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Abstract 

This report represents a comparison between two different tools used to create an 
online store that was developed by two students at the Technical University in 
Jönköping. The web shop will be of great benefit to both customers and 
administrator in a food firm known as Mattias' Livs. 

The company wanted an online store that facilitates the sale section and gives a 
full control of their stocks. 

 

The aim of this thesis is to create an online store that offers customers the ability 
to shop online and help the staff to operate the company in a simpler and more 
efficient way, which reduces the need for human resources and thus leads to less 
costs for the company. The aim also includes a comparison between the two 
different tools used to create the online store.  

 

At the start of work, the authors discussed the problem with the client and finally 
came up with a set of requirements, which our work is based on.  

The report includes an introduction chapter, which is divided into two different 
sections. The first section describes the background and problem description. 
While second chapter describes the purpose of the thesis and the subjects that the 
students will respond at the end of the report. 

  

The study compares the two different tools, which is Microsoft Visual Studio and 
osCommerce. Visual Studio has been the market leader in Internet-based 
applications since 1997. While osCommerce is a newer tool that has gained 
significant market share. The two tools are examined through the creation of two 
websites built into each tool. 
The results of this study show that Microsoft Visual Studio is a more efficient 
alternative for creating a stable web applications, but the tool has also some 
usability problems due to programming complexity. OsCommerce is a simple tool 
that has some issues with the design customization, at the same time it has a 
usable interface for the administrator. 
 

The web shop was published online by installing the application on a host server 
which means the customers can order products online. 
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Sammanfattning 

Rapporten representerar en jämförelse mellan två olika verktyg som använts för 
att skapa en webbutik vilken utvecklats av två studenter vid Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Webbutiken skall vara till stor fördel för både kunder och 
administratör i ett livsmedelsföretag som kallas för Mattias’ Livs.  

 
Företaget ville ha en webbutik som underlättar försäljningsdelen och ger en full 
kontroll över sitt lager.  

 
Syftet med examenarbetet är att skapa en webbutik som ger kunder möjligheten 
att handla på nätet och underlättar för personalen att driva företaget på ett enklare 
och effektivare sätt, vilken minskar behovet av personalresurser och därmed leder 
det till mindre kostnader för företaget. I syftet ingår även en jämförelse mellan de 
två olika verktyg som använts för att skapa webbutiken. 

  
Vid arbetets början diskuterade författarna problemet med uppdragsgivaren och 
fick till slut fram en kravspecifikation, som vårt arbete bygger på. 

Rapporten innefattar ett inledningskapitel, som är uppdelat i två olika avsnitt. Det 
första avsnittet beskriver bakgrunden och problembeskrivningen. Medan det 
andra avsnittet beskriver syftet med examenarbetet och de frågeställningarna som 
besvaras i slutet av rapporten. 

 

I studien jämförs de två olika verktyg, vilka är Microsoft Visual Studio och 
osCommerce. Visual Studio har varit marknadsledande inom internetbaserade 
applikationer sedan 1997.  Medan osCommerce är ett nyare verktyg som har tagit 
betydande marknadsandelar.  De två verktygen undersöks genom skapandet av två 
webbplatser byggda i respektive verktyg. 

Studieresultat visar att Microsoft Visual Studio är ett mer effektivt alternativ för att 
skapa en stabil webapplikation, men verktyget har samtidigt vissa 

användbarhetsproblem på grund av programmerings komplexitet. osCommerce är ett 
enklare verktyg som har vissa problem med designanpassning, samtidigt som det 
har ett användbart gränssnitt för administratören. 

 

Webbutiken publicerades på nätet genom att installera applikationen på ett 
webbhotell, vilket innebär att kunder kan beställa produkter via nätet. 

 

Nyckelord 

Databas, Objektorienterad programmering, Scrum, ASP. Net, SQL, C#, HTML, 
Webbutik, AJAX, osCommerce.  
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1 Inledning 

 

Denna rapport är skriven av två studenter som studerar datateknik med inriktning 
på webbutveckling vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Detta är ett 
examensarbete som betraktas som en slutlig del av en treårig ingenjörsutbildning. 

  
Uppdragsgivare är företaget Mattias’ Livs som ligger i Norrköping. Uppdraget är 
att skapa en webbshop, där ägaren enkelt kan lägga in olika produkter med 
tillhörande bilder, priser, antal, m.m. Samtidigt ska kunder lätt kunna hitta priser 
m.m. och beställa de produkter som de vill köpa. 

 

Studenterna utför webbshopen med hjälp av två olika verktyg vilka är Visual 
Studio och osCommerce, och redovisar sedan en jämförelse mellan de två 
verktygen.  

  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I dag har det blivit vanligt att man handlar eller beställer olika varor eller tjänster 
via Internet. Det kallas e-handel, e-commerce eller online shopping på engelska. Webb- 
shop är en form av elektronisk handel som ger kunder möjlighet att köpa direkt 
från säljare utan förmedlare. Det finns några olika benämningar som används för 
e-handelssystem, vilka alla har samma betydelse, nämligen webbshop, webbutik, e-
butik, e-shop, nätbutik, internetshop och virtuell butik. På internet kan man hitta 
många aktörer som erbjuder olika slags e-handelssystem/webbutiker.[1]. 

 

Mattias’ Livs är ett nyöppnat företag som är personalberoende. Enligt 
uppdragsgivaren är problemet att de inte har tillräckligt med personal för att 
betjäna alla kunder med rätt informationsmängd när de ber om det. På grund av 
detta, misslyckas de ibland med att ge kunder de svar som behövs, gällande 
produkter. Detta påverkar deras kundtjänst och försäljningsmängd. 

Ett annat problem som företaget har är den begränsade storleken på lokalen, 
vilket gör det lite svårt när många kunder rör sig i butiken att upptäcka olika 
produkter. 
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Mattias’ Livs behöver en webbshop där de kan administrera sitt jobb och 
organisera det genom att sälja sina produkter via internet som ett komplement. 
Där skulle de i första hand kunna skapa bilder på produkter de vill visa för 
kunderna, samt lägga in priser genom att logga in på en inloggningssida via en 
dator som har anslutning till internet. För det andra skulle kunder enkelt kunna 
beställa olika produkter via Mattias’ webbshop. Systemet skall vara 
användarvänligt, interaktivt och enkelt, eftersom det är riktat till användare som 
kan vara obekanta med datorer och kanske har lite kunskap i hur man kan 
använda det. Uppdragsgivaren tror att denna webbshop är en bra lösning på 
problemet med liten personal, lokalbegränsning och tidsbrist, samt att den ger 
helhetskontroll över företagets varor.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syftet 

Syftet med examensarbetet är att skapa en nätbutik som kallas Mattias’ Livs, för 
att effektivisera och kontrollera försäljningsdelen av det redan befintliga företaget, 
samt att ge deras kunder möjlighet att beställa varor via internet hemifrån. 
Webbshopen skall innehålla en virtuell varukorg och det skall vara lätt att navigera 
och söka genom utbudet av produkter och lägga till, samt radera varor ur 
varukorgen. 

 
Mattias’ webbshop skall också innehålla ett online lagersystem där en av de 
anställda kan logga in på administrationssidan och lägga in deras produkter och 
ange dess antal. Lagret minskas automatiskt efter varje inköps genomförande. Det 
skall inte gå att lägga en produkt i varukorgen om produkten är slut. Det skall vara 
lätt för Mattias’ Livs själva och deras kunder att i en databas kunna söka bland 
produkterna och hitta dem, samt att se hur många som finns kvar i lager.  

 

Webbshopen skall genomföras två gånger. Första gången med hjälp av verktyget 
Visual Studio medan den andra gången skall genomföras med hjälp av verktyget 
osCommerce. En jämförelse mellan de två verktygen undersöks sedan med 
målsättningen att kunna identifiera för- och nackdelar med respektive verktyg. 

1.2.2 Frågeställningar 

1. Hur utvecklas en webbutik med hjälp av ASP. NET, C# och SQL server, 
genom att använda Visual Studio som ett verktyg? 

2.  Hur utvecklas en webbutik med hjälp av verktyget osCommerce som 
använder programmeringsspråk PHP och My SQL-server?  

3. Vad är för- och nackdelar med de både verktygen? 
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1.3 Avgränsningar 

 

Vi fastställer några avgränsningar för att examensarbetet inte ska bli för stort samt 
för att det ska hålla sig inom tidsramen. Följande är arbetets avgränsningar. 

 
1. Webbutiken som skapas med verktyget osCommerce skall täcka två 
betalningssätt med en begränsning så att de inte kopplas mot ett banksystem. De 
skapas för att användas vid framtida behov. 

 
2. Webbshopen som skapas med verktyget Visual Studio skall bara utvecklas för 
vanliga webbläsare i vanliga pc-miljöer, utan att ta hänsyn till olika webbläsare i 
smarta mobiler. 

 

 

 

1.4 Disposition 

Denna rapport är uppbyggd enligt en mall för examensarbete från Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Följande är en kort beskrivning av detta. 

 

Kapitlet Teoretisk Bakgrund följs av Inlednings-kapitlet, som handlar om vilka teorier 
som har inspirerat och använts som grund för examensarbetet. Där kan man hitta 
korta förklaringar till bakgrundsteorier, olika utvecklingstekniker, metoder, 
processer samt programmeringsspråk m.m. som har använts. Detta ger läsaren 
tillräckligt god kunskap för att kunna fortsätta läsa och hänga med i det följande 
kapitlet som kallas Metod och genomförande.  Där beskrivs examensarbetets olika faser 
i detalj. 

 

Resultat och analys är det fjärde kapitlet och innehåller resultatredovisning. Det 
utvärderas utifrån examensarbetets syfte och frågeställningar. 
Resultatframställning, skisser, tabeller, och koder förstärks av olika bilder från 
själva arbetet. 

 

Det sista kapitlet, Diskussion och slutsatser, tar upp och kommenterar de svårigheter 
vi mött under arbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Betalningsmetoder 

2.1.1 Kortbetalning 

 

Kortbetalning innebär att man betalar från sitt eget konto som är kopplat till ett 
"kreditkort" genom att ange kortuppgifter direkt på webbplatsen. Webbplatsen måste vara 
krypterad så att inte kundens uppgifter hamnar i fel händer. Genom att se efter om 
webbadressen inleds med "https" i stället för "http" kan man kontrollera om webbplatsen 
är krypterad eller inte. Exempel på ett par vanliga kreditkort är MasterCard och VisaCard. 

 

2.1.2 Direktbetalning/ Internetbank 

 

Det är en säker betalningsmetod därför att betalningen sker genom att kunden 
loggar in på sin Internetbank med hjälp av bankens säkerhetstjänster som 
säkerhetsdosor och engångskoder. Pengarna dras direkt från köparens bankkonto 
utan att han eller hon behöver lämna ut sitt kortnummer till företaget. [2] 
 

2.2 Visual Studio verktyg 

 

Visual Studio är ett effektivt komponent-baserat verktyg för programvaru-
utveckling med serverbaserade tjänster och andra tekniker för att bygga kraftfulla 
applikationer. Verktyget har stöd för kända språk vilka är kompatibla med NET 
ramverk, såsom Visual Basic, Visual C++ och Visual C#, där kompilatorer för 
språken ingår i det. 
 
Mjukvaran är kompatibel med de senaste webbutvecklingsteknikerna bland annat 
AJAX-tekniken och JavaScript som kan utföras i programmets verktygslåda.  
Verktygslådan i Visual Studio innehåller många olika färdiga verktyg som 
underlättar utvecklingen exempelvis TextBox, Button, Lable, UppdatePanel, 
ScriptManager m.m. [3]  
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2.3 osCommerce verktyg 

 

osCommerce är ett gratis och tillgängligt program som introducerades 2000 och 
står för öppen källkod e-handel. Verktyget är skriven i PHP och använder sig av 
en MYSQL- databas för datalagring. Programvaran är skriven i objektorienterad 
kod, där de flesta programmerare med grundläggande kunskaper kan förstå dem 
och ändra på innehållet av de olika filerna vid behov. [4] 

 

 

2.4 Systemutvecklingslivscyckel/ Systems development 

life-cycle SDL 

 

Det är viktigt att man har en viss typ av ramverk när man utvecklar ett system, där 
utvecklare kan arbeta ihop och på ett lätt sätt bestämma milstolpar, aktiviteters 
strukturer, samt kontrollerar resultatet. Det ger en god grund när man ska skapa en 
övergripande bild av utvecklingsprocessen vilket är viktigt, speciellt när ett stort 
antal utvecklare är involverade i samma system. 

 

Ramverket som används inom systemutveckling kallas för system livscykelmodell. 
Det finns flera faser i denna livscykel, där alla steg måste gås igenom för att nå ett 
framgångsrikt resultat. Dessa faser är: krav, analys, design, implementering och 
installationen. Följande figur förklarar modellen.[5] 

                 

Figur 1: Systemutvecklingslivscyckel. 
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Varje fas i systemutvecklingens livscykel handlar om särskilda frågor som 
producerar ett delresultat. Carol Britton och Jill Doake förklarar dessa faser enligt 
följande tabell. 

 

Tabell 1: Carol Britton and Jill Doake, 2005, A Student Guide to Object-Oriented Development, 
Safari Books Online (sidan 6). 

Fas Frågor som behandlas Delresultat 

Krav Vilka är problemen, behoven och 
önskemålen hos kunder och 
användare? 

 

Vilket är målet och omfattningen 
av det föreslagna systemet? 

 

Vilka är de största inblandade 
riskerna? 

En lista över de krav som kan 
användas som utgångspunkt 
för utvecklingen. 

 

En lista över problemområden 
som faller inom ramen för det 
föreslagna systemet. 

 

Utvärdering av riskfaktorer. 

 

Analys Hur ser systemet ur 
beställarens resp. användarens 
synvinkel? 

En uppsättning av modeller, 
som tar upp olika aspekter av 
systemet, vilket tillsammans ger 
en fullständig bild. Modellerna 
kan vara texter, diagram eller 
tidiga prototyper. 

Design Hur kan systemet konstrueras så 
att det tillfredsställer kraven? 

Modeller från analysfasen 
raffineras för att illustrera 
systemets underliggande 
arkitektur. Dessa modeller 
beaktar de tekniska 
överväganden och 
begränsningar som 
genomförandemiljön kräver. 

Implementering Hur kan de producerade 
modellerna översättas till koder? 

En fullständig uppsättning av 
de testade programmen.   

Installation Vad krävs för att stödja 
beställaren och användarna, så att 
de kan använda det nya systemet 
effektivt? 

Bruksanvisningar, teknisk 
dokumentation, utbildning av 
användare. Konvertering från 
det nuvarande systemet till ett 
nytt system. 
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2.5 Scrum 

Inom mjukvaruutveckling finns det många olika utvecklingsmetoder som fokuserar 
på hur utvecklingsarbetet ska organiseras, samt beskriver och sammanfattar hur 
genomförandefasen ska bedrivas. Utvecklingsmetoder är inte en lösning på problem 
i mjukvaruutveckling, utan ett gemensamt språk och förhållningssätt som hjälper 
utvecklare att nå önskat resultat enligt den metod som han/hon jobbar med. Att 
välja en bra och effektiv metod att jobba med är viktigt att tänka på. Detta lider till 
komplexitetsminskning i arbetet, genom att dela upp arbetet bland flera personer 
som jobbar i samma program. Scrum är en av de vanligaste lättviktiga metoder som 
fokuserar på individen och dess interaktion, istället för på processer och verktyg. 
Den fokuserar inte på en precis plan som måste utföras på en viss tid och inte på 
uppdelning av arbetsuppgifter bland medarbetare heller. Planering och 
genomförande framställs utifrån ett annat perspektiv, enligt följande:[6] 

 

I ett Scrum-projekt finns bara tre roller: 
 

1- Produktägare: en fysisk person som hanterar och prioriterar de viktiga 
behoven och beslutar om krav och frågor kring funktionalitet.  
 

2- ScrumMaster: arbetar som coach för teamet och bestämmer inte vad som 
ska göras utan avlägsnar hinder för utvecklare och faciliterar processen.  
 
 

3- Utvecklingsteam: är självorganiserande, består av 3-9 personer som har god 
kompetens inom det utvecklingsområdet.  

 
Scrum innehåller följande beståndsdelar: 
 
Produkt-backlog: 
 

1. Planeringsmöte: Ett möte bestäms med produktägaren och hela gruppen 
för att sammanställa krav och önskemål. Där bryts kraven ner i smådelar, 
vilka skrivs på en lista där åtgärder som måste genomföras skall prioriteras. 
Denna lista kallas för Produkt-backlog. 

 
2. Sprint-backlog: Är en del av produkt-backloggen som har skrivits på 

planeringsmötet, där utvecklingsteamet åtar sig att implementera det man 
beslutat under varje sprint. 
 

3. Sprint: Är en tidsbestämd iteration som är mellan 3-30 dagar lång. Arbetet 
delas in i sprintar. Varje sprint börjar med att ta en del från föregående 
sprints-backlog. 
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4. Scrum: Kallas även för Daily Scrum, där arbetet delas in i cykler, där varje 
cykel kallas för Scrum och den innefattar 24-48 timmar arbete.  
 
5. Scrummötet: Varje dag träffas Scrum-gruppen på ett socialt forum till 

ett kort möte som inte tar mer än 15 minuter. Där får de en totalbild över 
varandras arbete genom följande frågor: Vad har jag gjort sedan igår? 
Vad ska jag göra imorgon? Vad hindrar mig? [7]. 

 

 

Figur 2: Arbeta med IT-projekt 
http://daniellarsson.wordpress.com/2008/11/24/scrum/ 

 

2.6 Prototypen 

Inom mjukvaruutveckling är prototypen ett snabbt visualiseringssätt som beskriver 
hur ett färdigt system kommer att se ut. Den ska inte betraktas som ett färdigt 
system, utan den används för att förtydliga systemkraven. Prototypen kastas bort 
när programvaran börjar byggas.  De vanliga stegen för att bygga prototypen kan 
förklaras enligt följande figur.[8]. 

 

Figur 3: Prototypen 

  

 

http://daniellarsson.wordpress.com/2008/11/24/scrum/
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2.7 Objektorientering 

Objektorientering är ett sätt som används när man utvecklar ett system för att 
beskriva hur man organiserar data som ska lagras i en databas genom att tänka 
abstrakt om ett problem och använda begrepp från verkligheten, istället för 
programmeringsbegrepp. [9] 

Man använder Objektorienterad analys och design (OOAD) som metod för att 
modellera ett system som består av en grupp av samverkande objekt där varje objekt 
representerar några klasser. Objektet kännetecknas av sin klass, sitt tillstånd och sitt 
beteende. Samverkan mellan objekt sker genom att de skickar meddelanden till 
varandra. Olika diagram kan skapas med hjälp av Unified Modelling Language (UML) 
för att visa systemets statiska struktur och dess dynamiska beteende.  

Den objektorienterad analys (OOA) -processen används för att analysera 
funktionella krav för att kunna utveckla en konceptuell modell som består av olika 
diagram. Denna modell beskriver systemet för att tillfredsställa kundens behov. 
Detta krav kan delas i flera deluppgifter under analysfasen, där varje uppgift ska 
analyseras separat. [10]. 

   

Thomas Padron-McCarthy förklarar objektorienterad programmering: 

 

”Ett sätt att programmera som går ut på att man delar upp sitt program i 
mindre delar som kallas klasser. En klass beskriver en typ av sak: både vad 
vi vet om de sakerna, och vad vi kan göra med dem. De enskilda sakerna 
kallas objekt eller instanser." 

 

Det innebär att grunden för objektorienterad programmering är ett objekt och en 
klass. Objekten är data i datorn och varje objekt representerar en sak i verkligheten. 
Klassen beskriver sakerna och vad vi vet om varje sak och vad vi kan göra med 
dem. [11]. 

 

2.8 Unified Modeling Language (UML)  

Toby J Teorey, 2011 beskriver Unified Modeling Language (ULM) som ett grafiskt 
språk enligt följande: 

 

”The Unified Modeling Language (UML) is a graphical language for 
communicating design specifications for software. The object-oriented 
software development community created UML to meet the special needs of 
describing object-oriented software design. UML has grown into a standard 
for the design of digital systems in general." [12]. 
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James Rumbaugh; Ivar Jacobson; Grady Booch, 2004, definierar UML som ett 
allmänt tillämpbart visuellt modelleringsspråk enligt följande: 
  
 
"The Unified Modeling Language (UML) is a general-purpose visual 
modeling language that is used to specify, visualize, construct, and 
document the artifacts of a software system." [13]. 
 
 
Detta visar att UML används för att planera och bygga upp strukturen i den 
utvecklade programvaran, så att utvecklare kan visualisera hur systemet kommer att 
fungera. 
 
Det finns olika typer av UML-diagram, som alla har olika syften, enligt Rumbaugh, 
2004. Klassdiagram och aktivitetsdiagram är speciellt användbara för att diskutera 
frågor som gäller databasdesign.  
 

1. Klassdiagram fångar upp de strukturella aspekter som finns i ett 
databasschema.  
 

2. Aktivitetsdiagram underlättar diskussionen om de dynamiska processer som 
är involverade i databasdesign. 

 
3. Användningsfallsdiagram Use Case Diagram är användbara för att beskriva 

dem funktionella karven i form av aktörer, för att skapa förståelse kring hur 
systemet kommer att användas. Dessa diagram beskriver både den statiska 
strukturen och det dynamiska beteendet i ett system.[14]. 
 

2.9 Databas 

Kunskap om datamodellering och databasdesignens teknik är viktig för 
applikationsutvecklare. Databasens livscykel visar vad som behövs för att kunna 
utforma en databas. 

2.9.1 Databasens livscykel 

Toby J. Teorey; Sam S. Lightstone; Tom Nadeau; H.V., 2011 beskriver databasens 
livscykel i fyra olika steg. 

1- Kravanalys: Databasens krav bestäms utifrån de erhållna kraven från beställaren 
som sedan analyseras för att formulera en kravspecifikation. Denna specifikation 
inkluderar de data som behövs för att bearbeta datarelationer och programmets 
plattform som sedan används för databasens upprättande. 

2- Logisk Design: Den konceptuella datamodell som visar alla data och dess 
relationer, vilka utvecklats med hjälp av olika tekniker, som Entity-Relationship (ER) 
eller (UML).  

http://www.informit.com/authors/author_bio.aspx?ISBN=9780321245625
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3- Fysisk design: Denna modell utförs genom att sätta den konceptuella 
datamodellen i den traditionella relationsdatabasen (tabeller). Syftet med detta steg 
är att beskriva hur data lagras fysiskt i tabeller för att ge en noggrann representation 
av verkligheten. 

4- Implementationsmodellen (Databasgenomförande, uppföljning och 
modifiering): När designen är klar kan databasen skapas genom att använda en 
databashanterare. Beskrivningen som gjorts i den konceptuella datamodellen måste 
översättas till något som kan stoppas in i en dator. 

När databasen börjar fungera, visar kontrollen om de funktionella kraven är 
uppfyllda eller inte. Om de inte är uppfyllda, bör ändringar göras för att förbättra 
prestandan. Alltså fortsätter livscykeln med bevakning, designa om och ändringar.  

 Figuren nedan visar en översikt av en databaslivscykel.[15]. 

 

 

Figur 4: Databas modell och design [16] 
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2.9.2 Relationsdatabaser 

En relationsdatabas har en enkel och logisk struktur. Relationsmodellen bygger på 
begreppet relation som kallas ”tabell”. Alla data ligger logiskt strukturerade i 
tabeller. Varje tabell har ett fast antal kolumner ”attribut” och ett varierande antal 
rader ”tuples”. Varje rad representerar en instans av ett ”Entity set” och varje 
kolumn ”attribut” endast innehåller ett värde av den registrerade egenskapen för 
instansen. [17]. 

2.9.3 Relationsnycklar och relationstyper  

En sammankoppling mellan två tabeller kallas för en relation. Denna relation kan 
skapas när data i en tabell är relaterad till data i en annan tabell. Kopplingen skapas 
genom att sätta in primärnyckeln i den första tabellen i den motsvarande raden i 
den andra tabellen. När så sker, kallas fältet som används för att ansluta de två 
tabellerna för främmande nyckel.[18].  

 

Det finns tre typer av relationer mellan tabeller: 

1. En-till-många relation (1:*) 

Detta är den vanligaste typen av relationer. I denna typ av relation har en rad i en 
tabell flera motsvarande rader i den andra tabellen, t.ex. kan en rad i tabell 1 ha 
många motsvarande rader i tabell 2. Men en rad i tabell 2 kan endast ha en 
motsvarande rad i tabell 1. 

2. Många-till-många relation (*:*) 

I denna typ av relation är varje rad i den första tabellen relaterad till flera rader i 
den andra tabellen, och varje rad i den andra tabellen är relaterad till flera rader i 
den första tabellen. Alltså, en rad i tabell 1 kan ha många matchande rader i tabell 
2 och vice versa. En sådan relation skapas genom att definiera en tredje tabell, vars 
primärnyckel består av främmande nycklar från både tabell 1 och tabell 2. 

3. En-till-en relation (1:1) 

I denna typ av relation kan inte en rad i tabell 1 ha mer än en matchande rad i 
tabell 2, och vice versa. Denna typ av relation är inte så vanlig, eftersom det mesta 
av informationen då skulle behöva få plats i en enda tabell. [19]. 
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2.10 Utvecklingsspråk  

 

2.10.1 SQL 

 

SQL = Structured Query Language. Det är en ANSI standar American National 
standards Institute. 

 

SQL är ett standardiserat språk som används för att kommunicera med databaser. 
Man kan alltså komma åt databaser och manipulera dem med hjälp av detta språk. 
SQL kan användas med olika relations- databaser såsom Access, SQL server, My 
SQL och Oracle. Språket innehåller både ett datadefinitionsspråk och ett 
datamanipuleringsspråk. En sökning i databasen kallas för en fråga. Följande är 
exempel på SQL frågor: 

 

1. Datahämtning från en eller flera kolumner i en eller flera tabeller, genom 
att använda satsen SELECT. 

2. Datafiltrering av inhämtad data från databasen genom att använda satsen 
WHERE. 

3. Datasortering från en specifik kolumn i en tabell, genom att använda satsen 
ORDER BY ASC|DESC. 

4. Infoga data i en tabell, t.ex. en ny rad i en tabell eller kolumner, genom att 
använda satsen INSERT INTO.  

5. Datauppdatering till de befintliga data i en tabell genom att använda satsen 
UPDATE. Tillsammans med satsen WHERE kan man specificera vilken 
data som skall uppdateras, annars kan hela tabellen uppdateras. 

6. Ta bort data eller rader från en tabell genom att använda satsen DELETE. 
Tillsammans med satsen WHERE kan man specificera vilken rad som skall 
tas bort, om inte, raderas hela tabellen.[20]. 
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2.10.2 HTML 

HTML = Hyper Text Markup Language, som baserades på Standard Generalized 
Markup Language (SGML). Enligt (J. Ek, K. Noren, 1998) kan språket definieras så 
här: 

” It is a simple data format used to create hypertext documents that are 
portable from one platform to another” 

 

Med andra ord, är HTML ett dataformat för att skapa flyttbara 
hypertextdokument.[21]. 

HTML är ett språk som är utformat för att beskriva strukturen i ett dokument på 
ett sätt som kan tolkas och förstås av olika typer av webbläsare, oberoende av 
typen av dator eller server som används.  

Språket består av specificerade element som kallas för taggar, där formateringen av 
sidans innehåll styrs av taggarna. Webbläsaren läser HTML-filer och komponerar 
dem till synliga eller hörbara webbsidor utan att visa HTML-taggarna.[22]. 

   

HTML-elementen utgör byggstenarna i alla webbplatser som definieras av 
gemensam uppsättnings av stilar för webbsidor vad gäller rubriker, stycken, listor 
och tabeller. De definierar även teckenformat exempelvis fetstil, som anges av 
själva HTML – dokumentet med hjälp av taggar som var och en har ett specifikt 
namn. Bland HTML-taggarna kan ett skript som är skrivet med Java Script-språk 
inkluderas, vilket påverkar beteendet hos HTML-sidorna.[23]. 

  

HTML-sidans struktur kan ses som ett träd, där HTML-elementet står i toppen, 
medan enskilda element, som stycken, står i botten. Följande figur visar en 
trädform av ett enkelt HTML-dokument. 

 

Figur 5: Trädstruktur hos HTML 
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HEAD och BODY är barn till HTML, medan H1, P och P är barn till BODY och 
ättlingar till HTML. Samtidigt är de syskon till varandra och H1 betraktas som 
första barnet, eftersom det kommer före de två p-elementen. Barnen ärver 
egenskaper från föräldrarna, exakt som i verkliga livet, men syskonen ärver inte 
varandra. En detaljerad förklaring av detta träd finns under DOM. [24]. 

2.10.3 ASP.NET 

ASP = Active Server Pages är den klassiska ”ASP” som presenterades av Microsoft 
som deras första serversida med skriptmotor. Det är en teknik som gör att skript 
som finns på webbsidor kan köras av en internet-server.  

ASP.NET är en server-sida webbapplikationsramverk som utvecklats av Microsoft 
för att skapa dynamiska webbsidor som använder HTML, CSS, JavaScript och 
AJAX.  ASP.NET bygger på Common Language Runtime ”CLR”, för att hjälpa 
programmerare att skriva med ASP.NET-kod på alla kompatibla ”.NET”-språk, 
exempelvis C#, Visual Basic.NET och J#.  När en webbläsare begär en 
ASP.NET- fil, läser ASP.NET-motorn filen, och sedan kompilerar den och 
exekverar skriptet i filen, och slutligen returnerar den resultatet till webbläsaren 
som en vanlig HTML. Alla ASP.NET-sidor har filer som skrivs med ”.aspx”- 
ändelse. [25]. 

Stöttepelare av ASP.NET: 

 

 1- ASP.NET är integrerad med .NET-ramverk.  

Samtliga funktioner som .NET ramverken erbjuder är organiserade på ett lätt sätt, 
där klasser är grupperade i en hierarkiskt uppbyggd samling funktioner som kallas 
”namespace”, vilka var och en tillhandhåller olika funktioner. Denna massiva 
verktygslåda kallas för klassbibliotek.  

 

2- ASP.NET är kompilerad men inte översatt. 

.NET applikationer går igenom två faser av kompilering. I det första steget, 
kompileras C# koden till ett intermediärt språk som kallas Microsoft Intermediate 
Language (MSIL) eller (IL). Detta är orsaken till att .NET är språkoberoende. Detta 
steg kan ske automatiskt vid den första begäran av en sida. Den kompilerade filen 
med IL-kod är en assembly ”low-level programing language”. 

I det andra steget av kompileringen, vilket tas precis innan sidan exekveras, 
kompileras ”IL”-koden till en s.k. lågnivå-maskinkod. Detta steg kallas för Just-in-
time (JIT)-kompilering, och det sker på samma sätt för alla .NET-applikationer. 
Figuren nedan visar de två stegen i kompileringsprocessen. 
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Figur 6: Kompilering i ASP.NET hemsida 

 

3- ASP.NET är flerspråksstött. 

Man kan använda ASP.NET för att utveckla en webbapplikation utan att ta 
hänsyn till vilket språk som ska väljas, som t.ex. C#, Basic eller J#. Detta val 
kommer inte att spela någon större roll för vad man kan åstadkomma med sina 
program, eftersom alla koder som skrivits på vilket språk som helst kommer att 
kompileras till IL. Alltså, IL är ett språk för .NET, och det är det enda språk som 
CLR kan känna igen. 

4- ASP.NET är placerat hos CLR   “Common Language Runtime” 

Den viktigaste aspekten av ASP.NET-motorn är att den löper inuti av CLR-s 
runtime-miljö, vilket har följande fördelar där ASP.NET kan utnyttja dem:  

a) Automatisk minneshantering och sophämtning 

När en applikation exemplifierar ett objekt, allokerar CLR ett utrymme för detta 
objekt på ett minne (managed heap). Man behöver aldrig radera detta minne 
manuellt, utan det blir föremål för sophämtning när applikationen slutar. 
Sophämtning körs regelbundet inne i CLR, som automatiskt frigör oanvänt minne 
för otillgängliga objekt.   

b) Typ-säkerhet  

När man kompilerar en applikation, tillägger man .NET information till assembly, 
vilken visar detaljer, som tillgängliga klasser och dessa medlemmar och datatyper,  
vilket gör att andra applikationer kan använda dem utan att kräva ytterligare stöd- 
filer, samt att kompilatorn kan verifiera de giltiga call vid runtime. 
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c) Metadata 

Informationen om klasser och dessa medlemmar är bara en av de typer av 
metadata som .NET lagrar i den kompilerade assembly. Metadata beskriver koder 
och ger oss möjlighet att lämna ytterligare information till runtime eller andra 
tjänster.  

d) Strukturerad felhantering 

.NET språk erbjuder strukturerad undantagshantering, vilket gör att man kan 
organisera sin kod för att sedan kunna hantera felet på ett logiskt sätt.  

e) Multitrådning  

CLR tillhandhåller en grupp av trådar som kan används av olika klasser, vilket gör 
att man inte behöver skapa nya trådar explicit för att kunna kommunicera med 
webbtjänster asynkront.  

Figuren nedan visar CLR och .NET ramverk på hög nivå. 

 

Figur 7: CLR och .NET framework 

 

 



Teoretisk bakgrund 

25 

 

5- ASP.NET är objektorienterat. 

ASP.NET är objektorienterat, eftersom alla koder har full tillgång till alla objekt i 
.NET-ramverk, samt att man kan utnyttja alla konventioner av en OOP miljö. Till 
exempel kan man skapa återanvändbara klasser och förlänga de befintliga 
klasserna genom arv, m.m. 

Serverbaserade kontroller är ett bra exempel på inkapsling, där utvecklare kan 
manipulera kontrollobjekt programmatiskt genom att använda koden för att 
anpassa deras utseende och reagera på händelser. 

Kontrollobjekt renderar sig själva till HTML-kod strax innan webbservern skickar 
sidan till klienten där kod är gömda i bakgrunden. Detta gör att utvecklaren inte 
behöver skriva HTML-koden manuellt. 

6- ASP.NET stödjer alla webbläsare. 

Olika webbläsare, versioner och konfigurationer skiljer sig åt i sitt stöd för 
XHTML, CSS och JavaScript. Detta är det största problem som en utvecklare står 
inför. Det finns många olika webbläsare som kräver stöttning.  

ASP.NET förser utvecklare med en rik uppsättning av webbserverkontroller som 
renderar sin kod genom att beakta klientens webbläsare Alltså behövs inget extra 
kodningsarbete för att kunna stödja alla typer av klienter.   

7- ASP.NET är lätt att distribuera och konfigurera.  

Distribuering av ASP.NET applikationer är mycket enkelt eftersom varje 
installation av .NET tillhandhåller samma centrala klasser. ASP.NET kräver en 
Microsofts’ webbserver installerad på en dator, dvs. det måste vara IIS. Man 
behöver bara kopiera alla filer till en virtuell katalog i en server. Då kan man köra 
från ”Visual Studio” efter att man har ändrat Connections string i web.config så att den 
anger den SQL-server som man kör ifrån. [26] 

2.10.4 C# 

C# = C-Sharp är ett objektorienterat programmeringsspråk som är baserat på Java 
och C++. Språket är utvecklat av Anders Hejlsberg och Scott Wiltmuth och har 
utformats för att ge bättre prestanda.   

Språket är byggt speciellt för att kunna programmera .NET-ramverk, dvs. C# är 
kompatibelt med .NET-språk, där alla programkoder kompileras till ett 
mellanliggande språk som kallas IL, och som sedan körs i CLR ”Common 
Language Runtime”, vilket i sin tur utför regelbunden automatisk 
minneshantering. Detta frigör programmerare från arbetet med att kassera 
oanvända objekt. [27]. 
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2.10.5 AJAX 

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML. Detta är en teknik som används för att 
skapa dynamiska webbsidor. Tekniken tillåter asynkron uppdatering av webbsidor 
genom att ändra en del data, vilket innebär att en del av en webbsida kan 
uppdateras utan att ladda om hela sidan. 

AJAX använder en kombination av: 

1. XMLHttpRequest-objekt (för asynkront data-utbyte med en server). 
2. JavaScript/DOM (för att visa olika information och samspela med dem). 
3. CSS (för data-utformning).  
4. XML (används som ett format för data-överföring). [28] 

Följande figur visar hur AJAX fungerar.  

 

 

Figur 8: Hur AJAX fungerar 

 

Ett XMLHttpRequest-objekt är hjärtat av en AJAX-applikation. 

Objektet använder JavaScript för att kunna kommunicera direkt med webbservern 
och hämta data, utan att behöva ladda om hela webbsidan varje gång data 
efterfrågas. 

Denna teknik kan minimera ”postback”-förseningar, vilket som leder till en 
snabbare svarstid för webbapplikationer. Den reducerar även webbserverns ”hits”. 
Man kan överföra data i XML eller HTML m.m. 
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JavaScript är ett skript-språk. Skript betyder en följd av instruktioner som 
översätts och utfördas av ett annat program, istället för att exekveras av datorns 
processor. JavaScript är ett interpreterande språk vilket betyder att det kan köras 
av ett annat program som finns i datorn. Det är ett klient- och serverbaserat skript 
som kan bäddas in i andra program, samt inom HTML-element för att validera 
input för olika kontroller i ett formulär. Koden kan enkelt placeras på själva 
HTML-sidan eller i en separat ”.js-fil” som länkas till en webbsida. JavaScript är 
baserat på objekt och på dessas egenskaper och metoder. [29] 

 

 

DOM = Document Object Modle.  

DOM är hjärtat i den dynamiska webbsidan, eftersom allt sammankopplas och löper 

samman här. Det är en uppsättning objekt, metoder och egenskaper. Genom DOM kan 

ett skript komma åt och manipulera stilen i ett HTML-dokument. [30] 

 

DOM kan representeras av en trädstruktur av dokument, där noderna i trädet kan 
nås med hjälp av JavaScript. Modellen beskriver hur alla element i en HTML-sida 
är relaterade till de strukturer som ligger över dem.  

 

 

Figur 9: Presentation av DOM trädet 
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Det finns olika typer av noder i trädet som visas i figuren ovan: element-noder, 
attribut-noder och text-noder. Rot-noden kallas för dokument-element. ”href” är 
en attribut-nod. De relationer som finns i det här trädet är förälder, barn och 
syskon. Varje nod har en förälder förutom roten. Ett element är förälder till ett 
attribut, och ett elements förälder är det element som innehåller det. Här är ”href” 
ett attribut till <a>-elementet, vilket is sin tur är ett element av <p>-elementet. 
Barnen till en nod är de som kommer ut av en förälder. De två <p>-elementen är 
barn till ”Body”-elementet. Elementet har också syskon. De två <p>-elementen är 
syskon till varandra. [31]. 

 

”Cascading Style Sheets ”(CSS) är ett stilmallsspråk som används för att 
beskriva presentationsstilen i ett dokument skrivet på HTML-språk. Det används 
även till att styra utseendet på webbsidor med och ger möjlighet att använda 
avancerad formatering för HTML. 

 

CSS-filer är vanligen av typ .css, vilken kan användas för att lagra stilar av HTML-
element på en gemensam plats för att de sedan ska kunna återanvändas i ett 
webbformulär. Detta underlättar underhållet och förbättrar utseendet på 
användargränssnittet. [32].  

 

 

 

XML 

XML = Extensible Markup Language. Det är ungefär som HTML, men har 
utformats för ett annat ändamål. XML har utformats för att strukturera, lagra, och 
överföra data, oberoende av hårdvarans eller mjukvarans verktyg. Medan HTML 
är utformat för att visa data. XML-dokument gör inte någonting, utan det bara 
innehåller information, inom taggar, som kan skickas, erhållas eller visas med hjälp 
av en programvara. Det ersätter inte HTML, utan är ett komplement till det. [33] 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Med Visual Studio verktyg 

 

Arbetsprocess 

Utvecklingsprocessen beskriver hur vi organiserar utvecklingsarbetet för att uppnå 
målet. Varje process är en lista på aktiviteter som utförs för att uppfylla ett visst 
mål. 

Scrum metoden har använts för att utföra arbetet genom att bryta ner uppgifter i 
mindre delar som i sin tur bryts ner i ännu mindre delar. Varje dag har studenterna 
ett kort möte där man går igenom vad man har gjort och vad man ska göra till den 
kommande dagen. 

3.1.1 Krav 

Stefan Görling skriver, att när man använder sig en av de lättviktiga metoderna, 
t.ex. Scrum, försöker utvecklaren samla in krav genom att intervjua kunden, 
beställaren eller andra intressenter. [34] 

En intervju med kunden är en viktig del för att kunna utveckla ett projekt. Genom 
att prata med beställaren Saif Aljibouri som ägare till Mattias’ livs butik, kunde vi 
samla in kraven för att genomföra systemet. Efter en bra och detaljerad diskussion 
med honom har vi fått full förståelse för de problem som butiken står i. Under 
intervjuerna har han förklarat vad han förväntar sig av det utvecklade systemet. 
Diskussionerna fortsätter så länge utvecklingen pågår, och kraven kommer högst 
sannolikt att förändras med tiden eftersom att kunden inser mer vad som behövs.  

  

  

3.1.2 Analys 

 

Efter insamling av de önskade kraven på systemet kunde studenterna börja 
analysera de områdena som gäller systemet, för att skriva en kravspecifikation.  
Olika typer av UML diagram används för att planera och bygga upp strukturen i 
den utvecklade programvaran så att studenterna kan visualisera hur systemet 
kommer att fungera. Klassdiagram, aktivitetsdiagram och användningsfallsdiagram 
ger en detaljerad bild av hur systemet kommer att genomföras. Rational Rose 
användas som ett verktyg för att skapa de olika diagrammen. Därefter skapades en 
enkel prototyp till systemet för att underlätta uppfattning till beställaren.  
Prototypen ändrades några gångar tills den slutliga versionen.     
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3.1.3 Design 

 

Efter analyseringen började studenterna med att designa de krav som gäller det 
utvecklade systemet. Den konceptuella datamodellen ”ER” diagram skapades för 
att visa all data och dess relationer mellan de olika tabellerna. 

 

3.1.4 Implementering 

 

Implementationsfasen började med att utföra den konceptuella modellen ”ER” 
diagram till en traditionell relationsdatabas ”tabeller” med hjälp av Microsoft 
SQL- Server 2008.  Detta kan lätt beskriva hur data företräds i verkligheten.  

Utveckling av systemet utförs med hjälp av programmeringsspråk C# och SQL 
frågespråk. 

Det första programmeringsverktyg som används för att implementera 
utvecklingen var Microsoft Visual Studio 2010 som använder det webbaserade 
programmeringsspråket ASP. NET som kan kombineras med C#, där ingår en 
kompilator för detta språk.  

Visual Studio 2010 är ett effektivt verktyg för att skapa applikationer med 
serverbaserade tjänster. Det har stöd för kända databaser till exempel SQL som 
ingår i vårt arbete. 

Det andra verktyget var en relationsdatabashanterare, Microsoft SQL-server, som 
är ett program vars huvudsakliga uppgift är att lagra och hämta data som begärs av 
andra webbapplikationer oavsett om dessa applikationer körs på samma dator eller 
på en annan dator på internet. Det vanligaste språket till SQL-server är SQL- 
frågespråk. 

De viktigaste funktionerna skall presenteras under kapitlet ”Designprocessen” 
längre ner i rapporten. 

3.1.5 Installations 

 

Installationsfasen började med att köpa ett utrymme på en server hos ett 
webbhotell. Tillsammans med utrymmet köpte studenterna ett domännamn som 
kallats för ”mattiaslivs.se”.  

För att ansluta till webbhotellens server och kunna överföra filar, används 
”FileZilla” vilket är en FTP-klient datorprogram. 

Databasfiler exporterades till webbhotellen genom att använda SQL-server Import 
and Export Wizard. Den här metoden ger klienten en full kontroll över databasen. 
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3.2 Med osCommerce verktyg 

 

Webbhotellen som vi använder innehåller en osCommerce applikation som kan 
användas genom att installera den på ett domännamn och sedan implementerar 
man webbutiken genom att använda de olika färdiga funktioner som finns i detta 
verktyg.  
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4 Designprocessen 

 

4.1 Med Visual Studio verktyg 

 

Arbetsplan 

 

Work Breakdown Structure ”WBS” används för att beskriva vad som ska 
uppnås. Arbetsuppgiften bryts ner i mindre delar som i sin tur bryts ner i ännu 
mindre delar för att lättare kunna hanteras. WBS beskriver inte vilka aktiviteter 
som ska genomföras. [35] 

 

 

 

Figur 10: Work Breakdown Structure 

 

4.1.1 Krav 

 

Under intervjuerna med klienten förklarade han vad han förväntade sig av det 
utvecklande systemet, och efter en detaljerad diskussion med honom, kunde vi 
samla in följande krav.  
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4.1.1.1 Funktionella krav 

 

Kund 

 Kunden kan söka efter en produkt. 

 Kunden kan välja en typ av kategori. 

 Kunden kan välja en produkt. 

 Kunden kan se produktens detaljer. 

 Kunden kan ändra antalet produkter man vill köpa. 

 Kunden kan lägga produkten i kundvagnen. 

 Kunden kan redigera eller ta bort produkter i kundvagnen. 

 Kunden kan logga in. 

 Kunden kan byta lösenord. 

 Kunden kan ändra sin profil. 

 Kunden kan välja leveranssätt. 

 Kunden kan köpa och slutföra beställningen. 

 

Administratör 

 Administratören kan logga in. 

 Administratören kan byta sitt lösenord. 

 Administratören kan söka efter användare för att få tillgång till deras  

information. 

 Administratören kan lägga till, redigera och ta bort kategorier. 

 Administratören kan lägga till, redigera och ta bort produkter. 

 Administratören kan se orderdetaljer samt ta bort en order efter 
leveransen. 

 

4.1.1.2 Icke funktionella krav 

 

 Prestanda: Systemets prestanda ska vara snabb. 

 Tillgänglighet: Systemet skall kunna användas hela tiden. 

 Säkerhet: Systemet bör säkras och endast de behöriga användarna ska 
kunna komma åt dess konton och göra eventuella ändringar. 
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4.1.1.3 Användbarhetskrav 

 

 Användbarhet 

Systemet och gränssnittet bör vara så enkelt som möjligt för att lätt kunna 
användas av användare med grundläggande datorkunskap. Alltså, enkelhet och 
användarvänligt gränssnitt krävs. 

 Tydlighet 

Systemets innehåll bör presenteras enkelt och tydligt för att användarna ska förstå 
text och layout. 

 Användare ska lätt kunna memorera användningen av systemet.  

 Om något fel inträffar, ska ett tydligt och hjälpsamt meddelande visas.  

 

4.1.1.4 Kravspecifikation 

 

Vi har diskuterat med uppdragsgivaren om kravspecifikationen på hur 
webbshopen ska utformas för examenarbete. 
 
 

- Kundregistrering 

Kunder kan registrera sig om de inte har ett konto hos Mattias’ Livs. 
Registrerings- formuläret kan innehålla användarnamn, lösenord, namn, adress, e-
post och telefonnummer.  
 
 

- Inloggning 

Kunder kan logga in för att utföra inköp av varor. Man loggar in med ett 
användarnamn och ett lösenord för att kunna slutföra köpet. Lösenordet skall vara 
krypterat i databasen för att öka säkerheten. Man kan bläddra igenom sortimentet 
utan att behöva vara inloggade.   
 
 

- Kontoinformation 

Kunder kan redigera profilinformation vid behov liksom ändra lösenordet. 
 
 
 
 



Designprocessen 

 

35 

 

- Sortiment 

Här finns alla produkter som finns till försäljning på webben för Mattias’ Livs. 
Produkterna presenteras efter vilken kategori de tillhör. Produkterna visas med 
bild, namn och pris. 
 
 
 

- Kundvagn 

Man kan se de produkter kunden valt att köpa i kundvagnen. Kunden har 
möjligheten att ändra på antal eller tar bort en viss vara. Här finns också en länk 
till kassan. 
 
 

- Kassa 

Här kan man se alla varor och dess information (ex pris, antal och total pris) innan 
man slutför köpet. Kunden kan välja antigen att hämta sina varor själv eller får de 
skickades med Mattias’ Livs bil. 
 
 

- Order 

   Administratören kan se alla order som gjorts av kunderna. 
 
 

- Kundlista 

Administratören kan se alla kunder som är registrerade i Mattias’ Livs.  
 
 

- Sortimentsbehandlare 

Här kan administratören lägga ut nya produkter till försäljning på webben. 
Produkterna har namn, pris, vikt, bild, vilken kategori de tillhör o.s.v.  
Administratören kan även redigera eller ta bort en befintlig produkt. 
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4.1.2 Analys 

 

4.1.2.1 Användningsfallsdiagram/Use Case Diagram 

 Nedanstående figur (Figur 11) beskriver en användningsfallmodell som har 
utformats för att definiera de funktionella kraven för kunden och fånga 

systemets omfattning.

 

Figur 11: Kundens Användningsfallsdiagram. 
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 Nedanstående figur (Figur 12) beskriver en användningsfallsmodell som 
har utformats för att definiera de funktionella kraven för administratören 
och fånga systemets omfattning. 

 

    Figur 12: Administratörs Användningsfallsdiagram 
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4.1.2.2 Klassdiagram 

 

 Följande figur redogör för klassdiagrammet som visar den logiska bilden av 
systemet där finns alla tabeller som innehåller data och dessa relationer. 

 

 

 

 

Figur 13: Klassdiagram 
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4.1.2.3 Aktivitetsdiagram  

 Aktivitetsdiagram som identifierar kundens uppgifter.  

 

Nedanstående aktivitetsdiagram presenterar steg för steg systemets funktioner. 
För att börja använda systemet, har användaren tre alternativ, visa alla kategorier, 
visa alla produkter eller sök efter produkt genom att skriva produktens namn i 
sökrutan. Därefter kan användare lägga till produkter i varukorgen och sen logga 
in för att slutföra köpet. 

 

 

Figur 14: Kundens aktivitetsdiagram 
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 Aktivitetsdiagram för att identifiera administratörensfunktioner.  

 

Nedanstående aktivitetsdiagram visar de dynamiska processerna för 
administratörens funktioner. För att börja använda systemet, måste 
administratören logga in för att kunna hantera olika uppgifter exempelvis lägga till, 
redigera eller tar bort kategorier och produkter.  

Administratören kan få en lista av de olika orderna som kunden har gjort. 

 

  

 

Figur 15: Administratörens aktivitetsdiagram 
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4.1.2.4 Systemprototyp 

Förutom Scrum metod har vi följt prototyp metoden som var användbar eftersom 
den ger oss möjligheten att räkna ut exakt vad som är nödvändigt att skapa. När vi 
visade prototypen för kunden, berättade han att han vill lägga till extra innehåll 
och länkar som skulle visa alla produkter på startsidan för de kunder som bara 
surfar på systemet. Genom att välja denna metod kunde vi lägga till sådana 
funktioner i systemet genom att lägga ner lite mer tid. Följande figur visar hur vi 
använt prototypmetoden för att skapa en systemprototyp. 

 

 

Figur 16: Systemprototyp 
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Startsida 

Detta är butikens hemsida. Den 

visar logotypen och en lista över 

olika produkter som kunden kan 

välja emellan. När kunden väljer 

en viss produkt, visas all dess 

information. Kunden kan 

bestämma antalet produkter 

han/hon vill köpa och lägg dem i 

varukorgen. Längst ner på sidan 

finns information om företaget. 

 

Kundvagn 

– Denna sida visar de produkter 

som kunden har valt att köpa. 

– Om produkten redan finns i 

kundvagnen, byts antalet mot det 

nya och priset uppdateras. 

Annars läggs en ny rad i 

kundvagnen. 

– I kundvagn ska man kunna ta 

bort enskilda produkter samt 

rensa hela kundvagnen eller 

avbryta hela beställningen. 

– Totala priset för kundvagnen 

beräknas genom att loppa 

igenom priser och summerar dem 

i kundvagnen. 

 

 

Följande figur visar den första versionen av startsidan. 

 

Figur 17: Startsidan 

Nedanstående figur visar den första versionen av kundvagnen. 

 

Figur 18: Kundvagn 
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Inloggning/Registrering 

  Om kunden vill gå vidare med 

sitt inköp måste han/hon logga 

in via ett formulär längst upp på 

sidan och få tillgång till sin 

kundvagn. Här kan även 

administratören logga in för att 

uppdatera produkterna, hantera 

kundens profil och se ordar.  

En ny kund har möjligheten att 

registrera sig hos Mattias’ livs.  

 

Hantera produkter 

När administratören har loggar in 

inloggningsformulär, kan han/hon 

göra följande: 

- lägga till nya produkter, redigera 

eller ta bort  

- Se de senaste ordar. 

– Hantera kunders profil 

- Lägga till nya administratörer. 

 

  

 

Kommande figur visar den första versionen av inloggning/registrerings formulär. 

 

Figur 19: Inloggning/Registrering formulär 

Nedanstående figur visar den första versionen av hur en administratör hanterar en 
viss produkt. 

 

Figur 20: Hantera produkter 
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4.1.3 Design/Databasdesign 

 

4.1.3.1 Konceptuell datamodell/ Entity relationship (ER) diagram 

 

ER diagram som utvecklades med hjälp av Microsoft Visual studio 2010, visar den 
konceptuella modellen för databasen som består av sju entiteter som förklaras i 
detalj nedan: 

 

 Kategori - Identifieras det med sin ”CategoriId” som en primärnyckel. Det 
finns ytterligare attribut som Namn, Beskrivning. Relationen (1:*) kopplar 
denna tabell med produkttabellen.  

 

 Produkter - Identifieras med sin ”ProduktId” som primärnyckel och 
CategoriId som främmande nyckel till kategoritabellen. Det finns ytterligare 
attribut som Produkt namn, Inpris, Utpris, Antal, Vikt, Beskrivning, och 
”Date”. Relation (1:*) kopplar denna tabell med Orderdetaljtabellen. 

 

 

 Orderdetalj - Identifieras med CategoriId tillsammans med ProduktId 
som en främmandenyckel till Produkter tabellen. ”OrderNr” identifieras 
som en främmandenyckel till Ordertabellen. Det finns ytterligare attribut 
som Pris, Rabatt och Antal. Relationen(1:*) kopplar denna tabell med 
Ordertabellen.  

 

 Order - Identifieras med sin ”OrderNr” som primär nyckel. Det finns 
ytterligare attribut som ”Orderdate”, Användarnamn, Leverans adress, 
Leverans ort, Leverans post nr och Leverans metod. Relationen(0,1:*) 
kopplar denna tabell med Kundtabellen. 

 

 

  Kund - Identifieras med sitt Användarnamn som primär nyckel för att 
förhindra dubbleringar. Det finns ytterligare attribut som namn, Adress, 
Mail, PostNr, Ort, TelefonNr och Lösenord.    
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Följande figur beskriver den konceptuella modellen 

 

 

Figur 21: ER modell 

 

 

 

4.1.3.2 Fysisk datamodell (tabellstrukturer) 

Den fysiska datamodellen utförs genom att sätta in den konceptuella datamodellen 
i tabeller för att beskriva hur data lagras i tabeller. Följande figurer beskriver de 
olika tabellerna. 
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 Kategori tabell 

 Den nedanstående figuren innehåller viktiga data om kategori 

 

 

Figur 22: Kategori tabellen 

 

 

 Produkter tabell 

 

Den följande figur innehåller informationen om produkter som ingår i kategorin. 

 

 

Figur 23: Produkt tabellen 
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 Order Detalj tabell 

Den nedanstående figur innehåller informationen om order detaljer som ingår i 
ordern. 

 

 

Figur 24: Order detalj tabellen 

 

 Order tabell 

Följande figur innehåller informationen om order. 

 

 

Figur 25: Order tabellen. 
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 Kund tabell 

 

Den nedanstående figuren innehåller de viktiga data om Kunden 

 

Figur 26: Kund tabellen 

 

4.1.4 Implementation 

 

Detta avsnitt förklarar hur arbetet utfördes. Eftersom det finns en stor mängd 
kodning, förklarar vi bara om koder som skapades för de viktigaste funktionerna i 
systemet.  

Vår applikation är uppdelad i två delar. Den ena hanterar kundtjänster medan den 
andra har administratörstjänster. Utseendet för båda delarna är den samma men 
menyerna är olika. 

För att utveckla systemet användes objektorienterad programmering. Detta 
innebär att vi har delat upp den stora uppgiften i mindre deluppgifter.   
Deluppgifterna kallas för klasser. En klass beskriver sakerna, vad vi vet om dem 
och vad vi kan göra åt dem. Medan enskilda sakerna kallas för objekt.  

 

4.1.4.1 Kunddelen  

Enligt kraven kan kunden göra följande uppgifter: 

1. Kunden har tillgång till att skapa ett konto hos Mattias’ Livs hemsida för 
att beställa produkter. 

2. Kunden kan få tillgång till företagets produkter i form av bilder och text. 

3. Vid intresse kan kunden få företagets kontaktuppgifter. 
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 Registreringsformulär 

En ny kund har möjligheten att skapa ett nytt konto hos Mattias Livs. Som 
registreringsformulär har vi använt oss av ”RequiredFieldValidator” kontrollen 
som kontrollerar om textrutorna innehåller något värde. Om det är tomt så 
visas ett felmedlande med detta tecken (*). Vi har även använt oss av 
”CompareValidator” kontrollen som kontrollerar mellan två textrutor om de är 
lika. Den här kontrollen används här för att kontrollera ”Lösenordet” med 
”Jämför lösenord” textrutor. Registreringsinformation sparas i klartext form i 
databastabellen (Kund) förutom lösenordet som krypteras för säkerhetsökning 
i systemet.  

 

 

Figur 27: Registreringsformulär 

 

 

 



Designprocessen 

 

50 

 

 Inloggningsformulär 

Inloggningen krävs för att kunna beställa produkter från vår applikation. Följande 
figur visar inloggnings sida. Där befintliga kunder kan logga in för att slutföra 
beställningen. Om kunden glömmer sitt lösenord, kan han/hon byta det gamla 
lösenordet genom att klicka på ”Glömt Lösenord” länken. 

 

Figur 28: En vy av inloggningsformulär 

 

För att kunna uppdatera en del av sidan utan att behöva ladda om hela sidan, 
använde vi AJAX tekniken genom färdiga kontroller som finns på verktygslåda i 
Visual Studio. Kontroller som vi har använt är ”UppdatePanel” och ”ScriptManager” 
som finns under fliken ”AJAX EXTENTION” i verktygslåda. Eftersom vi har 
använt validerings kontroll som kontrollerar att användarnamnet och lösenords 
fält är inte tomma i inloggningsformulär, har vi lagt textrutorna, validerings 
kontroller och logga in knappen i en UppdatePanel för att kunna uppdatera bara 
denna del av sidan. Om en ”ScriptManager” kontroll ingår på sidan och 
”UppdatePanel” innehåller någon kontroll, uppdateras kontrollerna asynkront 
genom AJAX faciliteter.  

 

 

 

Figur 29: Ajax tekniken 
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Följande figur (Figur 30) visar kontrollering av inloggningen som sker genom en 
SQL sats för att kontrollera om användarnamn och lösenord som matas in i 
textrutan finns i databastabellen (Kund) eller inte. 

 

Figur 30: Metod för SQL sats till inloggning. 

 

 

 

Figuren nedan (Figur 31) visar menyn när kunden inte är inloggad. 

 

 

 

Figur 31: Menyn innan inloggning. 

 

 

 

För att ”Logga in” fliken ska ändras när kunden är inloggad, har vi skapat en klass 
som kallas ”Utility” vilken innehåller tre metoder. Metoderna kan skapa, läsa och 
ta bort cookies från klientens dator. 
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Den första metoden kallas för ”CreateCookie”, används för att kunna skapa 
cookies som skickar in cookiesnamn och en samling av alla nycklar ”Keys[]” 
såsom användarnamn och lösenord tillsammans med dess värde. Detta visas i 
följande figur(Figur 32). 

 

 

Figur 32: Skapa cookie metod. 

 

Den andra metoden kallas för ”ReadFromCookie”, vilket skickar in cookiesnamn 
med begäran (Request) till server för att skicka tillbaka sidan. Värden som finns i 
Cookies kan läsas av servern. Detta visas i följande figur (Figur 33). 

 

Figur 33: Läsa från cookie. 
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Den sista metoden kallas för ”RemoveCookie”, vilket innebär att en respons från 
server skickas till klienten med cookiesnamn för att ta bort cookie. Detta händer 
vid utloggning av sidan.  Detta visas i följande figur (Figur 34). 

 

 

 

Figur 34: Ta bort cookie metod. 

 

Fliken "Logga in" ändras till "Kontoinformation" när kunden är inloggad. Detta 
hjälper användaren att bli medveten om man är inloggad eller inte. Samtidigt som 
ett välkommen meddelande och en länk för utloggning visas upp på skärmen. 
Detta visas i följande figur (Figur 35). 

 

 

 

Figur 35: Menyn efter inloggning. 
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När sidan laddas granskar Cookie om det innehåller något värde i användarnamn 
fältet för att visas på skärmen. Detta förklaras på följande figur(Figur 36).  

 

 

 

Figur 36: Kod för inloggning. 

 

 

 Kategorier/Produkter 

Eftersom produkterna är för många att visas upp på en sida, har vi delat upp de i 
olika kategorier. Kategorierna visas upp i form av bilder och text. Verktygslåda i 
Visual Studio innehåller en kontroll som heter ”Datalist”, vilket används för att 
lista in alla kategorier i startsidan. När man klickar på en viss kategori visas alla 
produkter under denna kategori.  
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Figur 37: Kategorier lista. 

 

.  

 

 

Figur 38: En vy av produkter i en valt kategori. 

 

För att få upp produkter som har koppling med en viss kategori, har vi använt oss 
av koden som visas i nedanstående figur(Figur 39). 

 

 

 

Figur 39: Kopplingskod mellan "Kategori" tabell och "Produkt" tabell. 
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 Produkt detaljer 

 

När man klickar på en viss produkt visas all dess information i form av bild och 
text. Om man matar in antal man vill köpa med en siffra som är större än det som 
finns i lager, får man ett felmeddelande ”Antalet är större än det som finns i 
lager”. För att lösa det har vi använt en valideringskontroll som finns i 
verktygslåda under fliken validering ”CompareValidator” som kontrollerar om 
antalet i lager är tillräckligt för att beställas. 

 

 

 

 

Figur 40: En vy av den valda produkt detalj. 
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När man trycker på symbolen , skapas den virtuellt. Varukorgen fungerar med 
hjälp av en session ”cart”, en datatabell ”tbl” och en ”GridView”.  

Sessionen ”cart” tar emot kundvagnens olika variabler ex: CategoriId, ProduktId, 
ProduktNamn, Vikt, Utpris, Antal, SubTotal. Datatabellen ”tbl” utformar 
sessionens olika värden virtuellt. Detta visas i följande figur (Figur 41). 

 

 

 

Figur 41: En metod för att lägga till produkten till kundvagnen. 
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 Kundvagn 

En ”GridView” visar varukorgens olika värden på skärmen 

 

 

 

Figur 42: En vy till kundvagnen. 

 

Kunden har möjligheten att redigera eller ta bort produkter ur kundvagnen. Om 
kunden inte är inloggad, blir länken till kassan inte aktiv. Det totala priset för 
kundvagn beräknas via en for-sats som loopar och summerar alla subtotal i 
kundvagnen. Detta visas i nedanstående figur (Figur 43). 

 

 

 

Figur 43: Metoden för att räkna ut det totala priset. 
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Efter beställningen, produkttabellen uppdateras genom att minska antalet man har 
beställt från den som finns i lager. SQL- sats används för att uppdatera antalet. 
Detta visas i följande figur(Figur 44). 

 

 

Figur 44: En metod för att uppdatera produkt tabellen. 

 

4.1.4.2 Administratördelen 

Enligt kraven Administratören kan göra följande uppgifter: 

1. Administratören kan logga in systemet för att utföra sina uppgifter. 

2. Administratören kan lägga till, redigera och ta bort kategorier. 

3. Administratören kan lägga till, redigera och ta bort produkter. 

4. Administratören kan få en lista av kunders information. 

5. Administratören kan byta lösenord vid behov. 

6. Administratören kan få tillgång till en lista av alla order och ta bort de efter 
leveransen. 

Administratörsdelens startsida innehåller en länk för utloggning samt visar en 
kort statistik av lager. 

 

 

Figur 45: Startsidan till administratörsdelen. 
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 Hantera kategorier/produkter  

Efter inloggning kan administratören söka bland kategorier i lager för att kunna 
sköta dem genom att lägga till, redigera eller tar bort en viss kategori. Redigera och 
ta bort knappen aktiveras inte vid laddningen av sidan, utan efter markeringen av 
en viss kategori. 

 

 

 

Figur 46: En vy av kategorihantering. 

  

 

Lägga till knappen är alltid aktiv. När man trycker på den får man en ny sida som 
innehåller flera textrutor för att fylla i kategorisinformation samt ladda upp en 
bild.  

  

 

 

Figur 47: Lägga till kategori. 
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Kategorinummer beräknas genom att använda en metod som tar det största värde 
i tabellen (Categori) och ökar det med ett, som visas i följande figur (Figur 48). 

 

 

Figur 48: Kodberäkning av kategorinummer. 

 

 Orderhantering 

Orderhantering visar alla order som gjordes hos Mattias’ Livs sorterades efter 
ordersdatum. När man markerar en viss order visas ner en annan tabell som 
innehåller antal produkter och dess information. 

 

 

 

Figur 49: Orderlista. 
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 Administratörhantering  

I administratör delen kan en administratör byta sitt gamla lösenord mot ett nytt.  
Administratören har möjligheten att få tillgång till all information om användarna 
förutom lösenordet eftersom att det krypteras. Detta visas i figuren (Figur 50) 
nedan. 

 

 

 

Figur 50: Administratörshantering. 

 

Efter inloggningen har administratören möjligheten till att byta sitt lösenord mot 
ett nytt. Metoden som används för att byta lösenordet kallas för ”ChangePassword”. 
UPDATE SQL – sats används för att uppdatera det gamla lösenordet mot ett 
nytt. Detta visas i följande figur (Figur 51). 

 

 

Figur 51: Kod för lösenordsändring. 
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4.1.5 Installation  

Installationsfasen genomfördes genom att köpa ett utrymme på en server hos ett 
webbhotell som kallas för Citynetwork. Studenterna köpte också ett domännamn 
”mattiaslivs.se”.   För att komma åt webhotellen måste man logga in så att kunna 
administrera sina websidor och redigera dem via en kontrollpanel. En 
inloggningssida ser ut som följande figur. 

 

 

 

Figur 52: Kontrollpanel i webhotellen. 
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För att överföra filer och bilder har vi använt oss av en ftp program som kallas för 
”FileZilla”. Med hjälp av detta program kan man koppla upp sig åt servern genom 
ett användarnamn och lösenord som fås av webbhotellen.  Man har möjligheten 
att se de uppladdade filerna hos webhotellen samt att redigera de med hjälp av 
”FileZilla”. Följande figur(Figur 53) visar hur programmet ”FileZilla” ser ut. 

 

 

Figur 53: FileZilla. 
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Eftersom Ajaxkontroller används i vår applikation, fick vi ett problem p.g.a. att 
webbhotellen inte har Ajax EXTESION installerat på sin server.  Detta problem 
löstes med Citynetwork support, som hjälpte oss att installera AJAX 
EXTENSION. Men detta tog tid eftersom de diskuterade problemet innan de 
fattade ett beslut om att installera den på dess server. 

 

Databasöverföring genomfördes med hjälp av SQL server 2008 via export and import 
data wizard. Databasnamnet, användarnamnet och lösenordet skapas i 
webbhotellen. Följande figur (Figur 54) visar första steget, där man anger ett 
servernamn som man vill exportera databasen till.  

 

 

 

Figur 54: Exportera databasen till en server. 
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Sedan matar man in ett servernamn tillsammans med användarnamnet och lösenordet 

för att kunna autentisera med den lokala servern som skall exportera data. Den visas i 

följande figur.  

 

 

 

Figur 55: Autentisering med den lokala servern. 
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4.2 Med osCommerce verktyg 

4.2.1 Installation och implementering  

När man använder osCommerce, börjar man först med installationsfasen och 
sedan implementerar man designen. 
Installationen för osCommerce genomfördes genom att köpa en annan domän 
med namnet ”mattiasbutik.eu”. Med hjälp av detta domännamn kunde vi installera 
en ”osCommerce” applikation vilken innehåller mer än 3000 olika funktioner som 
kan anpassas till de flesta krav ett företag kan ställa. Detta visas i följande figur 
(Figur 56).  
 

 

Figur 56: Installation av os Commerce. 

 

 
Implementeringsfas genomfördes genom att välja mellan dem olika funktioner 
som finns i administratörsdelen och anpassa de till kraven som ställdes av 
uppdragsgivare. Den nya webbutiken byggd enligt följande struktur: 

 

- Kategorier: Kategorierna visas i form av kategorinamnet och antal 
produkter en viss kategori har. 

 

- Tillverkare: Mattias’ Livs använder ett antal tillverkare, de visas med 
tillverkarnamnet. När man trycker på en viss tillverkare, ställs ut dess 
produkter i form av bilder och text. 

 

- Sök: En sök funktion används för att visa de produkter som matchar det 
man matar in i sökrutan. Det gör det enklare för kunden att få fram den 
produkt han/hon vill köpa. 
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- Varukorg: Kunden har möjligheten till att lägga produkter i varukorgen. 
Varukorgensinnehåll kommer att finnas kvar till nästa besök till webb-
platsen där kunden har rättigheten till redigera varukorgensinnehåll.  

 

- Bästsäljare: Kunden har möjligheten att se de mest säljande varor i förteget. 
Varorna som säljs mest visas först på listan. 

 

 

- Erbjudande: Med anledning till att Mattias ‘Livs har många erbjudanden 
varje vecka, de visas upp med hjälp av bild, namn, gamla priset och det 
erbjudande priset. 

 

- Recensioner: Kunden har möjligheten att skriva kommentarer om 
produkterna som finns i Mattias’ Livs sortiment. Kommentarerna skickas 
till administratören vilket därefter administratören har valet att antigen 
publicera den i webbplatsen eller inte. Recensionen skrivs i form av text 
och en betyg skala av produkten mellan dålig och bra. Man måste vara 
inloggad för att kunna skriva en recension.  

 

- Språk: Man har möjligheten att byta språket på applikationen. Utbytet sker 
mellan svenska och engelska. 

 

- Valuta: kunden kan välja att betala mellan olika valutor krona, dollar eller 
euro.  

- Order historik: Efter inloggningen har kunden möjligheten att se sin order-
historik sorterad efter datum.  

 

- Inloggning/registrering: Kunden måste logga in till Mattias ‘Livs innan 
man kan slutföra köpet, vilket görs i inloggningsformuläret efter man 
klickar på mitt konto längst upp på sidan. Man har möjligheten att 
registrera ett nytt konto hos Mattias ‘Livs. 

 

- Kontoinformation: Efter inloggning har kunden möjlighet att se eller ändra 
kontoinformation, ändra sitt lösenord och se tidigare order.  Detta visas i 
den nedanstående figuren (Figur 57). 
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Figur 57: Översikt över webbshop med hjälp av osCommerce 

 

4.3 Jämförelse mellan Visual Studio och osCommerce 

Det är två olika verktyg som används för att bygga upp vår webbutik. En av dem 
är Visual Studio medan den andra är osCommerce. Båda applikationer syftar till 
att underlätta arbetet på Mattias’ Livs och ökar försäljningen.  

Den första applikationen byggdes med hjälp av verktyget Visual Studio där C#, 
ASP. Net och SQL server hade används för utvecklingen. Applikationen kodades 
från grunden av oss och vi fick alla funktioner att fungera som de ska. Detta 
beskrivs både som en fördel och en nackdel. Fördelen med detta är att man lär sig 
nya kodningstekniker under tiden man programmerar samt skapar nya lösningar 
för svåra funktioner. Databasen som innehåller alla tabeller, attribut och relationer, 
skapade vi själva som gör att vi har full kontroll över den och kan flytta den vart 
den behövs. På det sättet kan man lära sig hur man skriver SQL- frågor.  

Det finns en nackdel med detta som är att applikationer tar extra tid och man 
behöver en viss bakgrund vid utveckling av nya applikationer med ASP. NET.  
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Om man vill bygga en webbutik är det viktig att man tänka på vilket verktyg man 
ska använda. Man skall använda det verktyg som är mer effektivt, lättanvänt och 
användbart både för kundens och administratörs perspektiv. 

Den andra webbutiken byggdes med hjälp av osCommerce vilket är ett enkelt 
verktyg samt det innehåller mer än 3000 färdiga funktioner som kan anpassas till 
olika krav som ställs av företagen. Man behöver inte någon programmerings-
kunskaper för att bygga en webbutik samt det tar inte så lång tid. 

Detta verktyg begränsas till e-handel som riktas mot företagets kunder. 
osCommerce är ett grattis verktyg som har en öppen källkod, där administratören 
har friheten att kunna kopiera, redigera eller använda den befintliga koden. 
osCommerce är skriven i PHP och körs i MYSQL databas. För att kunna bygga 
en webbutik med hjälp av osCommerce måste verktyget installeras på ett 
domännamn först.  

Vi tror att osCommerce är den mest anpassande e-handelslösning för Mattias’ 
Livs. Med anledning till att den är en stabil plattform. Detta bekräftas av att den 
används av tusentals webbutiker runt omkring världen. Det går snabbt och 
smidigt att utveckla en e-handelslösning med hjälp av osCommerce. 

Administratören tycker att osCommerce är användbar och enkelt i sin design. Han 
upplever det lätt att navigera och lägga till, redigera eller ta bort kategorier och 
produkter. Det kan sägas att han har många valmöjligheter som gör direkt ändring 
på webbplatsen. 
 
Kunder tycker att osCommerce ger dem möjlighet att sköta sina produkter som 
finns i varukorgen på ett användbart och effektivt sätt.  
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5 Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Diskussion av designprocessen 

 

Syftet med vårt examensarbete är att skapa en webbutik, som gör det möjligt för 
Mattias’ Livs kunder att beställa varor hemifrån. Detta sker genom att samla in 
varor i en virtuell varukorg vilket gör det lättare för kunden att kunna redigera, 
radera och navigera bland förtegets befintliga produkter. 

Webbutiken innehåller ett onlinelagersystem som ger administratören en full 
kontroll över butikens varor. Antalet produkter som finns i lagret minskas 
omedelbart efter varje skett inköp. 

Webbshopen genomfördes två gånger. Första gången med hjälp av verktyget 
Visual Studio. Den andra gången genomfördes den med hjälp av verktyget 
osCommerce. En jämförelse mellan de två verktygen undersöktes med 
identifiering för- och nackdelar med respektive verktyg. 

Syftet har uppnåtts genom utvecklingen av två system som installerades på ett 
webbhotell med varsitt domännamn. 

 

Enligt vara frågeställningar som är: 

1. Hur utvecklas en webbutik med hjälp av ASP. NET, C# och SQL server, 
genom att använda Visual Studio som ett verktyg? 

2.  Hur utvecklas en webbutik med hjälp av verktyget osCommerce som 
använder programmeringsspråk PHP och My SQL-server?  

3. Vad är för- och nackdelar med de både verktygen? 

Kan v säga att vi säga att vi har lyckades att svara på de alla. 

 

En av våra frågeställningar var att utveckla en webbutik med hjälp av ASP. NET, 
C# och SQL. Detta genomfördes bra, och man kan se den i detaljer under 
kapitlet Designfasen.  

 

Den andra frågeställningen var att utveckla en webbutik med hjälp av verktyget 
osCommerce som använder programmeringsspråk PHP och My SQL-server, 
vilket används av båda pc och smartphone. Det slutliga blev ett färdigt system 
som är användbar och kan visas både med pc och Smartphones. Fungerande 
funktioner av vår webbutik beskrevs i detalj under designfasen.  
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Svaret på den sista frågeställningen är att vi undersökte för- och nackdelar mellan 
de två verktygen. Vi anser att osCommerce är mycket enklare och mer användbart 
än Visual Studio, eftersom i Visual Studion har vi utvecklat allt ifrån grunden. Att 
utveckla en applikation från en skiss till ett färdigt system har både fördelar och 
nackdelar. Detta beskrevs i detalj under avsnittet ”Jämförelse mellan Visual Studio 
och osCommerce”.   

 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Metoden som används för att utföra projektet var Scrum modellen vilket 
underlättar arbetet genom att dela upp uppgifterna i mindre delar och arbeta 
iterativt med olika utvecklingsfaser. Scrum mötena var väldigt lärorika och det var 
en ny upplevelse för oss, som bidrog till en avslutning på delmålen som under 
varje möten sattes upp.  

 

Prototypmetoden var användbar, eftersom det hjälpte mycket att bestämma exakt 
vad uppdragsgivaren behöver i systemet. När vi visade den första versionen av 
prototypen till uppdragsgivaren, ville han lägga till extra innehåll och länkar samt 
skulle vi göra ändring i designen. Genom att välja den här metoden kunde vi lägga 
sådana funktioner i systemet med bekostnad av att offra lite mer tid. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

5.3.1 Slutsatser 

Genom att utveckla två webbaserade butiker kunde studenterna undersöka de två 
använda verktygen och få fram deras för- och nackdelar som beskrevs i detalj 
under designprocessen.  

De företag som har erfarenheter inom programmering bör välja Microsoft Visual 
Studio. Medan de som inte har den tekniska bakgrunden som behövs bör välja 
osCommerce eftersom det ger olika alternativ att välja beroende på företagets 
kravspecifikation.  

Eftersom Mattias’ Livs är ett litet företag utan någon programmeringskunskap, 
rekommenderar vi att de använda webbplatsen som byggdes med verktyget 
osCommerce vilken ligger under domännamnet ”mattiasbutik.eu”. Denna 
webbplats har ett enkelt administratörsgränssnitt  som kan används för att göra 
snabb och lätta ändringar på webbsidan.  

I slutet av vårt jobb, har vi utvärderat syftet och frågeställningar för vårt arbete för 
att se om det utvecklade systemet verkligen uppfyller vad det var tänkt att göra. 
Resultaten var goda och de framsteg som vi har gjort var framgångsrika. 
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Vi är nöjda över resultatet och det arbete som vi har gjort eftersom det är lyckat. 
Produkten som uppfyller alla krav som beskrivs i kravspecifikation har vi levererat 
den till beställaren och han är nöjd om den.  

Om vi skulle göra de här systemet igen med hjälp av Visual Studio, skulle vi göra 
lite ändringar i funktioner för att få dem fungera på ett bättre sätt, samt lägga till 
extra funktioner som underlättar funktionaliteten för användarna.  

De två applikationerna lyckades vi bra med och det finns möjligheter att 
vidareutveckla dessa i framtiden.
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5.3.2 Rekommendationer 

Rekommendationer för webbutiken som skapats med verktyget Microsoft Visual 
Studio:  

- Förbättra funktioner och visualisera den med en mobilapplikations version.  

- Erbjuda tjänsten att kunna välja mellan olika betalningssätt t.ex. via 
internet. 

- Ett e-postmeddelande ska skickas till administratören för att informera om 
nya order.  

- En valideringskontroll som kontrollerar att telefonnummer och 
postnummer är skriven i rätt form. 

- Utveckla en metod för att kunna skriva ut en lista på order under 
administratörsdelen. 

 

Rekommendationer för webbutiken där osCommerce verktyg används: 

 

- I administratördelen att erbjuda tjänsten att kunna skriva ut en lista på 
order. 

- Designa webbutiken ”responsivt”, alltså designen ser annorlunda ut för 
olika miljöer som smarta mobiler och suftplattor.
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