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Abstract 

Through this graduation work a web-based system has been developed to able 
management of subject-oriented discussions in real time.  
 
The system functions were created using PHP as a server-side language and 
JavaScript as a client-side language. HTML and CSS were used to make up the 
graphical part of the system. While data storage was achieved using a MySQL 
database. 
 
The author used various tools in developing this system. Such tools were 
Dreamweaver, Photoshop and WampServer. 
 
The resulting system enables its users to participate in subject-oriented real time 
discussions, or start their very own. The system also takes the server into account 
by using smart solutions that minimize server load. 
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Sammanfattning 

Genom detta examensarbete har ett webbaserat system utvecklats för hantering av 
ämnesinriktade diskussioner i realtid. 
 
Systemets funktioner skapades med hjälp av PHP som ett serverspråk medan 
JavaScript användes som ett klientspråk. HTML och CSS användes för att skapa 
systemet grafiska gränssnitt. Samt att datalagring uppnåddes med hjälp av en 
MySQL-databas. 
 
Författaren använde sig av olika verktyg för att utveckla systemet. Sådana verktyg 
var Dreamweaver, Photoshop och WampServer. 
 
Det resulterande systemet gör det möjligt för användare att delta i direktsända 
ämnesinriktade diskussioner, samt att starta sin egna. Systemet tar också vara på 
servern igenom att använda smarta lösningar som undviker onödig server 
belastning. 
 

Nyckelord 

PHP 
MySQL 
Webbaserat 
Diskussion 
Direktsänd 
Dreamweaver 
Photoshop 
  



Sammanfattning 

3 

 
Figurlista 

 
Figur 1– Ett typiskt gränssnitt för chattrum ............................................................................................. 7 
Figur 2 - Ett typiskt gränssnitt för webbforum ......................................................................................... 9 
Figur 3 - Ett HTML exempel .................................................................................................................... 12 
Figur 4 - Ett CSS exempel . ...................................................................................................................... 12 
Figur 5 - Ett PHP exempel . ..................................................................................................................... 13 
Figur 6 - Ett JavaScript exempel  ............................................................................................................. 13 
Figur 7 - Exempel på SQL-fråga . ............................................................................................................ 14 
Figur 8 - Illustration av JavaScript inkludering ........................................................................................ 16 
Figur 9 - Kommunikation mellan klient, server och databas  ................................................................. 16 
Figur 10 - Exempel på direktsänd kommunikation via databas .............................................................. 17 
Figur 11 - Exempel på hur Dreamweaver urskiljer olika språk ............................................................... 18 
Figur 12 - Navigationsdiagram  .............................................................................................................. 20 
Figur 13 - Skillnaden mellan vanliga variabler och sessionsvariabler ..................................................... 21 
Figur 14 - Databasuppkoppling . ............................................................................................................ 22 
Figur 15 - Systemets databasstruktur ..................................................................................................... 22 
Figur 16 - Design av startsida (index.php) . ............................................................................................ 23 
Figur 17 - Design av startsida efter inloggning (index.php)  ................................................................... 23 
Figur 18 - Centrering av huvudruta......................................................................................................... 24 
Figur 19 - Design av subsida som är steget innan debattrummet (enter_room.php)  ........................... 25 
Figur 20 - Design av subsida för registrering (sign_up.php) ................................................................... 25 
Figur 21 - Design av subsidan för lösenords återhämtning (forgot_password.php) .............................. 26 
Figur 22 - Design av subsidan debattrum (in_room.php) . ..................................................................... 27 
Figur 23 - Debattrums subsidor . ............................................................................................................ 28 
Figur 24 - Exempel på när subsidor svarar . ............................................................................................ 29 
Figur 25 - Administrators gränssnitt ....................................................................................................... 30 
Figur 26 - Formulär för att ändra diskussionsämne................................................................................ 31 
Figur 27 -Huvudrutans vänstra del på startsidan ................................................................................... 32 
Figur 28- Registreringsformulär . ............................................................................................................ 33 
Figur 29 - "Skapa Rum"-formulär ........................................................................................................... 34 
Figur 30 - Ett nytt debattrum  ................................................................................................................. 34 
Figur 31 - Debattrumslista ...................................................................................................................... 35 
Figur 32 - Formulär för att välja ett deltagarnamn. ............................................................................... 35 
Figur 33 - Det valda debattrummet  ....................................................................................................... 36 
Figur 34 - "Byt ämne"-formulär .............................................................................................................. 37 
Figur 35 - Knappen "x" som tar bort inlägg ............................................................................................ 37 
Figur 36 - Knappen "x" som stänger av användare ................................................................................ 38 
Figur 37 - Meddelandet en avstängd användare får se  ......................................................................... 39 
Figur 38 - "Återhämta lösenord"-formulär ............................................................................................. 39 



Innehållsförteckning 

4 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................ 6 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................... 6 
1.1.1 Författarens bakgrund ...................................................................................................... 6 
1.1.2 Liknande tjänster .............................................................................................................. 7 
1.1.3 Problembeskrivning .......................................................................................................... 9 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................................. 10 
1.2.1 Arbetets syfte ................................................................................................................... 10 
1.2.2 Frågeställningar ............................................................................................................. 10 
1.2.3 Mål .................................................................................................................................. 10 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................... 11 
1.4 DISPOSITION ............................................................................................................................. 11 

2 Teoretisk bakgrund ............................................................. 12 

2.1 PROGRAMMERINGSSPRÅK ......................................................................................................... 12 
2.1.1 HTML ............................................................................................................................. 12 
2.1.2 CSS ................................................................................................................................. 12 
2.1.3 PHP ................................................................................................................................ 12 
2.1.4 JavaScript ....................................................................................................................... 13 

2.2 DATALAGRING .......................................................................................................................... 13 
2.2.1 Databaser ....................................................................................................................... 13 
2.2.2 SQL ................................................................................................................................. 14 
2.2.3 Transaktioner .................................................................................................................. 14 

2.3 INFORMATIONSSÄKERHET ......................................................................................................... 14 
2.3.1 SQL-Injektioner .............................................................................................................. 14 

2.4 ANVÄNDARGRÄNSSNITT ........................................................................................................... 14 
2.4.1 Interaktionsdesign........................................................................................................... 14 

2.5 ENHETER ................................................................................................................................... 15 
2.5.1 Klient & Server ............................................................................................................... 15 

2.6 TEST.......................................................................................................................................... 15 
2.6.1 Mjukvarutest ................................................................................................................... 15 

2.7 TEORIN BAKOM DEN IMPLEMENTERADE LÖSNINGEN ................................................................. 15 
2.7.1 Skillnaden mellan PHP och JavaScript .......................................................................... 15 
2.7.2 Dynamisk kommunikation i bakgrunden ......................................................................... 16 

3 Metod och genomförande ................................................... 18 

3.1 VERKTYG .................................................................................................................................. 18 
3.1.1 Dreamweaver 8 ............................................................................................................... 18 
3.1.2 Photoshop CS2 ............................................................................................................... 18 
3.1.3 WampServer .................................................................................................................... 18 
3.1.4 PHPMyAdmin ................................................................................................................. 19 
3.1.5 Webbläsare ..................................................................................................................... 19 

3.2 METOD ...................................................................................................................................... 19 
3.3 IMPLEMENTERING ..................................................................................................................... 21 

3.3.1 Generell struktur ............................................................................................................. 21 
3.3.2 Databas ........................................................................................................................... 22 
3.3.3 Start Page/Startsidan ...................................................................................................... 23 
3.3.4 Övriga subsidor i lobbyn ................................................................................................ 25 
3.3.5 Debate Room/Debattrum ................................................................................................ 27 

4 Resultat ................................................................................ 32 

4.1 PRESENTATION AV DET FÄRDIGA SYSTEMET ............................................................................. 32 
4.1.1 Registrering av konto ...................................................................................................... 32 
4.1.2 Logga in och skapa ett debattrum ................................................................................... 33 



Innehållsförteckning 

5 

4.1.3 Gå med i ett debattrum ................................................................................................... 35 
4.1.4 Administrera sitt debattrum ............................................................................................ 36 
4.1.5 Återhämta lösenord ........................................................................................................ 39 

5 Diskussion och slutsatser .................................................. 40 

5.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 40 
5.2 HAR FRÅGESTÄLLNINGEN BESVARATS? .................................................................................... 40 

Hur skapas ett system som möjliggör direktsända ämnesinriktade diskussioner med flera deltagare? .................... 40 
5.3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 41 

5.3.1 Test av system ................................................................................................................. 41 
5.3.2 Säkerhet .......................................................................................................................... 41 
5.3.3 Vidare Utveckling ........................................................................................................... 41 

6 Referenser ........................................................................... 42 

7 Sökord .................................................................................. 43 



Inledning 

6 

1 Inledning 
Denna rapport är en del av ett examensarbete som författaren utfört som ett sista 
moment på programmet Datateknik med inriktning Webbutveckling på Tekniska 
Högskolan i Jönköping. 

Själva idén till examensarbetet uppkom då författaren såg ett avsnitt av SVT:s TV-
program vid namn “Debatt”. Detta program som går ut på att en grupp 
människor i en direktsänd TV-sändning får debattera olika ämnen under ledning 
av en programledare. 

Under detta program uppkom ett inslag då programledaren frågade tittarna vad de 
tyckte om den då pågående debatten. För att sedan förklara att SVT startat ett 
chattrum på sin webbplats, där tittare kunde delta i debatten via internet. 

Detta var någonting som författaren fann intressant, hur SVT med relativt enkla 
medel skapade ett interaktivt TV-program. Dock undrade författaren om SVT 
verkligen var tvungna att utveckla ett eget chattrum, bland alla de gratis tjänster 
som fanns tillgängliga på internet.  

Det var då som författaren insåg att det inte fanns någon känd tjänst som hade 
som sitt syfte, att fungera som en samlings plats för både de som vill debattera och 
de som vill hålla i en direktsänd debatt. Samtidigt som det fanns andra parter 
annat än TV-bolag, som skulle kunna ha nytta av en sådan tjänst. 

Exempel på sådana kunde vara bloggare, som kanske skulle ha nytta av att kunna 
träffa sina läsare i ett “Diskussionrum”. Där tankar och idéer om ett visst ämne 
kan utbytas i direktsändning. Precis som i TV-programmet Debatt, dock här i 
skrift.  

Men bloggare som privatperson har nog inte råd att betala en utvecklare för att 
skapa en sådan tjänst på deras bloggar. Därför bestämde sig författaren att 
utveckla ett gratis system som sitt examensarbete. Ett system som skulle 
möjliggöra sina användare att både hålla- och delta i direktsända ämnesinriktade 
diskussioner. I denna rapport kan man läsa om hur utvecklingen av detta system 
gick till. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
I detta kapitel beskrivs författarens bakgrund, samt existerande tjänster som kan 
likna det system som utvecklats under examensarbetet. Även anledningen till 
varför dessa tjänster inte är tillräckliga förklaras. 

1.1.1 Författarens bakgrund 

Den treåriga högskoleutbildningen inom Datateknik med inriktning 
Webbutveckling har gett författaren en god förståelse för webbaserade system.  
 
Detta arbete kommer att ge författaren en bra erfarenhet inför framtida projekt i 
ett professionellt sammanhang. 
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1.1.2 Liknande tjänster 

Det finns två tjänster som liknar det system som utvecklats under detta arbete, 
dessa är webbchatt och webbforum. 

1.1.2.1 Webbchatt  

Webbchatt (även kallat chatt) är en typ av tjänst som finns tillgänglig för 
direktsänd kommunikation via internet [1]. Det fungerar på så sätt att en internet-
användare besöker en webbplats som erbjuder chatt. Där denne får ange ett smek-
namn och välja ett chattrum. För att sedan loggas in i det valda chattrummet med 
möjligheten att kommunicera med andra deltagare. 

Gränssnitt 

Väl inloggad i chattrummet presenteras användaren med ett gränssnitt som typiskt 
sätt är uppdelat i tre rutor. Där den första rutan visar pågående konversationer, 
den andra deltagare, samt en tredje ruta som möjliggör användaren att skriva 
inlägg i chattrummet.  

Vissa chattrum erbjuder även möjlighet till privata konversationer, där deltagare 
kan kommunicera en mot en. I sådana fall innehåller gränssnittet en fjärde ruta 
som visar den aktuella deltagarens privata konversationer.   

Följande figur 1 illustrerar ett typiskt upplägg av ett chattrums gränssnitt. 

 

Figur 1– Ett typiskt gränssnitt för chattrum. 

Sortering och hantering av data 

Chattrum uppdateras automatiskt vilket innebär att dess deltagare får se de senaste 
inläggen snarast efter att de skickats in. Inläggen skrivs ut i det aktuella chatt-
rummets konversationsruta där alla dess deltagare kan läsa dem. 
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Något som är typiskt med dessa chattrum är att inte är ämnesinriktade, utan 
“ordet är fritt”. Vilket innebär att konversationsrutan lätt fylls upp av 
konversationer och kommentarer som handlar om allt mellan himmel och jord. 

I vissa chattrum är det även möjligt att kommunicera en mot en i så kallade privata 
konversationer. Detta innebär att en deltagare kan skriva till en annan, utan att alla 
andra deltagare i rummet ser vad som skrivs. 

Administration 

Chattrum har i de flesta fall en eller flera deltagare med extra rättigheter, utsedda 
såkallade administratörer. Vars uppgift är att övervaka chattrummet och se till att 
reglerna följs. De har som verktyg möjligheten att varna deltagare som inte sköter 
sig, samt stänga av de deltagare som bryter mot reglerna. 

Dessa regler återfinns på de flesta seriösa mötesplatser på internet och handlar om 
att hålla god ton mot andra deltagare. Samt att avstå från kommentarer som 
uppmuntrar till hat oavsett form.   

1.1.2.2 Webbforum  

Webbforum (även kallat forum) är en webbtjänst för indirekt kommunikation och 
ämnesinriktad diskussion [2]. Det fungerar på så sätt att en internetanvändare 
besöker en webbplats som är av typen forum. Där denne sedan kan söka bland 
diskussioner (så kallade trådar) och läsa vad andra användare diskuterat, eftersom 
dessa trådar finns kvar en lång tid.  

Gränssnitt 

Vid besök av ett forum presenteras användaren med en rad övergripande 
kategorier. Varefter användaren valt en kategori, presenteras denne med de trådar 
som den valda kategorin innefattar. Väljer användaren sedan en tråd, presenteras 
användaren med dess innehåll. 

Figur 2 illustrerar ett typiskt upplägg av ett webbforums gränssnitt. 
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Figur 2 - Ett typiskt gränssnitt för webbforum. 

Sortering och hantering av data 

Inlägg i webbforum sorteras efter ämne/tråd igenom att staplas efter varandra 
som illustrerat i figur 2. Till skillnad från webbchatt måste användare i webbforum 
uppdatera webbplatsen manuellt för att få eventuella nya inlägg presenterade på 
sin skärm. 

Administration 

Även webbforum har administratörer som övervakar webbplatsen. De ser till att 
forumets regler följs, och kan till exempel ta bort trådar som kan anses vara 
olämpliga eller irrelevanta för det aktuella forumets målgrupp. 

1.1.3 Problembeskrivning  

Behovet av att diskutera olika ämnen med andra människor och utrycka sina 
synpunkter, uppstår både i det privata livet så väl som det professionella. Samma 
gäller oavsett om vi talar om den fysiska världen eller den virtuella (internet). 

När det gäller diskussioner via internet är webbforum den tjänst som kommer 
närmast till att tillfredsställa detta behov. Eftersom inlägg från användare staplas 
efter varandra och sorteras efter kategori så väl som tråd. Något som gör det 
enkelt att hålla en ämnesriktad diskussion. 

Dock kan en diskussion på webbforum ha sina irritationsmoment. Detta främst 
för att forum inte uppdateras automatiskt då ett nytt inlägg anländer, utan måste 
uppdateras manuellt. Vilket innebär att det senaste inlägget som användaren ser på 
sin skärm, inte behöver vara det senaste inlägget i den aktuella tråden.  
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Detta är någonting som kan vara frustrerande om en hetsig diskussion pågår och 
inlägg väller in som på löpande band. Då blir användarens enda alternativ att 
spontant trycka på uppdateringsknappen i sin webbläsare, för att på så sätt få 
tillgång till de allra senaste inläggen.  

I ett sådant fall skulle nog webbchatt vara ett bättre alternativ eftersom inläggs-
listan i chattrum uppdateras automatiskt så fort ett nytt inlägg anländer. Dock är 
även webbchatt inte heller en optimal lösning i en sådan situation. Detta eftersom 
chattrum inte är ämnesinriktade vilket gör att konversationsrutan lätt fylls av alla 
möjliga ämnen och konversationer. 

Därför utvecklade författaren detta system som blandar webbforums sätt att 
sortera ämnen och inlägg, med webbchatters sätt att presentera dem för 
användarna.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Arbetets syfte 

Syftet med detta examensarbete var att skapa en tjänst för direktsänd 
ämnesinriktad diskussion över internet. En tjänst som agerar som en 
samlingsplats, samt ett verktyg för de som antigen vill hålla- eller delta i en 
diskussion. 
 
Förutom detta var författarens syfte även att få en djupare förståelse för 
programmering och projektplanering.  

1.2.2 Frågeställningar 

 Hur skapas ett system som möjliggör direktsända ämnesinriktade diskussioner 

med flera deltagare? 

 Hur skapas ett enkelt, lättförståeligt och användarvänligt gränssnitt? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att minimera server belastning? 

1.2.3 Mål 

 Systemet skall vara webbaserat.  

 Systemet skall möjliggöra för registrerade användare att starta sina egna 
diskussionsrum. 

 Systemet skall möjliggöra oregistrerade användare att delta i existerande 
diskussionsrum. 

 Systemet skall vara skapat med hjälp av PHP som serverspråk, JavaScript 
som klientspråk och ha ett gränssnitt i HTML/CSS. 

 Systemet skall innehålla grundliga åtgärder för säkerhet. 
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom tiden för examensarbetet var begränsat, gjordes vissa nödvändiga 
avgränsningar. Systemet innehåller därför ingen automatisk felsökning av 
databasen. Något som skulle kunnat användas för att med jämna mellanrum 
kontrollera att allt står rätt till, igenom att ta bort oönskat data. 

 

1.4 Disposition 
Denna rapport börjar med att beskriva “teoretisk bakgrund” som står som grund 
för arbetet. Sedan följer “metod och genomförande” där rapporten först beskriver 
de olika verktyg som använts under arbetets gång, för att senare gå över till själva 
implementeringen av systemet. Det är här läsaren får veta hur författaren gått till 
väga för att skapa systemet, hur det ser ut och hur det fungerar. Sist avslutas 
rapporten med en resultatdel där bland annat en diskussion/analys av arbetet görs. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Teorin som författaren använder i detta projekt har samlats in under utbildningen. 

2.1 Programmeringsspråk 

När en webbplats skall utvecklas används ett flertal så kallade programmerings-
språk. Här följer en beskrivning av de fyra språk som användes i detta arbete.  

2.1.1 HTML 

Hypertext Markup Language eller HTML, är ett programmeringsspråk som 
används då ett grafiskt gränssnitt skall utformas [3]. Språket använder sig av så 
kallade “taggar” för att dela in webbsidor i sektioner, som sedan tolkade igenom 
en webbläsare visar något grafiskt. Dessa taggar används för att skapa grund-
element så som formulär, tabeller och länkar. Följande figur visar ett enkelt 
HTML exempel. 
 

 
 

Figur 3 - Ett HTML exempel 

2.1.2 CSS 

Cascading Style Sheets eller CSS, är ett språk som hör väldigt mycket ihop med 
HTML [4]. Detta eftersom det används för att ge utseende egenskaper till taggar. 
Med CSS kan man till exempel tala om vilken bakgrundsfärg som skall användas 
eller hur stor en text skall vara. Följande figur visar ett enkelt CSS exempel. 
 

 
 

Figur 4 - Ett CSS exempel. 

2.1.3 PHP 

PHP är ett programmeringsspråk skapat för att kunna utveckla dynamiska 
webbplatser [5]. Det fungerar på så sätt att instruktioner skrivna i PHP (så kallade 
skript) exekverar/kör på servern. Varje gång en webbsida efterfrågas av en klient, 
vilket gör det möjligt att då utföra olika operationer innan sidan skickas till 
klienten.  

Ett val som en klient gör i exempelvis ett HTML-formulär kan snappas upp av 
PHP genom att webbsidan laddar om. Sedan kan olika operationer utföras bas-
erade på klientens val. Till exempel att PHP skickar samma sida till klienten fast 
med en annan bakgrundsfärg. 
 
Eftersom PHP instruktioner exekverar på servern är språket oberoende av både 
användarens webbläsare och operativsystem. Språket kan användas till att bl.a. 
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beräkna, kontrollera och implementera data i en databas. Följande figur visar ett 
enkelt PHP-skript som skriver ut en text. 
  

 
 

Figur 5 - Ett PHP exempel. 

2.1.4 JavaScript 

JavaScript (eller JS) är ett så kallad klientspråk som till skillnad från PHP exekveras 
på användarens dator (klienten) [6]. Fördelen med detta är att skript kan köras 
utan att webbsidan behöver ladda om. Behöver något beräknas kan JS göra detta 
med klientdatorns hjälp. Istället för att behöva ladda om webbsidan, skicka 
uppgiften till servern för beräkning och sedan skicka tillbaka svaret. 

Med hjälp av JS kan utvecklare se till att saker sker direkt på webbsidan beroende 
på användarens val. Detta kan till exempel vara att ändra bakgrundsfärg eller att 
visa vägledande meddelanden. JS kan också användas till att kontrollera att form-
ulär är korrekt ifyllda innan de skickas till servern. Dock kan JavaScript inte lagra 
data i någon databas eftersom endast serverspråk kan göra detta.  
  
JavaScript anses inte heller vara ett säkert programmeringsspråk eftersom det just 
exekverar på klientdatorn, och kan stängas av eller manipuleras av klienten. JS 
skickas liksom HTML/CSS av servern till klientdatorn och tolkas av en webb-
läsare. Följande figur visar ett enkelt JS-skript som skriver ut en text. 
 

 
 

Figur 6 - Ett JavaScript exempel. 

 

2.2 Datalagring 

2.2.1 Databaser 

En databas är en samling data som är strukturerat på ett logiskt sätt för att 
möjliggöra olika former av informationshantering inom datasystem [7].  

Utöver denna struktur används databaser oftast tillsammans med en så kallad 
databashanterare. En databashanterare är den mjukvara som hjälper användaren 
arbeta mot en databas, genom att hantera transaktioner och åtkomsten till data-
basen. Med dessa databashanterare blir det sedan möjligt att enkelt läsa, skriva och 
manipulera data i databasen. 
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2.2.2 SQL 

SQL eller Structured Query Language, är ett språk som används för att utföra 
transaktioner i databaser [8]. Det kan till exempel användas ihop med PHP för att 
skapa kommandon som söker, hämtar eller ändrar data. Ett sådant kommando 
som berör databasen kallas för en “query” eller “fråga”. Följande figur visar en 
enkel SQL-fråga. 

 

Figur 7 - Exempel på SQL-fråga. 

2.2.3 Transaktioner 

En transaktion är en logisk enhet av arbete som innefattar en eller flera 
operationer i en databas [9]. De definieras i SQL och kan till exempel vara att 
lägga till ny data eller ersätta redan existerande data.  

Transaktioner anses vara pålitliga om de följer konceptet ACID. Vilket innebär att 
en transaktion måste utföra alla sina operationer eller inga alls. Transaktionen 
måste ta databasen från ett konsistentt läge till ett annat. Transaktioner skall inte 
kunna påverkas av andra transaktioner och väl avslutade skall de inte kunna 
”ångras”. 

2.3 Informationssäkerhet 

2.3.1 SQL-Injektioner 

Ibland behöver data som en klient angett hanteras mot en databas. Vilket kan vara 
känsligt, om inte nödvändiga åtgärder implementerats för att motverka så kallade 
SQL-injektioner [10]. Detta innebär att klienten med avsikt anger ett SQL-
kommando, till exempel där servern förväntar sig ett användarnamn. För att på så 
sätt försöka lura systemet att utföra något som inte är tillåtet. Till exempel att god-
känna ett inloggningsförsök med felaktigt lösenord. 

Detta är möjligt på grund av att webbplatser använder sig av formulär för att 
samla in data från sina klienter. Dessa data snappas sedan upp av ett PHP-skript 
som placerar det i en SQL-fråga. Har man då ingen kontroll på vad klienten 
skickat, kan klientens SQL-kommando bli en egen transaktion som kan skada 
systemet. 

 

2.4 Användargränssnitt 

2.4.1 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign innefattar allt från färg och form i gränssnitt, till människors 
kognition och perception [11].  
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Varje system som har användare har också ett interaktivt användargränssnitt. Hur 
detta gränssnitt är utformat påverkar användarens uppfattning av systemet. Om 
ett användargränssnitt är dåligt utformat, kan detta resultera i exempelvis 
irritationsmoment som i sin tur kan leda till låg produktivitet. 

Därför skall ett system designas för att stödja användaren i att fullgöra sitt mål.  
Användaren måste komma före tekniken, detta är en av de viktigaste principerna 
inom interaktionsdesign. 
 

2.5 Enheter 

2.5.1 Klient & Server 

Client (eller klient på svenska) är en applikation eller ett system som utnyttjar en 
tjänst som en server erbjuder, oftast via ett nätverk [12]. Detta sker igenom att en 
klient skickar förfrågningar till en server som servern sedan svara på. 

En server är en uppkopplad dator som utför olika operationer beroende på vad 
för förfrågningar klienter skickar till den [13]. I regel används servrar som 
lagringmedium för att kunna komma åt samma data från flera platser.   

Med andra ord, när en användare besöker en webbplats blir den dator som denne 
använder en klient. Detta eftersom datorn skickar en förfrågning till den servern 
som hanterar den aktuella webbplatsen. Servern svarar sedan med att skicka den 
data som utgör webbplatsen. Dessa data tas emot och tolkas av en webbläsare på 
klientdatorn, för att sedan visas upp för användaren i form av ett gränssnitt. 

 

2.6 Test 

2.6.1 Mjukvarutest 

Olika test av ett system utförs för att undersöka att allt fungerar på ett korrekt och 
förväntat sätt [14]. Detta kan bl.a. göras genom att undersöka att ett system 
uppfyller de krav som satts upp under planeringsstadiet, samt att systemet 
uppfyller sitt syfte. 

Beroende på vad för typ av test som utförs kan hänsyn tas till bl.a. faktorer som 
användarvänlighet, säkerhet och kompabilitet. 

 

2.7 Teorin bakom den implementerade lösningen 

2.7.1 Skillnaden mellan PHP och JavaScript 

För att förstå hur detta system fungerar måste först skillnaden mellan PHP och 
JavaScript förstås ordentligt. En skillnad som uttrycks igenom att PHP exekverar 
på servern medan JavaScript exekverar på klientdatorn. 
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Detta innebär att PHP endast kan köras när en sida laddas, samt eventuellt laddas 
om. Medan JavaScript kan köras under hela den tid som en sida är laddad. 

Vilket innebär att JavaScript kan utföra operationer när som helst, men inte kan 
hantera en databas. Medan PHP kan utföra operationer samt hantera en databas, 
men inte köras när som helst. 

2.7.2 Dynamisk kommunikation i bakgrunden 

Inom JavaScript finns en metod som möjliggör utvecklare att inkludera sidor i 
varandra. Detta innebär att ett JavaScript på sidan A kan be servern skicka sidan 
B, utan att behöva ladda om sidan A. För att sedan ta emot och inkludera sidan B 
i sidan A.  

Figuren 8 nedan visar en illustration av hur detta kan se ut. En huvudsida 
inkluderar en subsida i rutan ”A”. Resultatet blir då att subsidans innehåll hamnar 
på huvudsidan. 

 

Figur 8 - Illustration av JavaScript inkludering. 

Eftersom subsidan i denna situation exekverar varje gång den efterfrågas, möjliggör 

detta att ett PHP skript kan köras på subsidan. Vilket i sin tur betyder att subsidan kan 

kopplas mot en databas. Något som möjliggör följande rad av datautbyte. 

 

Figur 9 - Kommunikation mellan klient, server och databas. 

Denna rad av datautbyte är grundkonceptet som gör direktsänd kommunikation 
via webbplats möjlig. Detta eftersom JavaScript kan efterfråga och inkludera 
subsidor regelbundet, till exempel en gång varje sekund. Medan subsidorna i sin 
tur kan utföra nödvändiga PHP operationer, samt transaktioner i databasen. 
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Exempel, figuren 10 nedan visar klienten A som har en huvudsida laddad och 
exekverar ett JavaScript. Detta JavaScript efterfrågar en subsida från servern, en 
gång varje sekund. Medan subsidan i sin tur hämtar alla poster från en databas 
varje gång den efterfrågas. 

Klient B skickar vid någon tidpunkt ett meddelande från sin huvudsida som 
registreras i databasen. Medan klient A återigen efterfrågar sin subsida, som nu 
svarar med inlägget som klient B skickat. 

 

Figur 10 - Exempel på direktsänd kommunikation via databas. 

Detta scenario kan också utföras i motsatt riktning, eftersom en huvudsida både 
kan innehålla funktioner som efterfrågar subsidor. Samt formulär som möjliggör 
användare att skicka inlägg. 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel presenteras de verktyg som används för att ta fram systemet, samt 
de huvudkoncept som systemet bygger på. 
 

3.1 Verktyg 

3.1.1 Dreamweaver 8 

Dreamweaver [15] är ett program för webbutveckling som författaren valt att 
använda som stöd vid programmeringen. Detta eftersom att programmet hjälper 
utvecklare urskilja olika typer av programmeringskod med hjälp av färger. Något 
som hjälper utvecklaren att få en bra överblick av vad som är vad, utan att behöva 
läsa koden. Följande figur demonstrerar hur programmet urskiljer olika språk med 
färger. 

 

Figur 11 - Exempel på hur Dreamweaver urskiljer olika språk. 

3.1.2    Photoshop CS2 

Photoshop är välkänt bildredigeringsprogram som använder sig av en lagerprincip 
[16]. Detta innebär att linjer och färger kan sorteras i lager “ovanpå” varandra för 
att sedan tillsammans utgöra en helhetsbild. Metoden har en fördel då den ger 
möjlighet till att markera och redigera det nödvändiga utan att påverka resten av 
bilden. 

3.1.3 WampServer 

WampServer är ett gratis program paket som innehåller allt som behövs för att 
kunna exekvera webbplatser lokalt, dvs. på ens egen dator [17]. Paketet innehåller 
bl.a. en motor för PHP, databasen MySQL och databashanteraren PHPMyAdmin. 
Allt som behövs för att exekvera och testa en webbplats på den lokala datorn, 
istället för att behöva använda sig av en riktig server. 
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3.1.4 PHPMyAdmin 

PHPMyAdmin är ett grafiskt administrationsverktyg/databashanterare för 
hantering av MySQL databaser [18]. Verktyget låter användare skapa och forma 
egna databaser utan att behöva skriva kommandon eller SQL-frågor. Istället låter 
PHPMyAdmin sina användare fylla i formulär som beskriver en databas. För att 
sedan utifrån dessa formulär generera en SQL-fråga som skapar databasen och de 
tabeller som utvecklaren efterfrågar. 

3.1.5 Webbläsare 

Webbläsare är de program som hjälper klienten att kommunicera med en server 
[19]. När en användare anger en webbadress skickar webbläsaren en förfrågning 
till servern som finns på den adressen och ber om att få se serverns webbplats. 

 

3.2 Metod 

Systemet kunde delas upp i två huvudkategorier, som döptes till lobby samt 
debattrum. Där den första (“skalet”) mötte användare med alternativ så som att 
registrera sig, logga in eller välja ett debattrum. Medan den andra (“kärnan”) tog 
vara på användares tidigare val i lobbyn och presenterade dem med rätt 
debattrum. 

Implementeringen skulle sedan ske genom att lobbyn utvecklades först. Eftersom 
det var lobbyn som skulle möta användarna först, för att sedan leda dem till 
debattrum. Nedan följer ett navigationsdiagram samt beskrivning om vad dessa 
två kategorier innefattar. 
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Figur 12 - Navigationsdiagram. 

Lobby 

Subsidor som kategoriserades som ”lobby” skulle fungera på ett typiskt sätt, dvs. 
att eventuella datautbyten skulle ske genom att dessa sidor laddar om och på så vis 
ger möjlighet till PHP-skript att bearbeta data. 

Funktioner som skulle implementeras i lobbyn var registrering, inloggning, 
återhämtning av lösenord, val av rum och val av deltagarnamn. Samt om en 
användare är inloggad, skapa debattrum och utloggning. 

Debattrum 

Endast en subsida föll under kategorin ”debattrum”. Detta var sidan som skulle 
presentera dessa rum för klienterna. Den skulle hålla en ständig kontakt med 
servern för att kunna visa bl.a. de senaste inläggen. Samtidigt som sidan inte fick 
ladda om, eftersom detta skulle bli ett stort irritationsmoment för dess användare. 
D.v.s. om sidan automatiskt laddade om en gång i sekunden.  

Funktioner som skulle implementeras i debattrum var följande. Att vanliga 
användare skulle kunna läsa och skriva inlägg. Samt kunna se diskussionsämnet 
och andra deltagare i det aktuella rummet. Administratörer skulle förutom detta ha 
möjlighet till att ändra rummets diskussionsämne, ta bort olämpliga inlägg, samt 
stänga av deltagare som missköter sig. 
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3.3 Implementering 

I detta kapitel presenteras det system som utvecklats under arbetet. Först går 
författaren igenom den generella strukturen som delas av alla systemets subsidor. 
Sedan följer ett stycke om utformningen av databasen, varefter systemets subsidor 
presenteras var för sig. 

3.3.1 Generell struktur 

Sessionsvariabler 

Detta system använder sig av en speciell typ av variabler som kallas sessioner. 
Skillnaden mellan dessa sessioner och vanliga variabler är att, vanliga variabler 
endast kan användas av/på den subsida som de skapats. Medan sessioner kan 
användas av/på alla subsidor som delar samma server. Följande figur 13 illustrerar 
denna skillnad. 

 

Figur 13 - Skillnaden mellan vanliga variabler och sessionsvariabler. 

Låt oss säga att vi har två subsidor, A och B. Där A körs först och definierar en 
sessionsvariabel samt en vanlig variabel enligt figuren ovan. För att sedan försöka 
sig på att skriva ut dessa. Medan B försöker skiva ut samma variabler efter att A 
kört klart. Lägg då märke till att enbart sessionsvariabeln nås av både A och B.  

Sessionsvariabler är därför mycket användbara då viss data behöver spridas över 
flera subsidor. Man kan till exempel definiera en sessionsvariabel för att på ett 
enkelt sätt tala om för alla subsidor att en användare är inloggad. 

Lägg dessutom märkte till att både subsida A och B i figur 13 börjar med 
funktionen ”session_start()”. Detta eftersom varje subsida som ska använda 
sessionsvariabler måste aktivera sessioner först. Det är också därför som varje 
subsida i dessa system börjar med denna funktion. 
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Databasuppkoppling 

Efter att sessioner aktiverats följer kod som kopplar subsidan till databasen. En 
uppkoppling som uppnås med hjälp av PHP. Följande figur 14 visar hur denna 
kod ser ut. 

 

Figur 14 - Databasuppkoppling. 

Efterföljande kod 

När väl en databasuppkoppling uppnåtts följer resten av koden som utgör 
subsidan. Utformningen av denna kod och dess innehåll varierar beroende 
subsidans funktion i systemet. Det är nu som de olika programmeringsspråken 
blandas, för att skapa de nödvändiga funktioner och gränssnitt som gör att 
subsidan uppfyller sitt syfte. 

Dessa ibland enorma bitar av kod kommer inte att presenteras i denna rapport. 
Istället har författaren valt att illustrera systemets olika funktioner med hjälp av 
figurer och exempel. Detta eftersom illustrationer är mer lättbegripliga än stora 
mängder kod. 

3.3.2 Databas 

Systemet använder sig av en databas som består av fem tabeller. Dessa tabeller är 
döpta till guests, entries, categories, rooms samt users. Följande figur 15 visar vad 
dessa tabeller innehåller och hur de relaterar till varandra.  

 

Figur 15 - Systemets databasstruktur. 

Figuren visar till exempel att en deltagare kan skriva flera inlägg, och att en 
registrerad användare endast kan äga ett rum i taget. 
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3.3.3 Start Page/Startsidan 

3.3.3.1 Gränssnitt 

När en användare anländer på webbplatsen hamnar denne på en startsida som 
presenterar användaren med en centrerad ruta. Denna ruta innehåller i sin tur alla 
de alternativ som webbplatsens startsida erbjuder sina användare.  

Alternativ så som att söka efter debattrum, logga in eller navigera vidare till en 
annan subsida. Följande figur 16 visar startsidans gränssnitt, medan figur 17 visar 
samma sida efter en lyckad inloggning. 

 

Figur 16 - Design av startsida (index.php). 

 

Figur 17 - Design av startsida efter inloggning (index.php). 

Iden med denna form av gränssnitt är att skapa en känsla av enkelhet och 
användarvänlighet. Detta igenom att samla allt en användare behöver på en 
koncentrerad plats, dvs. huvudrutan. Samt att denna huvudruta både är centrerad i 
horisontellt- och vertikalt led, vilket gör att gränssnittet förblir det samma 
oberoende av användarens skärmstorlek och resolution. 
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3.3.3.2 Användning, Funktion & Datahantering 

Huvudrutans position 

Själva centreringen av huvudrutan sker med hjälp av ett JavaScript. Detta skript 
kontrollerar först storleken på webbläsarfönstret, för att sedan kalkylera 
förflyttningen av huvudrutan både horisontellt och vertikalt. 

Följande figur 18 illustrerar hur detta sker. Till exempel visar figuren hur 
förflyttningen från vänster till höger sker genom att fönstrets bredd delat med två, 
subtraheras med huvudrutans bredd delat med två.   

 

Figur 18 - Centrering av huvudruta. 

”Login”-formulär 

Ur en webbutvecklares perspektiv är vänsterledets login formulär och hyperlänkar 
inget som avviker från det typiska. Formuläret som är skrivet i HTML låter 
användaren ange ett användarnamn samt ett lösenord. Sedan kontrolleras dessa 
med hjälp av ett PHP skript mot en databas. Stämmer uppgifterna, sätts en session 
som indikerar att användaren är inloggad, samt att användaren presenteras med ett 
nytt formulär som ger möjlighet till att skapa debattrum (Se figur 17 ovan). 

”Skapa rum”-formulär 

I det nya formuläret efterfrågas ett namn, diskussionsämne samt val av en kategori 
då ett nytt debattrum skall skapas. Det som sker är att dessa uppgifter sedan lagras 
i databasens tabell ”rooms”, samt relateras till den aktuella användaren via 
”owner_id” till ”user_id” i ”users”. 

”Bläddra bland rum”-formulär 

Från de två första formulären på högersidan hämtar systemet parametrar för att 
avgöra vad för rum som skall visas i det tredje formuläret. Som standard står det 
inget namn i det första formuläret medan det andra är satt till ”alla kategorier”, 
vilket innebär att systemet visar alla existerande debattrum då sidan först laddas.  

Ändrar användaren dessa parametrar, laddar sidan om och visar de rum som 
matchar. D.v.s. antingen visas det rum som har ett specifikt namn, eller så visas 
alla de rum som faller under en viss kategori. 
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3.3.4 Övriga subsidor i lobbyn 

3.3.4.1 Gränssnitt 

Om en användare skulle välja ett existerande debattrum skickas denne till en 
subsida som ber om önskat deltagarnamn. Figuren 19 visar hur denna sida är 
utformad. 
 

 

Figur 19 - Design av subsida som är steget innan debattrummet (enter_room.php). 

Förutom denna subsida består lobbyn av ytterligare två subsidor. Registrering och 
lösenords återhämtning, sidor som användare kan navigera till via de två 
hyperlänkarna på startsidan. Figurerna 20 och 21 visar deras gränssnitt. 
 

 

Figur 20 - Design av subsida för registrering (sign_up.php). 
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Figur 21 - Design av subsidan för lösenords återhämtning (forgot_password.php). 

3.3.4.2 Användning, Funktion & Datahantering 

”Gå med i debattrum”-formulär 

Efter att en användare klickat på ett debattrum på startsidan presenteras 
användaren med ett formulär. Detta formulär ber användaren ange ett önskat 
deltagarnamn innan denne tillges tillträde i det valda debattrummet.  

Användaren måste då ange ett deltagarnamn som inte är i användning i det 
aktuella debattrummet. Deltagarnamnet lagras sedan i databastabellen ”guests”, 
samt att en sessionsvariabel sätts som innehåller användarens tillägnade 
”guest_id”. Sist skickas användaren vidare till debattrummet. 

”Registrera konto”-formulär 

Klickar användaren på en av de hyperlänkar som finns tillgängliga på startsidan, 
hamnar användaren på en subsida som innehåller ett formulär för registrering av 
användarkonton. 

Formuläret efterfrågar information så som önskat användarnamn och lösenord. 
Men annan information så som för- och efternamn samt e-mail adress. Uppgifter 
som sparas i databastabellen ”users”. 

”Återhämta lösenord”-formulär 

Om en användare skulle råka glömma lösenordet till sitt konto. Finns en 
hyperlänk på startsidan som leder till en subsida som hjälper användaren 
återhämta sitt lösenord. 

Detta sker igenom att användaren anger sin e-mail adress i formuläret. Sedan 
hämtar systemet användarens lösenord och skickar det till användarens e-mail 
adress. 
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3.3.5 Debate Room/Debattrum 

3.3.5.1 Gränssnitt 

När en användare väljer eller skapar ett debattrum skickas denne hit, till subsidan 
som genererar dessa rum. Här presenteras användaren med rummets namn, ämne, 
inlägg, deltagare samt en ruta som möjliggör användaren att skriva egna inlägg. 

Figur 22 visar ett gränssnitt som utnyttjar hela webbfönstrets storlek för att kunna 
visa desto fler inlägg på samma gång. Något som gör det lättare att hänga med 
diskussioner. 

 

Figur 22 - Design av subsidan debattrum (in_room.php). 

De olika rutornas dimensioner regleras med hjälp av ett JavaScript. Skriptet tar 
reda på webbfönstrets storlek för att sedan beräkna hur stora rutorna skall vara. 
Detta sker även då användaren förminskar sitt webbfönster, så att debattrummen 
alltid har en lämplig storlek. 

3.3.5.2 Användning, Funktion & Datahantering 

Debattrum som huvudsida använder sig av totalt sex stycken subsidor som arbetar 
parallellt i bakgrunden. Följande figur 23 visar dessa subsidor och hur de relaterar 
till debattrummet. 
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Figur 23 - Debattrums subsidor. 

 

Huvudfunktionen 

Det som sker när en användare besöker sidan debattrum är att en JavaScript-
funktion vid namn ”keepUpdated()” exekverar. Denna funktion efterfrågar 
subsidorna subject, discussion, participants samt reality_check. För att sedan köra 
om sig själv efter att ha exekverat klart. 

Vid varje efterfrågning skickar denna funktion med en variabel, som talar om för 
de tre första subsidorna, tiden då deras ruta uppdaterats sist hos aktuell klient. 
Subsidorna tar då vara på denna variabel och undersöker först om en uppdatering 
över huvud taget är nödvändig. Om inte en uppdatering är nödvändig så svarar 
inte subsidan, detta för att undvika onödiga operationer och server belastning. 
Exempel på hur detta kan se ut följer i följande figur 24. 
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Figur 24 - Exempel på när subsidor svarar. 

JavaScript-funktionen skickar med tidpunkterna då respektive ruta uppdaterats 
sist. Subsidorna tar då emot dessa tider och jämför dem med relevant data från 
databasen, för att avgöra om en uppdatering är nödvändig. I exemplet ovan, är 
endast diskussionsämnet i behov av en uppdatering. Vilket gör att enbart subsidan 
”subject” svarar på huvudsidans efterfrågning. 

Den sista subsidan som keepUpdated() efterfrågar kallas ”reality_check”. Denna 
subsida kontrollerar två saker vid varje efterfrågning. Det första som subsidan gör 
är att kontrollera att debattrummet fortfarande existerar. Detta igenom att söka 
upp rummet i databasen via rummets unika id. Existerar rummet fortsätter 
subsidan med att kontrollera att klienten i fråga, fortfarande är registrerad i det 
aktuella debattrummet. Visar det sig vara så, svarar inte reality_check på 
efterfrågningen. 

Visar det sig dock att debattrummet inte längre existerar i databasen, betyder detta 
att administratorn stängt rummet. I en sådan situation svarar subsidan 
reality_check med en tvåa, vilket talar om för keepUpdate() att rummet är stängt. 
Då skickar keepUpdate() klienten till sidan ”logout.php”, där klientens data tas 
bort från databasen innan denne skickas tillbaka till startsidan.  

Liknande sker om reality_check upptäcker att klientens användarnamn inte finns 
kopplat till debattrummet. Detta innebär att administratorn stängt av klienten. Då 
svarar reality_check med en etta, vilket talar om för keepUpdate() att klienten är 
avstängd. Vilket gör att keepUpdate() skickar klienten till ”logout.php”. 
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Administrationsfunktionen  

Skillnaden mellan en vanlig klient och en administratör är att, administratören får 
en sessionsvariabel definierad då denne skapar debattrummet i fråga. Denna 
sessionsvariabel innehåller i sin tur samma unika identifikationsnummer som 
rummet tilldelats. Debattrummet kontrollerar sedan denna sessionsvariabel och 
tilldelar administrationsrättigheter till rätt deltagare, dvs. klienten som skapat 
rummet.     

Dessa administrationsrättigheter tar uttryck i form av en skillnad i gränssnittet, 
från vad vanliga klienter presenteras med. Denna skillnad uttrycks igenom tre 
extra knappar som möjliggör administratorn att ändra diskussionsämne, ta bort 
inlägg, samt stänga av deltagare/klienter. 

Följande figur 25 visar dessa knappar som endast administratören har tillgång till. 
Knappen ”Edit” vid diskussionsämnet är syndligt hela tiden. Medan de små ”x” 
vid inlägg och deltagarnamn, endast visas då administratören placerar sin datamus 
över ett inlägg eller deltagarnamn. 

 

Figur 25 - Administrators gränssnitt. 

Trycker administratorn på ”edit”-knappen visas ett formulär där denne får 
möjlighet att ändra diskussionsämnet. Diskussionsämnet uppdateras sedan efter 
att administratorn klickat på knappen ”Change Subject” (se följande figur 26). 
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Figur 26 - Formulär för att ändra diskussionsämne. 

Funktionen som möjliggör administratören att praktisera sina administrations-
rättigheter kallas i detta system för ”make_changes()”. Beroende på vilken 
rättigheter administratören väljer att utnyttja, skickas relevanta strängar till denna 
funktion som talar om vilka operationer den skall utföra. 

Exempel på detta är att när en administratör klickar på ”Change Subject”. Så 
exekveras make_changes() med strängen ”update_subject”, som talar om för 
funktionen att administratören vill uppdatera diskussionsämnet. Liknande sker då 
de andra knapparna används, förutom att strängen blir en annan. D.v.s. 
”delete_entry” respektive ”kick_guest”. 

I dessa fall efterfrågar funktionen make_changes() subsidan ”make_changes.php”, 
samt skickar med relevant variabler. Variabler som beroende på vilka operationer 
som bör utföras innehåller antingen diskussionsämnet, ett inläggs unika id eller en 
deltagares unika id. Subsidan tar sedan vara på dessa variabler och utför 
nödvändiga transaktioner i databasen.       

Inlägg-funktionen 

Den nedre rutan i debattrums gränssnitt är rutan där deltagare kan skriva och 
skicka in sina inlägg. Den fungerar på så vis att en deltagare skriver något och 
trycker på ”enter”-knappen, varav då inlägget skickas till subsidan 
”send_message.php” som registrerar det i databasen. 
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4 Resultat 

4.1 Presentation av det färdiga systemet 

Här presenteras det färdiga systemet igenom skärmdumpar, samt beskrivningar 
om hur det används. 

4.1.1 Registrering av konto 

Att registrera ett konto är enkelt, det enda som krävs är att man klickar på 
hyperlänken "Sign Up" som finns på startsidan (se figur 27).  

 

Figur 27 -Huvudrutans vänstra del på startsidan. 

Denna hyperlänk gör att systemet presenteras en med ett registreringsformulär. 
Fyll ut detta formulär och tryck på knappen "Sign Up" så skapas ditt konto (se 
figur 28).  
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Figur 28- Registreringsformulär. 

4.1.2 Logga in och skapa ett debattrum 

På startsidan kan man logga in med sitt konto med hjälp av ett 
inloggningsformulär (se tidigare figur 27). Detta formulär försvinner sedan efter 
en lyckad inloggning, och byts ut mot ett nytt formulär som vi kan kalla "Skapa 
Rum"-formulär (se följande figur 29). 
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Figur 29 - "Skapa Rum"-formulär. 

Fyller vi sedan ut detta formulär och trycker på knappen "Create Room" så skapas 
vårt rum (se följande figur 30). 

 

Figur 30 - Ett nytt debattrum. 
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4.1.3 Gå med i ett debattrum 

På startsidan kan man se alla de debattrum som finns tillgängliga, samt söka bland- 
eller filtrera dem efter kategori (se följande figur 31). 

 

Figur 31 - Debattrumslista. 

För att gå med i ett debattrum klickar man bara på dess namn, vilket gör att man 
presenteras med ett formulär som ber dig välja ett deltagarnamn (se följande figur 
32).

 

Figur 32 - Formulär för att välja ett deltagarnamn. 
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Fyller man sedan ut detta formulär och trycker på knappen "Enter Room", så 
hamnar man i det förvalda debattrummet (se följande figur 33). 

 

Figur 33 - Det valda debattrummet. 

4.1.4 Administrera sitt debattrum 

4.1.4.1 Byta diskussionsämne 

Om man som administrator vill byta diskussionsämnet i ett debattrum, är det bara 
att trycks på "Edit"-knappen som finns vid ämnet. Det som sker då är att ett 
formulär visas som låter en göra ändringar. Trycker man sedan på knappen 
"Change Subject", så ändras ämnet till det som står i formuläret (se följande figur 
34). 
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Figur 34 - "Byt ämne"-formulär. 

4.1.4.2 Ta bort inlägg 

Vill man som administrator ta bort ett inlägg, placerar man bara sin datamus över 
inlägget och klickar på den lilla "x"-knappen som uppstår (se följande figur 35). 

 

Figur 35 - Knappen "x" som tar bort inlägg. 
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4.1.4.3 Stäng av användare 

Vill man som administrator stänga av en användare, placerar man bara sin 
datamus över användarens namn och klickar på den lilla "x"-knappen som uppstår 
(se följande figur 36). 

 

Figur 36 - Knappen "x" som stänger av användare. 

När en användare blir avstängd meddelas denne om detta på följande vis (se 
följande figur 37). För att sedan skickas tillbaka till startsidan. 
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Figur 37 - Meddelandet en avstängd användare får se. 

4.1.5 Återhämta lösenord 

Råkar man glömma lösenordet till sitt konto är det bara att trycka på hyperlänken 
"Lost Password?" som finns på startsidan. Denna länk leder till ett formulär som 
återhämtar ditt lösenord igenom att skicka det till din e-mail adress (se följande 
figur 38).  

 

Figur 38 - "Återhämta lösenord"-formulär. 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att skapa en tjänst för kommunikation över 
internet. En tjänst som agerar som en samlingsplats samt ett verktyg för de som är 
intresserade av att delta/hålla i direktsända ämnesinriktade diskussioner.  
Förutom detta var det även författarens syfte att få en djupare förståelse för 
programmering och projektplanering. 
 
Med detta system har syftet uppnåtts igenom att systemet möjliggör sina 
användare att hålla sina egna diskussioner, samt delta i andras på ett organiserat 
sätt. 
 
Utvecklingen av systemet har även testat författaren programmeringskunskaper, 
eftersom kommunikationen mellan sidor och subsidor blivit komplext i vissa 
sammanhang. 
 

5.2 Har frågeställningen besvarats?  

Hur skapas ett system som möjliggör direktsända ämnesinriktade 
diskussioner med flera deltagare? 

Genom att använda sig av vad som i denna rapport kallas för "Debattrum", som 
är en variant av "Chattrum". Där skillnaden är att debattrum är dedikerade till ett 
specifikt ämne. Någonting som bl.a. uttrycks i form av att de innehåller en ruta 
som alltid talar om vilket ämne som är uppe för diskussion i det aktuella rummet.  

Hur skapas ett enkelt, lättförståeligt och användarvänligt gränssnitt? 

Genom att skapa ett simpelt gränssnitt i linje med vad internetanvändare är vana 
vid. Samt använda text som hjälper användaren till att förstå vad som är vad på en 
webbplats. Dock behöver inte allt förklaras eftersom de flesta internetanvändare 
känner igen till exempel, ett inloggningsformulär. 

Hur skapas ett system på internet som arbetar direktsänt med minimal 
belastning av servern? 

Genom att använda sig av ett klientspråk så som JavaScript och ett serverspråk 
som PHP. Där JavaScript ser till att klientdatorerna ber servern om den senaste 
informationen med jämna mellanrum och korta intervall. Samtidigt som PHP tar 
emot och bearbetar dessa förfrågningar för att sedan endast svara med data då det 
är nödvändigt.  

Med andra ord se till att servern undviker onödiga operationer samt undviker att 
skicka dubbletter av data. Har en klientdator det senaste data, finns ingen 
anledning att svara på dess förfrågning. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

5.3.1 Test av system 

Under utvecklingen gång testades varje del av systemet för att se till att allt den 
delen fungerade innan nästa utvecklades. I lobbyn programmerades och testades 
subsida för subsida. Medan funktion för funktion programmerades och testades i 
debattrummet. 

Förutom detta utfördes ett helhetstest då systemet väl var färdigutvecklat. Något 
som gjordes igenom att författaren besökte systemet som en användare via sin 
webbläsare. För att sedan försöka utföra allt som systemet bör möjliggör sina 
användare, och på så vis avgöra att allt fungerar.  

5.3.2 Säkerhet 

Som systemet är nu existerar bara ett grundligt skydd som uttrycks i form av olika 
kontroller av indata, dessa kontroller motverkar främst SQL-injektioner. Dock 
finns det andra tänkbara säkerhetshot. 

Ett exempel är ”Brute Force” som går ut på att gissa fram lösenord till konton. 
Detta motverkas enkelt igenom att blockera användares tillgång till systemet ca 5 
minuter, efter varje gång denne skrivit fel lösenord tre gånger i rad. På så vis 
försäkras att “gissande av lösenord” tar en så lång tid att det helt enkelt inte lönar 
sig att försöka. 

5.3.3 Vidare Utveckling 

Utbudet av funktioner skulle kunna påökas med exempelvis: 

 Lösenordskyddade debattrummet. 

 Möjligheten för en administratör att tilldela administratörsrättigheter till 
andra deltagare i sitt debattrum. 

 En IP-ban funktion som ser till att användare som inte sköter sig får svårt 
att komma tillbaka. 

 En funktion som med jämna mellan rum går in i databasen och “städar”. 
D.v.s. tar bort gamla data, så som gamla inlägg ifall sådana råkar vara kvar. 
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