aspx
http://www.stringfunction.com/sha1-decrypter.html
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sha1(sha1($password)); 

Som vi såg tidigare kunde en attackerare komma fram till lösenordet Tng89 när en 
enkel SHA1-kryptering användes. Med den här dubbla krypteringen blir det 
betydligt svårare. Eftersom vi har dubbel kryptering kommer den yttre SHA1-
funktionen se textsträngen d89f78d16ec4a52bf0518e920f18c827b3a6f62e som det 
lösenord som ska krypteras. För att kunna komma fram till lösenordet nu måste 
angriparen ha en ordlista med 1640, ungefär 1048, lösenord21. 

För att uppnå högsta säkerhet är det naturligtvis bäst att kombinera salt och 
dubbla krypteringar. Man bör också undvika att använda vanliga 
krypteringsalgoritmer som exemplen ovan faktiskt är utan istället skapa egna 
kombinationer. Två exempel visas nedan. 

sha1(sha1($salt) . sha1($password . $salt)); 

sha1(sha1($salt . $password) . sha1($password)); 

Algoritmen som används i systemet beskrivs under rubriken Implementation av 
lösenordssäkerhet. 

2.5.2 SQL-injektion 

SQL-injektion är en säkerhetsrisk som går ut på att man infogar skadlig kod i en 
webbplats formulär. På så vis kan en användare få systemet att utföra operationer 
som inte ska vara tillgängliga för användaren[44]. 

Figur 7 visar på ett bra sätt hur en SQL-injektion går till. Figuren visar resultatet 
av att en skola försöker lägga in sina elevers namn i en databas, mer exakt i 
tabellen Students. Antag att skolans system lägger in eleverna med hjälp av 
kommandot  

INSERT INTO Students (name) VALUES ('<Studentnamn>'); 

Där <Studentnamn> ersätts av namnet på eleven. Mamman i serien har döpt sitt 
barn till Robert'); DROP TABLE Students;-- vilket gör att skolans system får 
följande kommando 

INSERT INTO Students (name) VALUES ('Robert'); DROP 

TABLE Students;--'); 

Detta kommer systemet att tolka som ”Lägg in namnet Robert i tabellen Students 
och ta sedan bort tabellen Students”. 

Risken för SQL-injektioner är något man måste ta hänsyn till när man utvecklar 
ett system som ska ta emot data utifrån. Hur problemet är löst i systemet finns 
beskrivet under rubriken Säkerhet mot SQL-injektion. 

                                                                                                                                            
korrekta lösenordet skulle anses vara fel då det ger en hash som är annorlunda än den hash man fick när 

lösenordet skapades. 
21

 SHA1 ger upphov till en 40 tecken lång sträng där bokstäverna a-f samt siffrorna kan förekomma, 

det vill säga totalt 16 olika tecken. Det innebär att antalet möjliga hasher blir 16
40

 stycken. 
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Figur 7 - Exploits of a Mom[19], exempel på SQL-injektion. 
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3 Metod och genomförande 

Det allra första jag gjorde inför detta examensarbete var att ta reda på vad jag själv 
ville få ut av examensarbetet. Som beskrivet under rubriken Mål och frågeställningar 
var det att lära mig mer om hur PHP-ramverket CodeIgniter kan användas. 
Förberedelserna fortsatte sedan med samtal med uppdragsgivarna för att skapa en 
bild av vad dessa önskade få ut av arbetet. Som beskrivet tidigare var det att skapa 
ett system med en webbplats med Jeopardyspel för uppdragsgivarens studiecirkel. 

I det här kapitlet ska vi se hur utvecklingen av systemet och dess webbplats gick 
till och varför utvecklingen gick till som den gjorde. 

3.1 Val av HTML-standard 

I kapitlet HTML- och XHTML-standarder beskrevs de olika standarderna som man 
kan välja mellan när man gör en webbplats. Vi såg att det fanns ett antal 
standarder (HTML 2.0 och 3.2) var föråldrade och att andra (HTML 5) ännu inte 
var färdigutvecklade. Vidare såg vi att det också fanns några standarder som är i 
bruk. Dessa är XHTML 1.0 och 1.1 samt HTML 4.01. Frågan är därför vilken 
standard som är mest lämplig. 

Man kan tycka att valet mellan de tre standarderna verkar godtyckligt. Dock finns 
det några saker som indikerar på att vi bör välja XHTML 1.0. Vi vet sedan tidigare 
kapitel att XHTML är något mer strikt än HTML. Som vi såg i början av kapitlet 
Validering av HTML- och CSS-kod leder striktare kodning till att fel och 
inkonsekvenser lättare upptäcks. Det talar för att vi ska stryka HTML 4.01. Om vi 
sedan besöker W3C:s sida för HTML- och XHTML-standarderna, 
http://www.w3.org/TR/html/, märker vi att den leder till sidan för XHTML 1.0 
(per 2011-05-24). Det skulle kunna tas som en indikation på att W3C ser XHTML 
1.0 som den standard som bör användas för webbsidor. 

Trots att vi nu har bestämt oss för att använda XHTML 1.0 har vi fortfarande ett 
val kvar. XHTML 1.0 har nämligen tre olika ”nyanser”, Strict, Transitional och 
Frameset[32]. Frameset används när man vill använda så kallade ramar på en 
webbsida[32]. Med hjälp av dessa ramar kan man sedan visa en annan webbsida i 
webbsidan. Figur 8 visar hur ramar kan se ut, i det här fallet utgör sidan ”Min 
länksida” till vänster en ram och webbplatsen för Högskolan i Jönköping till höger 
en annan. Ramar används numera sällan. 

Transitional tillåter något färre element än Frameset. Ramar är förbjudna men i 
övrigt tillåts samma element som i Frameset. Transitional kan användas om man 
vill försäkra sig om att riktigt gamla webbläsare ska kunna tolka 
webbsidan[32][33]. 

Strict är den nyans som tillåter färst22 element. Förutom att ramar är förbjudna är 
även ett antal element som styr visningen av webbsidans innehåll otillåtna. Sådan 
visning måste istället styras med hjälp av CSS[32][33]. 

                                                 
22

 Färst, superlativ av få, Svenska akademiens ordlista (trettonde upplagan, fjärde tryckningen). 

http://www.w3.org/TR/html/
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Återigen talar argumentet striktare standard => mer konsekvent kod med mindre 
fel, för att vi ska använda oss av Strict. I så fall kan vi inte använda element och 
attribut som center, strike och bgcolor men eftersom nyare webbläsare kan hantera 
CSS är det inte något större problem. Inte heller brukar undvarandet av ramar 
ställa till med några större bekymmer. 

Vi kan alltså sluta oss till att XHTML 1.0 Strict är den lämpligaste 
standarden att följa. 

 

Figur 8 - Exempel på ramar 

3.2 Val mellan tabell- och CSS-layout 

Som vi såg i kapitlet Två sätt att skapa layouten ger strukturen helt baserad på CSS en 
mindre och mer överblickbar kod än den struktur som bygger på tabeller. 

Eftersom den första strukturen, den CSS-baserade, är mindre kommer den också 
att generera en mindre fil och således behövs mindre datatrafik för att överföra 
filen. Om vi även tar bort själva innehållet på sidorna får vi att den CSS-baserade 
strukturen ger en fil på 495 byte medan tabell-strukturen ger en fil på 822 byte. 
Det ger oss att tabell-strukturen är ungefär 1,7 gånger så utrymmeskrävande som 
den CSS-baserade. 

Betydelsen av storleken kommer dock att bli mindre ju mer egentligt innehåll 
webbsidan har. Antag att två webbsidorna, en med CSS-layout och en med tabell-
layout, ska presentera en bok på tusen sidor vilket motsvarar ungefär 1,6 miljoner 
byte. Skillnaden på 327 byte kommer då inte ha någon större betydelse. Däremot 
kan man anta att vikten av en överskådlig struktur växer ju mer innehåll 
webbsidan har. 

Med tanke på att översikt och enkelhet är väldigt viktigt vid programmering och 
att webbplatser idag ändå måste använda sig av CSS i vilket fall som helst, kan vi 
konstatera att den CSS-baserade strukturen är det lämpligaste valet mellan 
de båda alternativen. 
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3.3 Systemets funktionalitet 

Systemet behöver i stora drag fyra olika funktionaliteter. Till att börja med 
använder systemet en webbplats som gränssnitt gentemot användarna. En struktur 
för webbplatsen behövs därför. För det andra ska systemet förhindra att vem som 
helst obehindrat kan använda sig av webbplatsen. En registrering- och 
inloggningsfunktion för användare är därför nödvändig. Systemet har till uppgift 
att presentera material, i det här fallet från studiecirkeln Husk, och behöver därför 
en funktion för Jeopardy-spel. Slutligen behövs en administrationspanel som kan 
hantera spelen i systemet. 

3.3.1 Struktur för webbplatsen 

Systemet måste ha en struktur till en webbplats. Med det menas PHP-kod för att 
plocka fram sidhuvud, meny, sidinnehållet och sidfoten. I strukturen ingår också 
HTML- och CSS-kod som ska utformas för att ge ett snyggare, bättre och mer 
ändamålsmässigt utseende på webbplatsen. Denna grundläggande struktur kan 
systemet använda för att visa det dynamiska innehållet genom att lägga in 
informationen i lämpliga vyer. 

3.3.2 Inloggning- och registreringsfunktion 

För att få kontroll över vilka personer som kan använda webbplatsen behövs 
någon form av användarhantering. I systemet ska nya användare registrera sig på 
webbplatsen innan de får tillgång till innehållet. Efter registreringen ska systemet 
skicka ut ett aktiveringsmail med en aktiveringslänk till användaren. När 
användaren följt länken vet systemet att användarens e-postadress är giltig. Det 
innebär att användaren går att kontakta och att användaren inte har registrerat 
någon annan persons e-postadress. Först när användaren har följt länken och på 
så vis bekräftat sitt ägarskap över sin mailadress kan användaren logga in. 
Användarkontot kan sedan användas till att koppla aktiviteter till en specifik 
användare. Exempel på sådant är highscore och aktiva spelsessioner23. 

Användaren ska också kunna ändra sin information såsom e-postadress, namn 
och lösenord, men inget annat. En inställningspanel för detta ändamål ska därför 
implementeras. 

3.3.3 Jeopardy-spel 

Jeopardy-spelen är spel som bygger på samma modell som det välkända TV-
programmet Jeopardy. Observera att sättet på vilket frågorna ställs, att svaret ges 
först och sedan svarar deltagarna med en fråga, inte har med den tekniska 
uppbyggnaden av spelet att göra. 

Systemet ska kunna hantera flera olika Jeopardy-spel. Ett spel kan till exempel 
handla om hörsel medan ett annat har frågor om mänsklig interaktion. 

                                                 
23

 En spelsession är information som systemet sparat om en användares framgång i ett spel. Sådan 

information är vilka frågor som användaren har besvarat och vilka spel som användaren startat. 
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Spelen består av en spelplan med ett antal kategorier och poängnivåer samt 
tillhörande frågor. Varje kategori har en eller flera frågor för varje poängnivå. 
Spelplanen presenteras som en tabell med kategorierna i x-led och poängnivåerna i 
y-led. Figur 12 visar en sida med en sådan spelplan. 

När användaren klickar på en fråga presenteras frågan samt ett antal 
svarsalternativ. Användaren väljer ett svar och får poäng eller förlorar poäng 
beroende på om svaret var korrekt eller ej. Antalet poäng baseras på frågans 
svårighetsgrad. Systemet ska kunna hantera frågor där fler än ett svar är korrekt. 

När alla frågor besvarats kontrollerar systemet om man har slagit sin egen 
highscore och uppdaterar i så fall databasen. Highscoren för de fem spelare som 
lyckats bäst i ett spel visas i en lista. 

En spelare kan när som helst starta om ett spel. Systemet ska också kunna hantera 
möjligheten att ha flera frågor på samma nivå i samma kategori. När så är fallet ska 
systemet slumpvis välja en av frågorna. På så vis kan man skapa spelplaner som 
förändras från ett speltillfälle till ett annat. 

3.3.4 Administrationspanel 

För att systemet ska kunna fungera rent praktiskt behövs det administration. Vissa 
utvalda användare, så kallade administratörer, ska ha tillgång till en 
administratörspanel. I denna ska man kunna hantera utvalda delar av 
informationen i databasen. 

Administrationspanelens startsida ska utgöras av statistik om systemet. Panelen 
ska ge administratörer möjlighet att redigera webbplatsens namn och beskrivning 
samt öppna och stänga registreringen. Det ska gå att skapa och redigera spel samt 
frågor. När frågor redigeras ska frågans svar kunna läggas till, förändras och tas 
bort. 

Utöver att ge administratörerna möjlighet att hantera systemet ska 
administrationspanelen också hantera fel och faror vid hanteringen. Till exempel 
ska en varning skrivas ut om administratörerna har angivit att alla svaren till en 
fråga är korrekta eller att alla svaren är felaktiga. Anledningen till att systemet 
enbart ska varna för en sådan situation och inte förhindra den är att en 
administratör kan tänkas vilja lägga in en fråga som alltid besvaras rätt. Kanske för 
att uppmuntra användarna till fortsatt spel eller av någon annan anledning. Ett bra 
system bör inte skriva sina användare på näsan men samtidigt förhindra att de 
orsakar fel av misstag. 

Det inga administratörer ska kunna göra är att ändra på ID-numren för olika saker 
i databasen. De ska inte heller kunna lägga till eller ändra på en användares sparade 
spel. Detta eftersom det är information som dels är viktig för systemets funktion 
och dels finns det ingen anledning för administratörerna att ändra på denna 
information. 
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3.4 Kodstrukturen 

3.4.1 Kontroller 

3.4.1.1 activate.php 

Activate har hand om aktiveringen av användares konton. De aktiveringsmail som 
skickas ut innehåller en länk till denna controller tillsammans med användarens 
användarnamn och aktiveringskod. 

3.4.1.2 admin.php 

Controllern admin kan endast användas av administratören. Controllern innehåller 
ett antal funktioner för hantering och administrering av spelkomponenter, 
användare och webbplatsen själv. 

Till sin hjälp har admin modellerna admin_generator.php och admin_engine.php. 

3.4.1.3 jeopardy.php 

Jeopardy hanterar situationer där användaren spelar ett Jeopardy-spel. Användaren 
kan starta/starta om ett spel, återuppta ett tidigare startat spel samt svara på 
spelets frågor. 

Till sin hjälp har jeopardy modellerna jeopardy_generator.php och 
jeopardy_engine.php. 

3.4.1.4 login.php 

Login sköter inloggningssidan och kontrollerar att de uppgifter en användare 
angivit är giltiga. I de fall giltiga uppgifter angivits skickar kontrollern användaren 
till startsidan för inloggade användare. På så vis har användaren loggat in. 

3.4.1.5 logout.php 

Logout är en av de enklaste kontrollerna. Det den gör är att anropa 
utloggningsfunktionen och sedan skicka användaren till inloggningssidan. 

3.4.1.6 resend.php 

När en användare registrerat ett konto skickas ett aktiveringsmail ut så att 
användaren kan aktivera kontot och logga in. Ifall användaren inte fått 
aktiveringsmailet eller av någon annan anledning behöver ett nytt kan användaren 
använda resend-kontrollern. 

Kontrollern låter användaren mata in sitt användarnamn och kontrollerar därefter 
att kontot finns och att det inte är aktiverat. Om dessa villkor stämmer skickar 
kontrollern ut ett nytt aktiveringsmail genom att anropa en funktion specifik för 
återutskick. 
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3.4.1.7 settings.php 

Den sida inloggade användare kan använda för att ändra sina inställningar 
använder kontrollern settings. Kontrollern kontrollerar att angivna värden är 
giltiga och anropar i så fall funktioner för att föra in värdena i databasen. 

3.4.1.8 setup.php 

När systemet ska installeras kan en administratör använda denna kontroller för att 
generera lösenordshashen till sitt konto. 

3.4.1.9 signup.php 

För att kunna få nya användare har systemet en registreringssida som sköts av 
kontrollern signup. Kontrollern låter användaren mata in sina uppgifter och 
kontrollerar sedan att dessa är giltiga. Om så är fallet skapas ett konto åt 
användaren 

3.4.1.10 start.php 

Även start är en av de enklare kontrollerna. Det kontrollern gör är att visa 
startsidan för inloggade användare. Kontrollern är speciell såtillvida att 
CodeIgniter läser den som standard. Det är därför viktigt att kontrollern ser till att 
oinloggade användare skickas till inloggningssidan. 

3.4.2 Modeller 

3.4.2.1 admin_engine.php 

Admin_engine innehåller specialiserade funktioner som används i 
admin_generator. Det modellens funktioner gör är bland annat att läsa in svaren 
till en fråga så de kan visas på frågans redigeringssida, hämta en frågas ID utifrån 
ett svars ID, utföra borttagning av svar och hämta information om vilka spel som 
finns. 

3.4.2.2 admin_generator.php 

Admin_generator innehåller funktioner som ska avlasta admin-konstruktorn. 
Kontrollern utför bara funktioner som förberedande av sidladdning, viss 
sidladdning samt kod som avgör vilka funktioner i admin_generator som ska 
utföras. 

Funktionerna i admin_generetor låter användaren bland annat skapa spel, ändra 
webbplatsen och ta bort svar från frågor. 

3.4.2.3 checker.php 

Checker är en modell som kontrollerar att saker står rätt till. Den innehåller 
funktioner som bland annat kontrollerar om ett användarnamn existerar, att en 
sträng inte innehåller otillåtna tecken och om ett konto är aktiverat. Då vissa av 
modellens funktioner behövs i safety-modellen laddar denna checker i sin 
konstruktor. Checker är således alltid tillgänglig. 
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3.4.2.4 form_validate.php 

Form_validate ska laddas när ett formulär används. Modellen innehåller 
funktioner som kontrollerar att de värden som användaren matar in i formuläret 
är i korrekt format. Till exempel kan modellen kontrollera att ett användarnamn 
inte innehåller några farliga tecken och att ett namn på ett spel inte redan finns i 
databasen. 

3.4.2.5 information.php 

Informations-modellen laddas automatiskt av CodeIgniter. Dess uppgift är att 
förse systemet med information. Exempel på saker modellens funktioner gör är 
att returnera antalet användare, vilken behörighet en användare har och minsta 
tillåtna längden på lösenord. Modellen har också ett antal funktioner som 
returnerar antalet komponenter av något slag, såsom antalet användare, spel och 
frågor. 

3.4.2.6 jeopardy_engine.php 

Jeopardy_engine fungerar ungefär som admin_engine på så sätt att den innehåller 
specialiserade funktioner för jeopardy_generator och kontrollern jeopardy. 
Modellen innehåller funktioner som bland annat hämtar spelarens poäng och 
highscore, startar om spel samt kontrollerar om det finns några frågor kvar i spelet 
eller om det ska avslutas. 

3.4.2.7 jeopardy_generator.php 

Liksom admin_generator för kontrollern admin avlastar jeopardy_generator 
kontrollern jeopardy och överlåter endast grundläggande funktionalitet till 
kontrollern. Modellen själv hanterar sådant som att generera jeopardy-spelens 
spelplaner, generera index-sidan där användaren kan välja mellan tillgängliga spel 
samt kontrollerar att allt står rätt till när till exempel en fråga ska laddas. 

3.4.2.8 safety.php 

Modellen safety laddas automatiskt och har till uppgift att förse systemet med 
säkerhetsfunktioner. Modellen anropas till exempel när en användare ska loggas 
ut, när en sida ska laddas samt när en textsträng ska skickas till eller från 
databasen. På så vis kan man undvika att obehöriga kommer åt systemet eller att 
skadlig kod läggs in i databasen. 

3.4.2.9 user.php 

Användarhantering sköts med hjälp av modellen user. I modellen finns funktioner 
som bland annat skickar ut aktiveringsmail, loggar in användare, uppdaterar 
användarens uppgifter och så vidare. 

3.5 Säkerhet 

Som vi sett i kapitlet Säkerhet under Teoretisk bakgrund finns det en del 
säkerhetsrisker som systemet måste hantera. I det här kapitlet går jag igenom hur 
de lösningar jag implementerat i systemet ser ut. 
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3.5.1 Implementation av lösenordssäkerhet 

När systemet ska kryptera ett lösenord skickas lösenordet och även 
användarnamnet till en intern krypteringsfunktion. Denna funktion, 
encrypt_password i modellen User, börjar med att plocka fram lösenordets hash med 
algoritmerna MD5, SHA1 och SHA512. Därefter plockar funktionen fram 
längderna på lösenordet och användarnamnet. Slutligen lägger funktionen samman 
alla dessa strängar till en enda sträng tillsammans med användarnamnet, ett salt 
från en inställningsfil samt ett salt från databasen, båda salten unika för 
webbplatsen. Hela denna sträng körs genom SHA512-algoritmen och genererar en 
slutgiltig hash. Det är denna slutgiltiga hash som lagras i systemets databas. Hela 
algoritmen ser ut som nedan. 

hash('sha512', md5($password) . strlen($user_name) . 

$this->Information->get_site_meta_data('site_salt') . 

hash('sha512', $password) . $user_name . $this-

>config->item('password_salt') . strlen($password) . 

sha1($password)) 

Genom att använda salt, dubbla krypteringar24 och dessutom data unik för 
användaren (användarnamnet) gör man det i princip omöjligt för obehöriga att 
läsa av läsenorden, även om personen ifråga kommit över hasherna i databasen. Vi 
kan se detta genom ett exempel. 

Inom krypteringskretsar är det praxis att inte förlita sig på en algoritms säkerhet 
genom att hemlighålla den. Vi kan därför förutsätta att en attackerare, Eve, känner 
till hur systemet krypterar användarnas lösenord. Vi kan också förutsätta att Eve, 
genom användning av Social Engineering25, känner till en administratörs 
användarnamn.26 I exemplet kan vi anta att Eve känner till Alices användarnamn 
alice. Om vi inte hade använt salt hade Eve nu kunnat använda vår 
krypteringsalgoritm för att skapa en ordlista med alla möjliga lösenord för 
användaren alice. Eftersom vi nu använder salt måste Eve även ta med dessa i 
genereringen. Antalet hasher Eve måste ta fram är alltså (antalet möjliga 
lösenord)*(antalet möjliga salt i inställningsfilen)*(antalet möjliga salt i databasen).  

                                                 
24

 För mer information om salt och dubbla krypteringar, se kapitlet Lösenordssäkerhet. 
25

 I det här fallet handlar Social Engineering om konsten att komma över användaruppgifter utan att 

använda sig av tekniska åtgärder. Det kan tillexempel vara när en bedragare ringer en användare och 

utger sig för att vara administratör för att komma över användarens användarnamn eller liknande 

uppgifter. 
26

 Detta i sin tur innebär att Eve endast behöver skapa en (1) ordlista eftersom hon sedan kan bryta upp 

systemet med hjälp av det kapade administratörskontot. 
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För att räkna ut det ungefärliga antalet hasher ser vi salten som säkra lösenord på 
64 tecken och antar att Alice använder ett osäkert lösenord på ett tecken. Vidare 
antar vi att antalet olika tecken som går att använda är 100. Antalet hasher blir 

25412764641 10100100*100*100  . Antag att Eve har en dator som kan generera 
en miljard hasher per sekund. Det innebär att ordlistan skulle ta 10245 sekunder att 
skapa. Som jämförelse är universums ålder mindre än 1018 sekunder 
gammalt[20].27 Även om Eve skulle komma över ett av salten skulle det ta henne 
10119 sekunder att skapa ordlistan. 

3.5.2 Säkerhet mot SQL-injektion 

Som rubriken Säkerhet beskriver finns det en överhängande risk att systemet blir 
attackerat med SQL-injektioner. Av den anledningen har systemet funktioner för 
att undvika att skadlig kod exekveras. När indata skickas till systemet hamnar 
dessa först i en av funktionerna i modellen form_validate. Som exempel kan vi ta en 
situation där en administratör försöker spara ett namn på ett spel. Namnet hamnar 
i funktionen game_name_check. Det funktionen gör är att skicka namnet till 
funktionen check_string i modellen Checker. I den funktionen skapas en sträng med 
tillåtna, det vill säga säkra, tecken utifrån vilka parametrar som skickats.28 Därefter 
går funktionen genom samtliga tecken i namnet. Om ett tecken i namnet inte finns 
med i strängen med tillåtna tecken anses namnet innehålla skadlig kod. Det gör att 
ett negativt resultat returneras vilket triggar ett felmeddelande istället för att 
systemet försöker lägga in namnet i databasen. 

Samtidigt som funktionen kontrollerar att namnet enbart innehåller godkända 
tecken gör den också en kontroll att namnet inte innehåller tecken som aldrig ska 
tillåtas. Dessa tecken är sådana som är särskilt farliga och därför kräver en kontroll 
som ser till att en programmerare inte av misstag anger dessa tecken som tillåtna. 
Det tecken som kvalar in under denna kategori är enkelt citeringstecken (’). När 
inte detta tecken tillåts försvåras SQL-injektioner avsevärt då en attackerare inte 
får någon möjlighet att själv ange var slutet på indatan är. 

3.6 Databasen 

En del information i systemet behöver lagras över tiden. Systemet lagrar denna 
information i en databas av typen MySQL. Figur 9 visar en vy över strukturen på 
systemets databas. 

                                                 
27

 Wikipedias artikel Mycket stora tal (http://sv.wikipedia.org/wiki/Mycket_stora_tal, [Läst 2011-05-

18]) hävdar att antalet elementarpartiklar i universum är 1080. Om så är fallet skulle det till och med vara 

omöjligt att skapa en ordlista eftersom det finns för få elementarpartiklar för att kunna representera all information 

som finns i ordlistan. 
28

 Parametrarna anger om siffror ska få finnas samt vilka tecken utöver stora och små bokstäver (A-Z) 

som är tillåtna. Till exempel skickas bokstäverna ÅÄÖ när svenska alfabetet används. 
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Ibland måste flera olika system dela på samma databas. En person som installerar 
systemet på sitt webbhotell kanske också har en Wordpress-installation eller någon 
annan applikation på samma konto. Om webbhotellet enbart tillåter att man 
använder en (1) databas måste alla applikationerna på kontot dela på denna 
databas. För att underlätta hanteringen av tabellerna i en sådan situation brukar 
man ge tabellerna ett prefix. Då arbetsnamnet för systemet varit Tusk låg prefixet 
tu nära till hands. 

Bilaga 529 utgörs av SQL-kod som kan användas för att skapa databasen. Ett sätt 
att göra det på är att kopiera över koden till en SQL-fil och sedan exekvera den 
med hjälp av ett databashanteringsverktyg30. 

 

Figur 9 - Vy över systemets databas 

3.6.1 tu_user 

Tabellen tu_user används för att lagra information 
om användarna. Varje användare har ett unikt 
användar-ID, ett unikt användarnamn 
användaren själv väljer, ett för- och efternamn, en 
e-postadress, en angivelse om kontot är aktiverat 
eller ej, ett krypterat lösenord, en 
användarbehörighet samt en tidpunkt då kontot 
registrerades. 

                                                 
29

 Bilaga 5 – SQL-kod för installation av systemets databas 
30

 Ett sådant verktyg är MySQL:s egna MySQL Administrator som går att ladda ner på deras webbplats 

(http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html). 

http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
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Kolumnen status i tu_user innehåller en sha1-hash om kontot är inaktiverat och 
ingenting om kontot är aktiverat. Kolumnen password är en sha512-hash på 
användarens användarnamn, lösenord samt salt31. Slutligen innehåller kolumnen 
user_class ett heltalsvärde som anger om användaren är en vanlig användare eller 
administratör. Kolumnerna first_name och sur_name innehåller användarens för- 
och efternamn medan user_name innehåller användarnamnet och email har e-
postadressen för användaren. Slutligen innehåller registred tidpunkten för kontots 
skapande och user_id det heltal som systemet använder för att koppla användaren 
till annan information i databasen.  

3.6.2 tu_session 

För att uppnå en högre säkerhet i systemet 
lagras användarnas sessioner32 i tabellen 
tu_session.[3] Här sparas tillfälligt information 
om till exempel vilket spel användaren för 
tillfället spelar och vad användaren har för 
användarinformation. 

En fullständig lista över information som lagras i sessionen finns i bilaga 433. 

I kolumnen session_id lagras användarens sessions-ID. Detta är en unik MD5-hash. 
Användarens IP-adress lagras i ip_adress och tiden för senaste aktiviteten lagras i 
last_activity. Kolumnen user_agent utgörs av de första 50 tecknen av det som kallas 
User-Agent String. Denna sträng används till att identifiera ett program för bland 
annat http.[4] Slutligen används user_data till att lagra själva informationen.[3] 

3.6.3 tu_system 

Den här tabellen är lite annorlunda såtillvida att den lagrar 
information på ett annat sätt än övriga tabeller. tu_system 
lagrar information om systemet och istället för att ge varje 
informationsvärde en egen kolumn tilldelas 
informationsvärde istället ett ID. På så vis kan man enkelt 
utöka tabellen med mer information om systemet ifall det skulle behövas i 

framtiden. 

ID:et som anger vilken typ av information som lagras på en specifik rad finns i 
kolumnen id. Information i sig lagras i kolumnen data medan en kommentar om 
vad informationen är till för finns i kolumnen comment. 

                                                 
31

 För en mer utförlig beskrivning på hur hashen genereras, se kapitlet Implementation av 

lösenordssäkerhet. 
32

 När vi talar om sessioner i det här fallet handlar det om CodeIgniters egen funktion för sessioner, det 

vill säga den som finns i biblioteket Session. Tabellen tu_session behövs om man ska kunna aktivera 

den högre säkerhetsnivån för sessioner i CodeIgniter. 
33

 Bilaga 4 – Variabler i sessionen 
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Den information som lagras i tabellen är huruvida registreringen är öppen eller ej, 
namnet på den som är ansvarig för webbplatsen, copyrightinformation, 
beskrivningen som används som presentation av webbplatsen, e-postadressen som 
kommer stå som avsändare för de mail som skickas från systemet, webbplatsens 
salt som används vid lösenordskryptering samt webbplatsens namn.  

3.6.4 tu_jep_question 

I tu_jep_question lagras frågorna till Jeopardy-
spelen. Kolumnen name innehåller namnet på 
frågan, vilket kommer användas som rubrik till 
sidan där användaren besvarar frågan. 
Observera att värdena i name måste vara unika 
även om name inte är en nyckel.34 Precis som 
name innehåller namnet på frågan innehåller kolumnen text den text som kommer 
visas när frågan ska besvaras. level_id och category_id innehåller referenser till vilken 
nivå och vilken kategori som frågan tillhör. 

3.6.5 tu_jep_answer 

Denna tabell lagrar svaren till Jeopardy-spelens 
frågor. Kolumnen question_id är densamme som i 
tu_jep_question och anger på så vis vilken fråga 
som svaret tillhör. Kolumnen text är själva svaret 
och correct är en bool som anger om svaret är 
korrekt. Genom att lagra huruvida ett svar är 
korrekt eller ej istället för att i tu_jep_question lagra vilket av svaren som är korrekt 
får man ett mer kraftfullt system där fler än ett svar kan vara korrekt.  

3.6.6 tu_jep_level 

Denna tabell är ganska enkel då den endast 
innehåller värdet för nivån samt ID:et för nivån, 
med andra ord det antalet poäng en fråga på en 
specifik nivå kan ge. 

3.6.7 tu_jep_category 

tu_jep_category fungerar precis som tu_jep_level 
men för kategorier istället. Kolumnen full_namn 
lagrar namnet på kategorin och det är detta som 
används som rubrik i den tabell som utgör 
spelplanen. 

                                                 
34

 Detta beror på att när en ny fråga lagts in i databasen används frågans namn för att hämta dess ID. 

ID:et behövs sedan för att lägga in svaren till frågan som just sparats. 

Se funktionen Admin_generator->create_jeopardy_question(). 
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3.6.8 tu_jep_game 

Tabellen tu_jep_game innehåller information 
om varje Jeopardy-spel som finns i systemet. 
I name lagras spelets namn medan url_name 
innehåller en URL-vänlig version av spelets 
namn35. Detta namn används i länkar till 
spelet. Sådana länkar finns på den introduktionssida som listar spelen som 
användaren kan välja mellan. I tu_jep_game fungerar intro på samma sätt som 
kolumnen text i tu_jep_question och tu_jep_answer. I tu_jep_game utgör intro den text 
som visas på Jeopardy-spelens introduktionssida samt ovanför spelplanen. 

3.6.9 tu_jep_categories_in_game 

Denna tabell anger vilka av kategorierna 
som ingår i ett specifikt spel. Tabellen 
fungerar som en länk mellan 
tu_jep_game och tu_jep_categories. 
Tabell 1 visar hur tabellen kommer att se ut om man lagt in två spel i systemet. I 
det här fallet finns kategorierna A, B och C i spel 1 och kategorierna B och D i 
spel 2. 
 

game_id category_id 

1 A 

1 B 

1 C 

2 B 

2 D 

Tabell 1 - Innehållet i tu_jep_categories_in_game om man har två spel med tre 

kategorier i det ena och två i det andra. 

3.6.10  tu_jep_levels_in_game 

tu_jep_levels_in_game fungerar på samma sätt 
som tu_jep_categories_in_game fast för nivåerna 
istället. Med dessa båda tabeller kan man 
därmed styra hur en spelplan ska se ut. 

3.6.11 tu_jep_user_session 

Tabellen tu_jep_user_session används till att lagra 
information om användarens framgångar i ett 
specifikt spel. Tabellen lagrar användarens ID 

                                                 
35

 Ett URL-vänligt namn är en alfa-numerisk sträng med enbart ett fåtal andra tecken tillåtna (punkt, 

kolon, tilde,streck och understreck) 
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och spelets ID som nyckel. Information som sparas i tabellen är användarens 
aktuella poängställning i spelet samt användarens highscore. Det är kolumnen 
highscore som används för att plocka fram topplistan för ett spel. 

3.6.12 tu_jep_game_session 

Denna tabell lagrar information om vilka 
frågor som en användare besvarat i ett 
specifikt spel. När ett spel startas hämtas 
frågorna i spelet från tu_jep_question och läggs 
in i denna tabell. Utöver frågornas ID lagras 
också deras nivåer och kategorier. Detta gör att 
om en administratör ändrar på en frågas nivå 
eller kategori kommer inte spelplaner användare redan startat att förändras utan 
användarna får möjlighet att spela klart spelplanen först. Inte heller ändras 
spelplanen för en användare om en administratör ändrar på spelets 
sammansättning av frågor. 

Tabellen lagrar också om en fråga besvarats så att systemet kan avgöra vilka frågor 
som ska visas på spelplanen. 

3.7 Utveckling av webbplatsen 

För att skapa mig en bild av hur systemets webbplats skulle kunna se ut ritade jag 
först upp en mockup36. Figur 10 visar en av sidorna i mockupen, i det här fallet 
sidan som ska visa ett Jeopardy-spels spelplan. 

Nästa steg var att bygga en prototyp efter mockupen för att på så vis konkretisera 
hur systemet skulle kunna fungera. Prototypen utgjordes av hårdkodad37 HTML-
kod. Det medförde att man kan navigera runt i prototypen även om den alltid 
reagerar på samma sätt. Prototypen gav dock ett visuellt intryck att ta fasta på. 
Figur 11 visar en skärmdump på en av sidorna i prototypen, samma sida som i den 
föregående figuren. 

Efter diskussioner med uppdragsgivare och med handledaren sattes sedan 
målsättningarna för examensarbetet upp. Nu bestämdes kravspecifikationen som 
förklarade vilka av funktionerna som presenterades i prototypen som skulle 
implementeras. Målsättningarna låg sedan till grund för arbetet som sedermera tog 
vid. 

Arbete som följde var själva utvecklingen av systemet. Denna fas höll på med 
större och mindre intensitet fram till examinationen. Resultatet blev ett system 
som användare kan interagera med och där systemets reaktion beror på 
användarens indata. Figur 12 visar en skärmdump från systemet, återigen samma 
sida som i tidigare figurer. 

                                                 
36

 Mockup är en enkel prototyp som saknar funktionalitet. 
37

 Wikipedia beskriver (per 2011-05-10 13:48) hårdkodning som ”en programmeringsterm som innebär 

att ett eller flera värden i ett datorprogram inte kan ändras”. I det här fallet innebär det att prototypen 

endast reagerar på ett enda, fast bestämt, sätt oavsett vad användaren gör. 
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Parallellt med utvecklingen av systemet pågick arbetet med att dokumentera 
arbetet. Till största delen består dokumentationen av den här rapporten. 

 

Figur 10 – Sida över ett Jeopardy-spels spelplan i mockupen 

Mockupen utgörs av symboliska element och ska bara skapa en grov bild på det 
framtida systemet. Olika funktioner och agerande av systemet visas av förklarande 
text. 

 

Figur 11 - Skärmdump på prototypen. Sidan är densamma som i Figur 10 
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Här har prototypen för systemet kommit till. Nu är det möjligt att klicka på 
länkarna för att se hur det är tänkt att systemet ska reagera. Vi får också en bättre 
bild över hur de olika elementen fungerar ihop.  

 

Figur 12 - Skärmdump på det implementerade systemet. Återigen är det samma sida 

som i tidigare figurer som visas. 

När systemet till slut implementerats kan vi se skillnaderna mellan systemet och 
prototypen. Även om de liknar varandra i stort finns det ändå vissa skillnader. 
Skillnader rör sig ofta om små förändringar som ger en betydligt större 
användarupplevelse. Ett exempel är att när namnen i topplistan läses in hämtas 
även användarnas highscore. Det gör att användaren kan se hur mycket poäng 
användaren måste få för att komma upp på topplistan. Den idén fanns inte med 
när prototypen skapades utan kom upp under utvecklingsarbetet. Arbetet med att 
lägga till användarnas highscore i listan är försumbar även om det gör topplistan 
betydlig mer intressant. 
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4 Resultat och analys 

Detta examensarbete har resulterat i ett system med en webbplats där registrerade 
användare kan spela Jeopardy spel. I det här kapitlet kommer läsaren få se utvalda 
delar av systemet. En live-demonstration av systemet finns i skrivande stund 
(2011-06-01) på webbadressen http://prodaweb.se/tusk/. Det ska dock påpekas 
att detta är en webbplats för utveckling av diverse projekt och att systemet kan 
komma att försvinna därifrån. Den som önskar få tillgång till källkoden bör i 
sådana fall ta kontakt med författaren. Detta görs smidigast via dennes webbplats, 
http://www.bjornlarsson.se/. 

4.1 Visning av systemet 

I det här kapitlet presenteras hur systemet fungerar. Vi kommer först att se hur 
sidan ter sig för vanliga användare då de spelar ett av systemets spel. Därefter visas 
de delar som bara systemets administratörer kommer åt. 

4.1.1 Användarnas syn på systemet 

Figur 13 visar startsidan för systemet. Det den gör är att skriva ut användarens 
namn och e-postadress för att visa att inloggningen lyckats. Då den inte visar 
särskilt mycket utgör den en bra ”Hello World!”-sida38. 

Överst ser vi en rubrik som innehåller namnet på sidan samt namnet på 
webbplatsen. Längs till höger finns en slogan eller beskrivning till webbplatsen. 

Under bannern syns menyn. Menyn innehåller fem länkar som går till 
webbplatsens startsida, Jeopardy-spelen, sidan för personliga inställningar samt 
administrationspanelen39. Den sista länken loggar ut användaren ur systemet. 

Sidans innehåll är det som finns mellan menyn och linjen överst i sidfoten. Detta 
innehåll presenteras med olika vyer som laddas beroende på resultatet från 
kontrollerna. Övriga komponenter på sidan presenteras med fasta vyer som 
fungerar som mallar eller templates. 

Nedersta delen av sidan utgörs av sidfoten. Sidfoten används till att skriva 
copyrightinformation och användbara länkar. Länkarna som finns går till toppen 
av sidan, till nerladdningssidan för webbläsaren Firefox samt en länk till W3C:s 
valideringssida för HTML-kod. 

                                                 
38

 Hello World! är ett uttryck inom programmeringen som syftar på något som visar det minsta 

nödvändiga. Ett exempel är ett program som enbart skriver ut ”Hello World!” på skärmen. 
39

 Länken till administrationspanelen visas enbart när en administratör är inloggad eftersom vanliga 

användare inte kan nå panelen. 

http://prodaweb.se/tusk/
http://www.bjornlarsson.se/
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Figur 13 - Startsidan för systemets webbplats 

När en användare önskar spela ett av Jeopardy-spelen klickar hen på ”Jeopardy”-
länken i webbplatsens meny. Användaren kommer då till en startsida för Jeopardy-
spel där alla spel i systemet listas upp tillsammans med en länk till respektive spel. 
Användaren kan här välja mellan att starta spelet eller, om användaren spelat 
spelet tidigare, mellan att starta om spelet eller återuppta spelet. 
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Figur 14 visar hur ett påbörjat Jeopardy-spel ser ut40. Spelplanen utgörs av en 
tabell där länkar till de olika frågorna återfinns. Länkarna syns i form av värdet på 
frågornas nivåer. Om användaren följer en länk kommer hen till en sida där 
användaren kan besvara frågan, se Figur 15. När användaren besvarat en fråga tas 
den bort från spelplanen, vilket syns som tomma rutor. En fråga tas alltid bort när 
den besvarats, oavsett om svaret var rätt eller fel. 

Ovanför spelplanen finns en text som beskriver spelet. Detta är en text som 
administratören skriver in när hen skapar spelet och det är tänkt att texten ska 
förklara närmare vad det specifika spelet handlar om. 

 

Figur 14 - Ett påbörjat Jeopardyspel 

Till höger om spelplanen finns en extra meny för användaren, en så kallad sidebar 
eller sidmeny41. Denna sidmeny används för att presentera information om spelet 
för användaren. Det som visas är först och främst en länk tillbaka till den sida där 
användaren kan välja vilket Jeopardy-spel hen vill spela. Därefter visas 
användarens aktuella poäng, användarens highscore i spelet samt en topplista på 
de fem bästa resultaten i spelet. Om man lyckas få en highscore42 som är bättre än 
den femte positionen43 förs man automatiskt upp på listan.  

                                                 
40

 Detta är samma figur som Figur 12 i kapitlet Metod och genomförande. 
41

 Inte att förväxla med webbplatsens huvudmeny i översta delen på webbsidorna. 
42

 En spelares highscore uppdateras först när ett spel slutförts och då enbart om poängställningen är 

bättre än spelarens tidigare highsore. 
43

 I de fall då det inte finns några tidigare highscore i listan förs användarens highscore in oavsett nivå. 

Detta sker till exempel när ett nytt spel skapats och färre än fem användare slutfört spelet. 
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Figur 15 visar, som tidigare beskrivits, den sida som användaren kommer till när 
hen ska besvara en fråga i ett Jeopardy-spel. I det här specifika fallet har 
användaren klickat på frågan om Linux skapare. Det vi ser är en rubrik med frågans 
namn under vilken frågans text, själva frågan, visas. Sidan innehåller även en lista 
med svarsalternativ användaren kan välja mellan. Det går endast att välja ett svar. 

Till höger syns den sidmeny som även visas på spelplanens sida. Här finns dock 
skillnaden att länken överst leder användaren tillbaka till spelplanen istället för 
tillbaka till Jeopardy-spelens startsida. 

 

Figur 15 - Sida för besvarande av Jeopardy-fråga 

När användaren valt ett svar och klickat på knappen ”Svara” kommer hen till en 
sida där användaren får veta om svaret var rätt eller fel. En länk på den sidan ledar 
användaren tillbaka till spelplanen. Det är när användaren besvarat en fråga som 
användarens poängställning uppdateras. Vid korrekt svar får användaren så många 
poäng som fråga är värd, det vill säga frågans nivå. Vid ett felaktigt svar dras 
istället motsvarande mängd poäng från användarens poängställning. Precis som i 
den ursprungliga versionen av Jeopardy kan en användare får en negativ 
poängställning. Detta kan hända om användaren svara fel på den första frågan 
användaren försökt besvara i spelet. 

4.1.2 Administratörernas utökade syn på systemet 

Figur 16 visar sidan i administrationspanelen som listar alla frågor i systemet. När 
man ska administrera frågor börjar man på den sidan. Ska en fråga förändras 
klickar man på länken till spelet i tabellen. Behöver man ett nytt spel klickar man 
på ”Skapa ny fråga”-knappen under tabellen. Ta bort frågor gör man genom att 
klicka på respektive länk längst till höger i tabellen. För att man inte ska ta bort 
frågor av misstag leder ”Ta bort”-länken till en sida där man får bekräfta sin 
åtgärd. 
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Figur 16 - Listning av Jeopardy-frågor i administrationspanelen 

Som standard sorteras frågorna efter frågornas kategori, nivå, namn och sist 
frågornas ID. På så sätt hittar man snabbt den fråga som behöver administrering. 
Om så önskas finns det även länkar som gör att listan sorteras baserat på namn44 
eller på nivå45. 

Vi kan även se att när frågorna överstiger ett visst antal visas två ”menyer” med 
knapp för ny fråga samt sorteringslänkar. Om antalet frågor är färre än det 
fastslagna antalet visas bara den undre menyn. Syftet med den funktionaliteten är 
att man inte ska behöva scrolla ner till slutet av sidan när systemet innehåller ett 
stort antal frågor. 

Figur 17 visar den sida administratören kommer till när hen har klickat på en av 
frågornas länkar, i det här fallet Linux skapare. Här kan administratören redigera 
följande uppgifter. 

 Spelets namn. Denna sträng kommer användas som rubrik på den sida som 
visas när användaren besvarar frågan. 

 Frågans text. Detta är själva frågan och visas även den på svarssidan. 

 En lista med svarsalternativ. Här är det meningen att administratören ska 
fylla i de svar frågan ska ha. Vill man ta bort ett existerande svar klickar 
man på ”Ta bort”-länken. För att lägga till ett svar fyller man i en av de 
tomma raderna och trycker på Spara-knappen längst ner på sidan. Om inga 
svar lagts in visas fyra tomma rader och oavsett hur många svar frågan har 
visas alltid en tom rad. 
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 Efter frågornas nivå, kategori, namn och ID. 
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 Vilka svar som är korrekta. Under listan med svarsalternativen finns en 
motsvarande lista med kryssrutor där administratören kan kryssa för de 
svar som är korrekta. Ett svar med en oikryssad ruta anses vara felaktiga. 

 Frågans poängnivå. Detta är en rullgardinslista med samtliga nivåer som 
finns i systemet. Genom att välja en av nivåerna anger administratören hur 
många poäng frågan ska vara värd. Nivån styr också var i spelplanen frågan 
kommer att visas. 

 Frågans kategori. Denna rullgardinsmeny fungerar precis som den för 
nivåerna. Även här styr administratörens val var i spelplanen frågan visas. 

Slutligen finns det längst ner på sidan en knapp för att spara de förändringar man 
gjort i frågan. Administrationssidan för hantering av spelen i systemet fungerar på 
ett likartat sätt som den för frågorna. 

 

Figur 17 - Redigering av Jeopardy-fråga i administrationspanelen 
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5 Diskussion och slutsatser 

Det här kapitlet behandlar hur resultatet av examensarbetet blev. Till att börja med 
besvaras frågeställningarna kortfattat för att sedan följas av ett avsnitt som 
diskuterar arbetet med systemet och dess webbplats. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av på vilket sätt målen med detta examensarbete uppnåtts. 

5.1 Diskussion av designprocessen 

I det här kapitlet kommer jag att upprepa mina frågeställningar och förklara hur de 
har besvarats. 

5.1.1 Hur fungerar CodeIgniter? 

Den fullständiga frågeställningen lyder Hur fungerar CodeIgniter. Hur 
hanteras indata, hur bearbetas datan och hur presenteras resultatet? 

Frågeställningen besvaras i kapitlet CodeIgniter. Där får vi se hur indata kan tas 
emot med hjälp av de URL-adresser som CodeIgniter använder sig av. Exemplen i 
kapitlet visar hur CodeIgniter bearbetar datan enligt MVC-principen samt hur den 
bearbetade datan presenteras. 

5.1.2 Hur underlättar CodeIgniter underhåll av kod? 

Den fullständiga frågeställningen lyder När man programmerar strävar man 
efter att på ett enkelt sätt kunna överblicka, underhålla och återanvända 
kod. Hur gör CodeIgniter för att underlätta detta? 

I det tidigare nämnda kapitlet CodeIgniter får vi veta att CodeIgniter använder sig av 
MVC-principen, vilket också är det kortfattade svaret på frågeställningen. I 
kapitlet MVC-principen får vi däremot ett utförligare svar på vad MVC-principen 
innebär.  

5.1.3 Vilka säkerhetsrisker finns? 

Den fullständiga frågeställningen lyder Vad finns det för säkerhetsrisker med 
webbaserade system och hur kan dessa risker minskas? 

Vilka säkerhetsrisker som kan finnas i system med webbplatser tas upp i kapitlet 
Säkerhet (under Teoretisk bakgrund). I det senare kapitlet Säkerhet (under Metod och 
genomförande) presenteras de metoder som använts för att minska säkerhetsriskerna.  

5.1.4 Hur bör HTML-koden struktureras? 

Den fullständiga frågeställningen lyder Hur ska en webbplats HTML-kod se 
ut? På vilket sätt är det lämpligast att strukturera koden för att uppnå 
önskad layout? 
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Hur en webbplats HTML-kod kan se ut presenteras i kapitlet Två sätt att skapa 
layouten. Här ser vi att man kan välja mellan CSS- och tabell-baserad struktur. 
Vilket sätt som är lämpligast att använda diskuteras i kapitlet Val mellan tabell- och 
CSS-layout. 

5.1.5 Hur kan man öka webbplatsens sebarhet? 

Den fullständiga frågeställningen lyder Hur kan man underlätta visning och 
tillgång av webbplatsen för så många som möjligt? Hur kan man försäkra 
sig om att så är fallet? 

Den här frågeställningen vill illustrera behovet av att tänka på dem som inte kan se 
webbplatser på vanligt sätt, synskadade till exempel. Genom att använda sig av 
validering, såsom beskrivs i kapitlet Validering av HTML- och CSS-kod försäkrar en 
om att man fått fram en HTML- och CSS-kod som de allra flesta webbläsare och 
webbhjälpmedel klarar av att läsa. Kapitlet beskriver också hur man kan gå tillväga 
för att validera sin webbplats. 

5.1.6 Hur kan en webbplats med spel se ut? 

Den fullständiga frågeställningen lyder Hur kan en webbplats med Jeopardy-
spel se ut, hur lagras datan, hur struktureras programmeringskoden? Hur 
kan databasen se ut? 

Hur en sådan webbplats som frågeställningen beskriver kan se ut visas i kapitlet 
Visning av systemet. Hur dess data lagras beskrivs i kapitlet Databasen och kapitlet 
om Kodstrukturen visar kodens struktur. 

5.2 Metoddiskussion 

Metoden att stegvis gå från en enkel mockup via en prototyp till ett skarpt system 
har fungerat bra. Metoden styrka är att man tidigt får ett material som går att 
presentera för uppdragsgivaren som då får möjlighet att komma med tidig 
feedback. Detta är viktigt då en uppdragsgivare inte alltid har en klar bild på vad 
uppdragsgivaren verkligen vill ha. Detta examensarbete är ett lysande exempel på 
det då den ursprungliga kravspecifikationen var ”Gör ett spel”. 

Något som slagit mig under arbetets gång är hur lång tid saker tar att genomföra. 
Ofta har själva utvecklingsarbetet bestått av 50% tankearbete, 30% 
dokumentation, 15% felsökning och endast 5% verklig kodning. Tiden är också 
intressant på så vis att olika saker tar en helt annan tid besittning än vad man först 
räknat med. Ett exempel på det är administrationspanelen. Under förberedelserna 
gav jag inte den särskilt stort utrymme men senare visade det sig att även om själva 
spelen gick ganska fort att implementera tog administrationspanelen betydligt 
längre tid. 
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En annan intressant aspekt jag fått erfarenhet av är hur en del åtgärder kräver mer 
avancerade algoritmer än andra. Till exempel är funktionen för att skapa en ny 
kategori ganska enkel. Förutsatt att datan som angivits är giltig är det bara att lägga 
in kategorin. Att ta bort en kategori är däremot betydlig svårare. Det beror på att 
det kanske finns frågor kopplade till kategorin. Vad ska hända med dem när 
kategorin tas bort? Ska de också tas bort, flyttas till en annan kategori eller släppas 
loss så att de flyter runt i systemet utan att vara kopplade till någon kategori över 
huvud taget? 

Problem man stöter på under arbetet med ett projekt kan vara givande. Jag råkade 
ut för ett antal sådana och de två som tog längst tid att felsöka finns beskrivna i 
bilaga 246. Anledningen till att de tog lång tid att hitta orsaken till berodde på att 
felen inte berodde på något i själva programmeringen utan på saker man inte först 
kommer att tänka på. 

Slutligen finns det några saker som jag efter examensarbetet ser att jag kunde ha 
gjort bättre. Först och främst kunde jag ha lagt ner ännu mer tid än jag gjorde på 
att rita upp strukturer och kopplingar mellan de olika kodelementen i systemet. 
Att ha något uppskissat med papper och penna kan vara till stor hjälp under 
programmeringsarbete. Jag kunde också ha utnyttjat möjligheten till 
objektorienterad programmering i större utsträckning än vad jag har gjort. Det 
skulle leda till en mer strukturerad och översiktlig kod med färre buggar. 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Slutligen tycker jag att målen att fördjupa mina kunskaper från tidigare kurser 
och att skapa en webbplats där användare kan registrera sig och spela 
Jeopardy uppnåtts. Genom att besvara frågeställningarna jag ställde upp i början 
har jag lärt mig mer om programmering och utveckling av mjukvara. Arbetet med 
systemet och dess webbplats har gett mig möjlighet att applicera mina kunskaper 
från tidigare kurser i ett enda projekt. Bland annat har jag haft nytta av kurserna 
Information Security, Objektorienterad programmering, Datastrukturer och algoritmer samt 
diverse matematikkurser. Jag har också lärt mig en del nya saker, som att den 
lokala delen i en e-postadress inte får innehålla mer än 64 tecken och att det går 
30 000 nervtrådar från örat till hjärnan. 

Den kunskap jag inhämtat genom att besvara frågeställningarna har också lett till 
att jag kunnat skapa den webbplats uppdragsgivaren efterfrågat. Det är min 
förhoppning att detta examensarbete kan hjälpa Birgitta och Erik Borg med att 
vidareutveckla sin studiecirkel. 

5.3.1 Framtida utvecklingsmöjligheter 

Utvecklingen av systemet behöver inte ta slut i och med att mitt examensarbete 
avslutas. Här vill jag presentera några av de möjligheter man kan skapa i systemet. 
Främst baserar sig dessa förslag på prototypen jag skapade i början av 
examensarbetet. 

1. Tillägg av Äventyrsspelet 
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2. Utökning av medlemsfunktionen med vän-funktion, presentationssidor 
samt tillhörande funktioner. 

3. Mail-funktion så att användarna kan skicka interna meddelanden till 
varandra. 

4. Nyhetsflöde. En funktion liknande mail-funktionen men endast åtkomlig 
för administratörer. Nyhetsflödet presenteras till exempel på förstasidan. 

5. Chattfunktion för systemets användare. 

6. Grundläggande forum med kategorier, avdelningar och trådar. 

7. Utökat forum med möjlighet att låsa/klistra trådar, markera olästa trådar, 
bevakning av trådar samt övriga funktioner som är något utöver 
grundläggande forum-funktionalitet. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Förkortningar 

I rapporten förekommer det en del förkortningar. Listan nedan visar vad dessa 
står för och vad de i korta drag handlar om. 

CMS Content Management System, ett system som kan användas för att på 
ett enkelt sätt hantera innehåll på en webbplats. 

CSS Cascading Style Sheets, ett språk som används med HTML för att 
bestämma hur innehåll ska visas.[10] 

HTML HyperText Markup Language, en standard för skapandet av sidor på 
Internet.[11] 

HUSK Ungdomar med hörselskada – inträde i livet efter gymnasieskolan, 
den studiecirkel som detta examensarbete görs för.[6] 

MVC Model-View-Controller, en programmeringsmetod som separerar 
visning och datahantering.[13] 

PHP PHP: Hypertext Preprocessor, ett skriptspråk som körs på 
webbservrar.[5] PHP är det språk som används i CodeIgniter.[2] 

URL Uniform Resource Locator, den formella benämningen på en webbadress. 
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8.2 Bilaga 2 – Påträffade problem 

Här presenteras problem som uppstått under utvecklingen och som tog lång tid 
att felsöka innan en lösning hittades. Problemen är sådana som inte haft med 
själva programmeringen att göra men som ändock är bra att känna till. 

8.2.1 Felmeddelande om att ”Cannot modify header” 

Under utvecklingsarbetet av Tusk stötte jag på problemet med ett felmeddelande 
om att ” Cannot modify header information - headers already sent”. 

Felets grund ligger i hur jag hanterat filerna med kod. Till att börja med använder 
jag tre ”datorer” i utvecklingen av Tusk. Jag har dels en utvecklingsmiljö under 
Ubuntu 10.10, dels ett webbserverkonto för publik visning av systemet, också det i 
en Linuxmiljö. Utöver det har jag en dator med Windows Vista. Det är vid Vista-
datorn jag föredrar att arbeta då den är bäst utrustad för långvarigt 
programmerande. 

Att överföra filer från en dator, arbeta med dem och sedan överföra dem till den 
tredje är inte helt smärtfritt. Till exempel överförde jag filerna från 
utvecklingsmiljön till Vista-datorn. Där anpassade jag dem för användning på 
webbhotellskontot och förde sedan över dem via FTP. Trots korrekt 
konfiguration fick jag tidigare nämnda felmeddelande. 

Orsak: Problemet visade sig bero på att den kodning som filerna var justerade i 
inte stämde. De kodningar som förekommit är ANSI, UTF-8 samt UTF-8 (utan 
BOM). 

Lösning: Genom att byta kodning för de filer jag ändrat i löstes problemet. I mitt 
fall bytte jag kodningen till UTF-8 (utan BOM)[21]. 

8.2.2 Kod exekverar inte av okänd anledning 

Ibland exekverade inte systemets kod. Det enda som visades var en tom sida utan 
någon HTML-kod. 

Liksom problemet med felmeddelandet om att ” Cannot modify header” ligger 
detta problems grund i hanteringen av filen. Jag fick detta problem då jag 
utvecklat koden på Vista-datorn och sedan försökt uppdatera systemet i min 
utvecklingsmiljö. När jag kopierat över filerna och försökte exekvera dem 
resulterade detta i en tom sida. 

Orsak: Problemet beror på hur Linux hanterar filrättigheter. Samma system 
används INTE av Vista vilket gjorde att filernas rättigheter var ”nollställda” när de 
fördes över till utvecklingsmiljöns Linux-miljö. När jag försökte exekvera filerna 
kunde inte CodeIgniter komma åt vissa filer då CodeIgniter helt enkelt inte hade 
tillåtelse till detta. 

Lösning: Genom att ställa in rätt filrättigheter för mapparna och filerna i Tusk 
kunde koden återigen exekveras. I mitt fall åstadkom jag detta genom att köra 
kommandot ”sudo chmod 755 -R /var/www/tusk”.  
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8.3 Bilaga 3 – Installation av systemet 

Systemet har inget script som sköter installationen åt användaren utan 
installationen måste göras manuellt. Stegen nedan visar hur detta går till. 

1. Kontrollera att du har tillgång till en server med möjlighet att köra PHP 
och MySQL. 

2. Ladda upp systemets filer till servern. Om du har en domän som 
example.se och vill komma åt systemet när man går till den adressen ska du 
lägga filerna i domänens rotmapp. Figur 18 visar hur filstrukturen ser ut på 
mitt webbhotell. 

3. Öppna filen application>config>config.php och uppdatera värdet 
$config['base_url'] så att det innehåller URL-en till ditt system. Det kan till 
exempel se ut som följer: 
$config['base_url'] = 'http://example.se/'; 

4. Öppna filen application>config>database.php och uppdatera värdena nedan till 
de databasuppgifter som gäller för dig. 

 $db['default']['hostname'] 

 $db['default']['username'] 

 $db['default']['password'] 

 $db['default']['database'] 

5. Öppna filen application>config>settings.php och uppdatera värdet 
$config['password_salt'] till en helt annan slumpmässig textsträng med 
motsvarande längd. Att inte följa det här steget kan leda till säkerhetshål 
som öppnar upp ditt system för attacker! 

6. Öppna din webbläsare och gå till http://example.se/setup. Ange ett 
användarnamn som huvudadministratören ska ha samt ett säkert 
lösenord47. 

7. Tryck på Generera användaruppgifter och notera användarnamnet och det 
krypterade lösenordet. 

8. Ta bort filerna application>controllers>setup.php och application>views>setup.php. 
Att inte följa det här steget kan leda till säkerhetshål som öppnar upp ditt 
system för attacker! 

9. Skapa en databas enligt strukturen i bilaga 5. 

                                                 
47

 Ett säkert lösenord bör vara minst åtta tecken långt och innehålla stora och små bokstäve, siffror samt 

specialtecken. 
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10. Öppna tabellen tu_user i din databas och lägg in dina användaruppgifter. 
Kolumnen user_id ska du inte behöva redigera då den är nyckeln. I 
user_name lägger du in användarnamnet du noterade tidigare. first_name, 
sur_name, email ska innehålla ditt för- och efternamn samt e-postadress. 
status ska vara tom men inte NULL. I password lägger du in det krypterade 
lösenordet du noterade tidigare. user_class ska sättas till 2 för att ange att 
kontot har administrativ behörighet. I registered kan du lägga in den aktuella 
tiden då denna kolumn anger när ett konto registrerats. 

11. Öppna tabellen tu_system och redigera datan markerade med < och > så 
att datan passar dig. Observera speciellt raden med ID:et site_salt. För att få 
full säkerhet i din installation måste du byta ut datan från <Webbplatsens 
unika salt> till en slumpmässig sträng med stora och små bokstäver, siffror 
samt specialtecken. 48 Längden bör vara minst 32 tecken långt. 

12. Installationen ska nu vara klar! 

 

Figur 18 - Exempel på filstruktur. 

                                                 
48

 När man ska slumpa fram textsträngar kan man använda sig av diverse webbplatser på Internet, till 

exempel http://www.whatsmyip.org/passwordgen/. Tänk dock på att dessa kan lagra strängarna som 

slumpas fram och därför bör du alltid förändra strängarna du får innan du använder dem. 

http://www.whatsmyip.org/passwordgen/
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8.4 Bilaga 4 – Variabler i sessionen 

En del information om en användares användning av systemet behövs ofta och är 
därför lämplig att spara i systemets session. Nedan listas de variabler som används 
samt en kort beskrivning på vad de används för. 

jeopardy_game_id ID-nummret för det Jeopardy-spel som man för 
tillfället spelar. 

jeopardy_question_id ID-nummret för den Jeopardy-fråga som man för 
tillfället arbetar med. 

admin_jeopardy_game_id ID:et för det Jeopardy-spel som man för tillfället 
arbetar med i administrationspanelen. 

admin_jeopardy_question_id ID:et för den Jeopardy-fråga som man för tillfället 
arbetar med i administrationspanelen. 

admin_jeopardy_answer_id ID:et för det Jeopardy-svar som man för tillfället 
arbetar med i administrationspanelen. 

admin_jeopardy_level_id ID:et för den Jeopardy-nivå som man för tillfället 
arbetar med i administrationspanelen. 

admin_jeopardy_category_id ID:et för den Jeopardy-kategori som man för 
tillfället arbetar med i administrationspanelen. 

user_id Den inloggade användarens ID. 

user_name Den inloggade användarens användarnamn. 

user_first_name Den inloggade användarens förnamn. 

user_sur_name Den inloggade användarens efternamn. 

user_email Den inloggade användarens e-postadress. 
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8.5 Bilaga 5 – SQL-kod för installation av systemets 

databas 

Denna bilaga innehåller SQL-kod som kan användas för att skapa en tom databas 
för systemet. Observera att koden kan behöva justeras innan användning då 
koden förutsätter att det finns eller går att skapa en databas vid namn 
tusk_database. 

 

-- MySQL Administrator dump 1.4 

-- 

-- ------------------------------------------------------ 

-- Server version 5.0.77 

 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

 

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */; 

/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 

 

-- 

-- Create schema tusk_database 

-- 

 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tusk_database; 

USE tusk_database; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_jep_answer` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_jep_answer`; 

CREATE TABLE `tu_jep_answer` ( 

  `answer_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `question_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `text` text NOT NULL, 

  `correct` tinyint(1) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`answer_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_jep_answer` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_answer` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_answer` ENABLE KEYS */; 

 

 

-- 

-- Definition of table `tu_jep_categories_in_game` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_jep_categories_in_game`; 
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CREATE TABLE `tu_jep_categories_in_game` ( 

  `game_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `category_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `part` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`game_id`,`category_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_jep_categories_in_game` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_categories_in_game` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_categories_in_game` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_jep_category` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_jep_category`; 

CREATE TABLE `tu_jep_category` ( 

  `category_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `full_name` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`category_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_jep_category` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_category` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_category` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_jep_game` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_jep_game`; 

CREATE TABLE `tu_jep_game` ( 

  `game_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(45) NOT NULL, 

  `url_name` varchar(45) NOT NULL, 

  `intro` text NOT NULL, 

  `final_category` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  USING BTREE (`game_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_jep_game` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_game` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_game` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_jep_game_session` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_jep_game_session`; 

CREATE TABLE `tu_jep_game_session` ( 

  `game_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `user_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
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  `question_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `answered` tinyint(1) NOT NULL default '0', 

  `level_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `category_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  USING BTREE (`game_id`,`user_id`,`question_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_jep_game_session` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_game_session` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_game_session` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_jep_level` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_jep_level`; 

CREATE TABLE `tu_jep_level` ( 

  `level_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `level` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`level_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_jep_level` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_level` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_level` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_jep_levels_in_game` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_jep_levels_in_game`; 

CREATE TABLE `tu_jep_levels_in_game` ( 

  `game_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `level_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `part` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`game_id`,`level_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_jep_levels_in_game` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_levels_in_game` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_levels_in_game` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_jep_question` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_jep_question`; 

CREATE TABLE `tu_jep_question` ( 

  `question_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(45) NOT NULL, 

  `text` text NOT NULL, 

  `final` tinyint(1) NOT NULL default '0', 
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  `level_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `category_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`question_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_jep_question` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_question` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_question` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_jep_user_session` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_jep_user_session`; 

CREATE TABLE `tu_jep_user_session` ( 

  `game_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `user_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `score` int(11) NOT NULL, 

  `highscore` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`game_id`,`user_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 ROW_FORMAT=DYNAMIC; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_jep_user_session` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_user_session` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_jep_user_session` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_sessions` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_sessions`; 

CREATE TABLE `tu_sessions` ( 

  `session_id` varchar(40) NOT NULL default '0', 

  `ip_address` varchar(16) NOT NULL default '0', 

  `user_agent` varchar(50) NOT NULL, 

  `last_activity` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 

  `user_data` text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`session_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_sessions` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_sessions` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_sessions` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_system` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_system`; 

CREATE TABLE `tu_system` ( 

  `id` varchar(45) NOT NULL, 

  `data` varchar(45) NOT NULL, 



Bilagor 

64 

  `comment` text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_system` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_system` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `tu_system` (`id`,`data`,`comment`) VALUES  

 ('registration_open','no','Anger om registreringen ska vara öppen 

eller ej.'), 

 ('site_author','<Ditt namn>','Ägaren av webbplatsen. Kommer stå som 

avsändare för e-postmeddelanden systemet skickar ut.'), 

 ('site_copyright','Copyright <Ditt namn> ','Copyright för 

webbplatsen. Kommer att avslutas med aktuellt år när denna 

information används.'), 

 ('site_description','<Din beskrivning>','Beskrivning på webbplatsen. 

Återfinns på diverse ställen på webbplatsen.'), 

 ('site_email','<Webbplatsens namn>','E-postadress som kommer stå som 

avsändare för e-postmeddelanden systemet skickar ut.'), 

 ('site_name','<Webbplatsens namn>','Webbplatsens namn.'), 

 ('site_salt','<Webbplatsens unika salt>','Salt som används vid 

krypteringingen av användarnas lösenord. Att ändra detta kräver att 

samtliga användares lösenord omkrypteras.'); 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_system` ENABLE KEYS */; 

 

-- 

-- Definition of table `tu_user` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tu_user`; 

CREATE TABLE `tu_user` ( 

  `user_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `user_name` varchar(45) NOT NULL, 

  `first_name` varchar(45) NOT NULL, 

  `sur_name` varchar(45) NOT NULL, 

  `email` varchar(256) NOT NULL, 

  `status` varchar(256) NOT NULL, 

  `password` varchar(256) NOT NULL, 

  `user_class` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `registered` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  USING BTREE (`user_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1 

ROW_FORMAT=DYNAMIC; 

 

-- 

-- Dumping data for table `tu_user` 

-- 

 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_user` DISABLE KEYS */; 

/*!40000 ALTER TABLE `tu_user` ENABLE KEYS */; 

 

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 

/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
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8.6 Bilaga 6 – Länkar till sidor om säkerhet 

Denna bilaga innehåller länkar till webbplatser med mer information om hur man 
kan programmera applikationer som är säkra. Bilagan är till för de läsare som vill 
fördjupa sig mer i programmeringssäkerhet. 

 Skydda dina användares lösenord med hashfunktion och salt 
https://patrikc.wordpress.com/2009/08/23/skydda-dina-anvandares-
losenord-med-hashfunktion-och-salt/ 

 Secure Website Login Programming with PHP & MySQL 
http://www.eioba.com/a/1hts/secure-website-login-programming-with-
php-mysql 

 Lösenordshantering - MD5 och salt 
http://sv.wikibooks.org/wiki/L%C3%B6senordshantering_-
_MD5_och_salt 

 PHP - Säkerhet 
http://wiki.binero.se/Programmering/PHP#S.c3.a4kerhet 

 Skydd mot SQL-injektion 
http://www.cert.se/publikationer/namnvart/skydd-mot-sql-injektion/ 

https://patrikc.wordpress.com/2009/08/23/skydda-dina-anvandares-losenord-med-hashfunktion-och-salt/
https://patrikc.wordpress.com/2009/08/23/skydda-dina-anvandares-losenord-med-hashfunktion-och-salt/
http://www.eioba.com/a/1hts/secure-website-login-programming-with-php-mysql
http://www.eioba.com/a/1hts/secure-website-login-programming-with-php-mysql
http://sv.wikibooks.org/wiki/L%C3%B6senordshantering_-_MD5_och_salt
http://sv.wikibooks.org/wiki/L%C3%B6senordshantering_-_MD5_och_salt
http://wiki.binero.se/Programmering/PHP#S.c3.a4kerhet
http://www.cert.se/publikationer/namnvart/skydd-mot-sql-injektion/

