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Förord 

Jag har under min tid på Medieteknik inriktat mig mot utveckling av webbsidor från det 
tekniska perspektivet, med fokus på webbstandarder. Under min utveckling har jag fått upp 
ögonen för flertalet tekniker och möjligheter och mitt mål med kandidatarbetet var att på ett 
effektivt och lärorikt sätt kombinera ihop dessa olika aspekter till en enda stor gemensam 
plattform. 
 
Jag vill tacka min handledare Johan Claesson för att han låtit mig ta eget ansvar över 
produktionen och fungerat som feedbackkälla när det behövts. Jag vill även tacka mina 
klasskamrater Karolina Johansson och Ida Krasseberg för att ha erbjudit en trevlig miljö i 
projektrummet under utvecklingstiden samt fungerat som testare och inspirationskällor. 
 
Abstract 

Phos Graphis är en mötesplats för fotografer och modeller. Denna mötesplats ska fungera som 
en grund för att hitta den medpart man söker, t.ex. en fotograf som letar efter en modell till ett 
projekt. Användarna erbjuds även egna gallerier och möjligheter att diskutera i forum samt 
privat meddelandefunktionalitet. Grundtanken är att Phos Graphis ska fungera som ett verktyg 
för att lättare kunna utvecklas inom sin roll. 
 
Keywords: PHP, MySQL, CSS, XHTML, JavaScript, Fotografi, Foto, Phos Graphis, BTH, 
Blekinge Tekniska Högskola, Community, Hemsida, Webbplats, Webbsida 
 
English 

Phos Graphis is a meeting place for photographers and models. This meeting place is 
supposed to work as a foundation for finding the person you need, for example a 
photographer that’s looking for a model to a project. Every user also has their own galleries 
and the possibility to take part in public discussions on the forums, there’s also a private 
messaging system. The main idea behind Phos Graphis is to be a tool for users to more easily 
be able to progress in their role. 
 
Keywords: PHP, MySQL, CSS, XHTML, JavaScript, Photography, Photo, Phos Graphis, 
BTH, Blekinge Institute of Technology, Community, Website, Webpage 
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Arbetsbeskrivning 

Jag har alltid haft ett intresse för foto och design, och på senare år även mer avancerad 
webbprogrammering. Kandidatarbetet gav mig en ypperlig möjlighet att kombinera dessa 
intressen i en gemensam produkt, vilket resulterade i en lärorik och utmanande resa. Eftersom 
skönhet ligger i betraktarens ögon föll mitt val på att skapa en community, en enastående 
möjlighet för människor att mötas och betrakta varandras verk, men även för att dela tankar 
och idéer. 
 
Communityn bygger på fotografi, speciellt modellfotografi, och erbjuder ett sätt för fotografer 
och modeller att mötas och diskutera foto samt förhoppningsvis skapa bra bilder tillsammans.  
 
Sidan är indelad i fyra huvudsakliga kategorier 
 
Galleriet 

Denna del innefattar allt som har med bildvisning att göra, det är här användaren navigerar 
runt bland bilderna och lämnar kommentarer. Galleriet saknar kategorier, istället används 
så kallade ”taggar” för att kategorisera bilderna. Taggar ger användaren fri möjlighet att 
ange vad galleriet innehåller, istället för den så vanliga statiska kategoriindelningen. Detta 
tag-system har även en sökmotor som både kan inkludera och exkludera valfria sökord. 

 
Forumet 

Forumet är den del där de större diskussionerna sker, och är öppet för alla registrerade 
användare. Forumet fungerar även som nyhetsspalt och ger på så sätt användarna ett lätt 
sätt att diskutera nyheter. Nyheterna hämtas ut och presenteras på förstasidan. 

 
Kalender/Träffsystem 

För större samlingar, t.ex. fototräffar eller andra sociala sammankomster finns det ett 
system som gör att medlemmar kan skapa en träff, andra medlemmar kan sedan anmäla 
sig till denna med ett enkelt gränssnitt. Informationen är tillgänglig för alla medlemmar så 
det är enkelt att se vem, och hur många, som kommer, 

 
Meddelande 

För att undvika behovet av att visa sin e-postadress publikt erbjuds medlemmarna en 
intern funktionalitet för att skicka meddelanden till varandra. Detta gör att man som 
administratör lätt kan hålla koll på konversationer och hantera anmälningar betydligt 
lättare. 

 
Sidan är byggd i PHP51 med MySQL2 som databas. Sidan är XHTML 1.03 validerad och all 
layout sker med hjälp av CSS4. Detta är en viktig del av mitt arbete då jag tror på att följa de 
rekommendationer som är satta för att säkra en bättre framtid för webben och dess användare. 
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Projektplan 

Kandidatarbetet är på 15 poäng och är uppdelat i två delar.  

I den första delen ska studenten använda sina kunskaper och färdigheter i en gestaltande 
produktion.  
I den andra delen görs en reflektion över processen och produktionen i den första delen.   
 
Varje projekt tilldelas en handledare, som ska följa gruppens arbetsprocess i form av 
veckorapporter och handledningstillfällen. Handledaren ska även finnas med som ett stöd 
under arbetets gång.  
 
För att bli godkänd på kandidatarbetet krävs: 
• Inlämnad och godkänd projektplan innan kursstart 
• Inlämnade veckoreflektioner v 08-19. Veckorapporterna mailas till handledaren i 

efterhand varje vecka, senast måndag kl. 16 
• Kontinuerliga handledningssamtal 
• Delexaminationer, produktions- och reflektionsexamination 
 
Projektplanen finns bifogad som bilaga 1. 
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Veckorapporter 

 

Begynnelsen 

Jag började med att kolla igenom möjligheterna för forumintegration ordentligt och det som 
verkade jättelätt visade sig vara lite klurigare än jag fört väntat mig. 
Min idé var från början att använda phpBB5, detta för att det var gratis, tyvärr är det inte 
speciellt säkert så det var motvilligt jag tittade på denna lösning. Det visade sig att det kunde 
vara möjligt, dock med väldigt mycket omskriven kod, mycket som inte ens vara relaterat till 
användarfunktionalitet utan även forumkoden behövdes ändras på grund av hur phpBB är 
byggt. Det kändes inte motiverat att lägga såhär mycket tid på forumet, så jag fortsatte att titta 
på andra lösningar. vBulletin och Invision är två kommersiella forum som båda erbjuder 
funktionaliteten jag sökte, Invision har t.om. ett komplett SDK för externa applikationer. Jag 
kontrollerade ifall det hade varit möjligt att få ekonomisk hjälp med licensen och även ifall 
det kunde ha varit möjligt så fortsatte jag spåna vidare. Allt kom ihop när jag gjorde en lite 
djupare koll på punBB’s forum. punBB6 är ett forum som erbjuder XHTML och CSS 
validerad kod (inga tabeller för forumlayout etc.) och detta passade mig som en handske.  
 
Problemen börjar 

”Efter en bra förstavecka börjar en mindre bra andravecka” – Citat av Erik Johansson. 
 
Min tanke var att börja leka med databaser och PDO7. Förberedelserna var åtgärdade sen 
tidigare, jag hade bytt server hos webbhotellet och de hade på min begäran fixat 
funktionaliteten, efter 2h felsökning visade det sig att det fanns en bugg och jag var strandad 
som en val i Sahara. Jag skickade iväg en felrapport och en dag fick gå åt för väntan, tyvärr 
blev det inte fixat utan jag fick köra på en alternativ modell för databasfrågor. 
Jag har fortsatt att jobba med JavaScript8 och fått det att fungera i alla tre stora läsare, vilket 
får ses som en bra grundpelare. Precis som projektplanen säger så påbörjade jag mitt jobb på 
admingränssnittet, tyvärr blev layouten inte alls som planerat så jag får lägga detta lite på is 
tills jag kommer på hur jag vill ha det, det blev snygg CSS och bra sökfunktioner tack vare 
reguljära uttryck8 direkt i sqlfrågorna. 
Är det något jag verkligen avskyr så är det att bearbeta input från användare, det är ju som 
bekant känt att om man skriver att ett namn bara får innehålla bokstäver kommer alla skriva 
det med siffror. Så det har gått åt mycket tid åt detta, självklart räcker det inte med att neka, 
man måste skriva en bra och trevlig orsak med. Efter att ha skrivit all felsökning 
uppmärksammade jag att min kod och koden från forumet gjorde mycket av samma sak så det 
blev en hel del städning. Så efter denna vecka har det blivit en fungerande registrering och 
inloggning både mot sidan och mot forumet, samt lite administrationsmöjligheter. 
 
Tegelbitar blir inget hus ifall de inte sitter ihop. 

Efter att ha tittat lite på planeringen ser jag att det jag gjorde under veckan inte hade så 
mycket med vad jag hade planerat att göra, men inga tårar, man får vara lite dynamisk. 
Fram tills nu bestod min site av massa ”lösa delar”, detta blev okontrollerbart och slöade ner 
arbetet för mycket när jag skulle fortsätta, så jag fick fatta ett beslut om att göra ett 
fungerande skal för att kunna fortsätta. Att skapa ett skal kan låta enkelt, men det är mycket 
information som ska hanteras och ännu mer felsökning för eventuella felsteg, efter mycket 
testande och copy/paste av kod som tidigare varit för sig själv in i sin verkliga miljö så hade 
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jag ett skal, med ett ganska robust skellett dessutom. Det slog mig när jag satt och tittade på 
de tomma sidorna ”utan en design blir det svårt att visualisera hur siten ska utformas”. 
Om det är klurigt att skapa ett skal, så är det omöjligt att planera en effektiv design, men 
eftersom det är nödvändigt får man ju ta och göra det. Denna process tog lång tid, det krävdes 
ännu mer arbete på skalet för att kunna ha dynamiska designelement men idag har jag en 
layout (som jag är ganska nöjd med), samt ett skal som det går att bygga på utan några 
problem. 
En viktig del i layouten är hur man ska navigera, jag ville ha en snygg och kompakt meny och 
jag var fast besluten om att fixa en. Efter mycket sökande och lite experimenterande med det 
jag hittade har jag nu en riktigt fräsch meny, helt xhtml och css godkänd, kontrollerad av ett 
simpelt JavaScript. Navigation som det ska vara, helt enkelt. 
I allt arbete med att förflytta kod och bryta ut den till mer överskådliga externa filer hittade 
man givetvis buggar och saker som behövde åtgärdas. Den registreringsprocess jag trodde var 
någorlunda klar med blev inte klar förrän idag, och den saknar fortfarande lite data som ska 
läggas in. 
 
Integrationen fortsätter 

Veckan har mest bestått av att flytta inställningar från forumets inställningssida till min egna 
konfigurationspanel. Anledningen är att jag inte vill ha två olika inställningssidor utan ha det 
samlat med likartat utseende rakt igenom. Nu återstår ”bara” att plocka bort allt detta från 
forumet så att det inte kan bli några frågetecken eller problem för användaren. Målet var även 
att få forumet att ”hoppa” in i sidlayouten och här stötte jag på lite problem. Jag skulle ha 
kunnat designa hela sidan utifrån forumets templates, men då hade jag fått nöja mig med 
forumets url-strukturer och jag ville ha dom så cleant som det går. Lösningen var att använda 
iframes10, vilket i sin tur innebär problem, iframes skalar inte efter innehållet. Efter lite pill så 
lyckades jag få till ett JavaScript som helt automatiskt ändrar iframen efter innehållet, inga 
fler scrollbars mitt i sidan mao. Problemen slutade inte här, givetvis måste man kunna nå 
användarens profil från forumet, sagt och gjort dom-modellen gör detta enkelt. En liten grej 
kvar, en iframe är direkt beroende av den URL11 som den har som källa i html-koden, dvs, om 
man besöker en tråd, klickar på en användare och sen klickar ”back” så kommer man till 
index sidan (denna sidan är den som anges i src). Detta går att lösa med en liten kaka, dock är 
lösningen inte helt perfekt ännu, men näst intill, vissa administrationsverktyg samt hjälpfilen 
sparar sin länk i kakan vilket get ett felmeddelande senare. Detta är något som kräver lite 
manuella kollar efter vilken sida som laddats och det lägger jag på framtiden, det är trots allt 
inte det viktigaste just nu. 
 
Vissa lösningar är inte gjorda för att hålla 

En händelserik vecka, på flera olika sätt. Jag tänkte börja med gallerierna, men så satt jag och 
tittade lite på forumet och SMACK, rakt i ansiktet fick jag ett slag från W312. Man kan inte 
använda ”anchors13” i en iframe, således blev min lösning obrukbar. Det är inte så lönt att ha 
ett forum ifall man inte kan gå direkt till vissa delar (en bättre förklarning är, man kunde inte 
hoppa på sidan med hjälp av #anchor i url). Så, med tårar på kinderna och en klump i halsen 
begav jag mig in i punbb’s kod för headers och footers och försökte få in min egen layout. 
Lösningen är nu bättre än den tidigare och den är transparent för användaren. 
Så var det gallerierna, just nu går det att ladda upp bilder, hantera gallerier och se på bilderna, 
men det är inte vackert. Knappast särskilt användarvänligt i heller, men allt inom sin tid. 
 
Tillgänglighet 
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Gallerierna börjar nu bli stabila, där är en del grundfunktioner som ska läggas till men överlag 
är de ungefär i den form som jag vill ha dem. 
En tidskrävande del som jag var fast besluten om att fixa var en sökmotor för att kunna söka 
på taggar, samt kunna exkludera ord om så önskas. Hela idén med taggarna ligger i att jag 
tycker fasta kategorier är ganska tråkigt och det är inte alltid så lätt att kategorisera ett galleri 
med enbart en beskrivning, eller så kan beskrivningen vara alldeles för bred för ett väldigt 
nischat galleri. Detta gav mig även möjlighet att skapa ett dynamiskt ”tagcloud13” vilket iaf 
jag personligen tycker är en trevlig funktion. 
 
Utsidan är viktig 

Efter mycket kodande, mycket repetitivt kodande ska tilläggas, bestämde jag mig för att titta 
på lite andra saker som behövde åtgärdas. Eftersom sidan har sett mer eller mindre lika dan ut 
sen den första ”design uppgraderingen” så bestämde jag mig för att piffa till lite grafik. 
Resultatet blev en lite mer estetiskt sida som är lite snällare mot ögonen. Hittills bara 
förstasidan, men där ligger fler saker i grytan och kokar. 
Efter designen gjorde jag om kalendern som har varit buggig sedan sitt införande, jag ville ha 
en lite mer effektiv kod samt renare CSS. Anledningen till kalendern ligger i det kommande 
”träffsystemet” som innebär att användare ska kunna skapa och ansluta sig till träffar av olika 
slag. 
 
Katastrofen 

Buggar har man väl stött på förr, små eller stora, de kommer i alla olika storlekar och former, 
men gemensamt är att de alltid har lösningar, nästan. Ytterst sällan (baserat på egen 
erfarenhet) råkar man ut för en bugg som tvingar en att tänka om, göra om och planera om. 
Tyvärr har detta drabbat mig, och jag är väldigt kluven till hur jag ska lösa det, för tillfället 
ignorerar jag bara problemet. Det är ett unikt problem, som tyvärr drabbar 80% av besökarna, 
precis, det är ett Internet Explorer problem. Min meny som jag var så stolt över (och 
fortfarande är, det är en väldigt snygg och ren lösning) faller under Internet Explorers taskiga 
hantering av selects och går från en snabb och effektiv meny till en begränsad och dålig. 
Jag stötte på problemet kort i början, men gav det inte mer tanke än att jag inte skulle designa 
sidan på ett sådant sätt att det skulle kunna hända, men nu har jag tyvärr hamnat i det läget där 
det inte går att lösa på ett annat sätt. Det finns lösningar som jag provat, men inga har 
fungerar 100%, det finns även kommersiella lösningar som innebär tjogvis med JavaScript 
och kod för att placera menyn ovanför selects (iframes placeras ovanför). Just nu tänker jag 
inte lägga mer tid på det, jag har klurat på en alternativ menylösning som jag kan 
implementera men det blir i ett senare skede. 
 
När botten är nådd kan man bara klättra uppåt 

Krokodiltårarna är slut och verkligheten knackar på dörren. Nog för att ett så allvarligt 
problem som jag beskrev tidigare kan sätta käppar i hjulet så måste man ju fortsätta. Jag har 
jobbat vidare med kalendern och gjort den mer redo för databasförfrågningar och 
informationsvisning. Jag har även påbörjat jobbat på det interna meddelandesystemet för att 
inte tvinga användarna att använda e-post, samt kunna hålla kontakt via sajten utan behov av 
ett mailkonto. 
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Slutspurten 

Ibland undrar man varför man inte bara lägger sakerna på rätt plats när man använt dem, saker 
hade blivit så mycket enklare i slutändan då. Det har varit en vecka med en hel del hoppande 
fram och tillbaka i kod och innehåll för att försöka få ordning på saker, det har gått lite trögare 
än väntat men utan några större farthinder. Att få det hela att bli mer som en riktig sajt med 
textinnehåll har fått vänta eftersom jag inte känt mig speciellt skrivsugen. 
Det finns lite funktioner som ska ordnas till och även lite buggfixar, samt generella fixar som 
ska åtgärdas. Med några få dagar kvar går jag in dendär stressfasen då man får lika mycket 
gjort på en dag som man tidigare fick på tre. Jag ser inga problem framför mig angående tiden 
eller något annat, det gäller bara att göra klart det som ska göras klart. 
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Reflektion 

 

Det individuella arbetet 

Något som har varit väldigt viktigt för mig under min utbildning är att inom 
webbutvecklingen aldrig upprepa mig i de projekt jag gör. Med att upprepa sig menar jag att 
man skriver samma sorts kod för samma sorts funktioner om och om igen, detta behöver inte 
betyda att man gör likvärdiga sidor, det kan vara en filmdatabas eller en blog, utan att man 
inte strävar efter att utveckla sig och pröva nya lösningar och idéer. För varje projekt har jag 
fått upp ögonen för en ny teknik eller nya idéer som jag senare applicerat på nya projekt, på 
detta sätt har jag prövat många olika tekniker och breddat min förståelse. 
När det gällde kandidatarbetet var jag fast beslutsam om att detta skulle gå till på samma sätt, 
jag vill inte göra något jag gjort förut utan att inkludera ny teknik och nya idéer. Detta innebar 
ett problem ifall jag skulle vilja jobba mot en extern beställare, eftersom dessa sällan vet 
mycket om själva utvecklingen är det lätt att bara få göra en vanlig grundläggande sida där 
man inte kan gå utanför ramarna eller ta små sidospår och på så sätt själva utvecklas. 
Undantagen finns givetvis, men det kändes som en för stor uppgift att leta upp en extern 
beställare vars idéer kunde sammanstråla med mina gällande utvecklingsmetoder. 
Mitt mål var inte att bara utvecklas inom den tekniska biten utan även att få en viss förståelse 
för design och layout, något som man inte ofta tänker på som programmerare. Att arbeta med 
ett eget projekt gav mig möjligheten att själva testa på olika lösningar och inte vara beroende 
av en extern beställares visioner. 
 
Min idé för mitt projekt kom väldigt tidigt under idéstadiet och jag hade den hela tiden i 
bakhuvudet medan jag fortsatte utforska alternativ. Det var av vikt att vara helt säker på det 
jag ville göra så att själva produktionsarbetet kunde komma igång så fort som möjlig. Min 
huvudidé, och den som kom att gälla, var att skapa en community inriktat på fotografi. 
Anledningen till att det blev just foto är för att det är ett intresse jag har, samt att det sätter lite 
krav på layouten i övrigt för sidan. Under tiden som jag har utvecklat sidan har jag nischat 
mig och fokuserar nu enbart på modellfotografi, men detta var något som kom naturligt under 
arbetet och krävde ingen extra planering. 
 
Något som jag haft problem med till och från under mina år med utveckling är att hålla 
moralen i en stadig bana. Ofta får jag otroliga spikar där jag jobbar enormt effektivt under en 
kort period för att sen hamna i djupa, och mer långvariga, dalar där produktiviteten helt 
saknas. Detta är givetvis ett påtagligt problem när man ska jobba enskilt, man har ingen 
medarbetare att ta stöd emot och alla problem och frågor blir ens egna att lösa och besvara. 
Eftersom jag i framtiden med all sannolikhet kommer att jobba ensam under perioder var 
kandidatarbetet en lärorik process i hur jag lättare kan hålla en stadig motivationskurva och 
hur jag snabbt ska kunna lösa eventuella svackor. 
Den första lärdomen jag tar med mig är att bygga en stadig grund för arbetet och jobba mot 
och med en tidsplan. Kan man se sin planering och checka av under arbetets gång kan man 
lugna sig själv och faktiskt få en realistisk bild över det som är kvar, något som är svårt om 
man ska ha allting i huvudet. Det är även lättare att placera in de svåra elementen med bra 
mellanrum och på så sätt få variation i arbetet, något som gör väldigt mycket för 
motivationen. 
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Den andra viktiga delen är att jobba i grupp, även ifall man jobbar enskilt. Min utveckling har 
i stort sett skett i ett arbetsrum som jag och två andra studenter blivit tilldelat och detta var 
något som var klart innan arbetet började. Detta var en väldigt viktig aspekt som jag hade i 
åtanke när jag tog på mig mitt projekt, även ifall jag vill jobba ensam ville jag inte sitta socialt 
ensam. Arbetsrummet har således både fungerat som arbetsplats och avkopplingsplats på 
samma gång. Såhär i efterhand inser jag hur stor del av mitt arbete denna knytpunkt har varit, 
och hur den har hjälpt mig att kunna slutföra mitt projekt. Det är trots allt inte bara kod som 
ska skrivas och grafik som ska produceras, det finns ett liv utanför arbetet och det är viktigt 
att man vårdar detta under stressiga perioder som dessa kan vara. Under stora delar av 
produktionen hade vi t.ex. sällskap både till och från skolan, vilket gav oss möjlighet att 
samtala både om våra projekt men även vardagliga ting och även ifall det låter banalt tror jag 
det är av stor vikt att man inte snöar in sig och lägger ner hela sitt liv i arbetet. Det finns 
tillfällen då det behövs, men man ska absolut försöka hålla dem till ett minimum. 
Att man själv har problem vet man garanterat, men att andra har problem är inte lika 
självklart, att samtala om dem och få den insikten att även andra drabbas av oplanerade 
händelser hjälper också att hålla moralen i styr, man är inte ensam, även ifall man jobbar så. 
 
Processen 

Mitt tidiga arbete bestod av att tillverka separata moduler som jag senare skulle sätta ihop, 
men denna lösning blev snabbt ohållbar och jag insåg behovet av ett strukturerat ramverk och 
layout för de olika elementen. Från detta tar jag med mig att man inte kan designa sidan efter 
de olika elementen utan man få designa elementen så de passar in på sidan. Utöver denna 
inblick tar jag med mig tre väldigt viktiga lärdomar in i framtiden. 
 
När man ska pröva något nytt, se till att kunna falla tillbaka på något gammalt. 
Eftersom jag såg detta projektet som ett sätt att lära mig nya tekniker och metoder för 
utveckling ville jag inte lägga någon speciell fokus på det jag redan kunde, eller hade gjort 
tidigare. Nu i efterhand vet jag att det alltid är bra att han en alternativ lösning tillgänglig när 
man ska testa nya idéer, för i ett projekt så stort som detta faller det sig naturligt att en eller 
flera delar inte kommer att gå som planerat, och att då kunna falla tillbaka på något som känns 
säkert är ett bra skydd mot motivationsbrist eller att man tvingas göra om alldeles för stora 
delar. Det är givetvis omöjligt att alltid ha fullgoda alternativ, det är ju lite det som är poängen 
med att pröva något nytt, att gå utöver den kunskapen man redan har. Men jag tror ändå på att 
man ska försöka ha någon backuplösning på de större delarna, just för att snabbt kunna gå 
vidare ifall något inte visar sig fungera som planerat. Det jag råkade ut för var att jag blev 
sittandes med ett problem och fick jobba fram nya idéer i slutet av projekttiden, vilket ökade 
stressen och sänkte motivationen och moralen. 
 
Avsluta det som är påbörjat så gott det går. 
I ett projekt av den storleken som detta är det väldigt många mindre element som ska fungera 
ihop, vissa är intressanta och utmanande att utveckla, andra är ganska monotona och 
oinspirerande. Ett fel jag gjorde var att jag påbörjade väldigt många element samtidigt för att 
sedan hoppa mellan dem när ett blev tråkigt. Detta trodde jag skulle hjälpa mig i utvecklingen 
eftersom jag hela tiden kunde ligga på top och inte sjunka ihop av repetitiv kod. Fallet visade 
sig vara ett annat, att inte slutföra (till den grad det går vid tillfället) varje enskild del kan visa 
sig fördärvande ur två stora synpunkter. 
För det första slösar man tid på att börja om sina tankebanor varje gång man byter, t.ex. om 
man jobbat med felhantering och sedan gör över på grafikhantering och sedan byter till 
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filhantering. Programmering för mig är av den natur att man ”ska komma in i tänket” för att 
prestera som bäst, att då byta område och tankesätt orsakar en nedbromsning i arbetet. 
Den andra viktiga biten är att ifall man inte för en noggrann och överskådlig dokumentation 
under arbetets gång är det lätt att miss eller glömma bort små delar som sedan kommer 
tillbaka i slutskedet och kräver mer arbete än vad som hade behövts ifall de gjorts klara direkt 
från början. Att dokumentera sina olika delar och de idéer man får under utvecklingens gång 
är också något jag kommer att börja med i större projekt då jag har haft bra idéer som 
försvunnit just för att man tagit dem för givna och inte noterat dem. 
 
Att inte skriva kod för sig själv utan göra den läslig för alla, det tjänar man själv på. 
Jag har alltid ansett att jag har en ren och snygg kod och har därför aldrig undersökt ifall den 
anses vara så av andra, eller ifall det finns bättre sätt att skriva den på. I detta projekt blev det 
betydligt många fler rader kod än i något annat jag har tagit på mig tidigare, och med det blev 
mina brister också mer uppenbara. Tidigare har jag jobbat igenom olika delar väldigt snabbt 
och sen inte behövt återvända för att skriva om koden, således har jag aldrig behövt läsa min 
egen kod när den inte varit frisk i minnet. I detta projekt var det dock naturligt att komma 
tillbaka, lägga till och ändra funktioner samt åtgärda fel, och det var då jag märkte att det som 
tidigare känts så snyggt och rent inte längre kändes lika snyggt och rent. Detta gjorde att jag 
letade fram en kodstandard som jag gillade och inte krävde stora förändringar för min del, jag 
studerade denna metod och kommer i alla framtida projekt att skriva kod efter den. Denna 
lärdom kom väldigt sent i projektets liv så det var inte resonabelt att skriva om all kod på 
grund av ren tidsbrist. 
 
Att utveckla en communty innebär att man skapar en plats där dess tilltänkta användare ska 
trivas, det är därför av yttersta vikt att användarna får säga sitt och att man sätter sina egna 
preferenser sekundärt. I min planering skrev jag kort och gott att jag skulle ha ett betatest, jag 
gav det inte någon större tanke eftersom jag inte hade någon erfarenhet och det lät som en 
ganska enkel uppgift. Jag bjöd öppet in användare från andra liknande communties och bad 
dem helt enkelt att testa sidan, det var få som gjorde ett andrabesök. Det kom som tur var in 
en del buggar och tips, men långt ifrån tillräckligt eller speciellt utförligt. Anledningen blev 
ganska uppenbar för mig i efterhand. 
Min tanke var att utföra två test, ett ca 50% in under arbetets gång, för funktionalitet, och ett 
betydligt senare för att testa design och layout. Mitt fel var att bjuda in vanliga användare till 
att testa funktioner som inte var dokumenterade eller i vissa fall helt funktionsdugliga. För 
sådana tester ska man ha personer som tycker det är intressant och helst som jobbar med det 
själv. Det testarna upplevde var en designmässigt dålig sida utan något direkt innehåll, och det 
är väldigt förståeligt varför de helt enkelt inte återvände. 
Att utföra ett betatest kommer jag i senare projekt ta som en betydligt viktigare uppgift och 
planera det mer utförligt. Det är en väldigt viktig del i utvecklingsfasen, lite beroende på vad 
för typ av projekt man jobbar med, det är därför viktigt att det kommer exakt rätt i tiden för att 
man ska få ut så mycket av det som möjligt. 
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Slutord 

När projektet började visste jag att tiden skulle gå snabbt, men att det skulle gå i sådan ilfart 
hade jag inte kunnat förutse. Under vissa passager i arbetets gång kunde en känsla av att man 
inte hade lyckats åstadkomma något, eller att man jobbade för långsamt infinna sig. Detta var 
säkerligen en bieffekt av den ibland bristfälliga planeringen och erfarenheten, men nu när jag 
ser tillbaka och tittar på vad jag åstadkommit är jag både nöjd och belåten. 
Målet var att lära mig nya tekniker och nya metoder att arbeta på, jag visste att jag skulle 
snappa upp en del saker, men aldrig att det skulle kunna bli så lärorikt som det faktiskt blev. 
Det är med stolthet och god självkänsla jag visar upp det projekt jag ensam jobbat på i flera 
veckors tid. 
 
Projektet kommer att ligga uppe live på Internet som en del av min portfolio, ni kan alltid nå 
det på http://phosgraphis.tozz.org 
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Källförteckning 

 

Referenser 

PHP.net – PHP’s hemsida. 
 http://www.php.net (tillgänglig 2006-05-25) 
A List Apart – Webbutvecklinsmagazin med artiklar och diskussioner 
 http://www.alistapart.com/ (tillgänglig 2006-05-25) 
 
Inspiration  

Fotosidan – Den största svenska sidan om foto. 
 http://www.fotosidan.se (tillgänglig 2006-05-25) 
Modellbilder – Svensk community om modellfoto 
 http://www.modellbilder.se (tillgänglig 2006-05-25) 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Projektplan 

 

Målet med projektet 

Mitt mål är att skapa en Community för fotografiskt inriktade och intresserade personer. 
Denna Community ska fungera som en mötesplats där dessa individer visar upp sina foton, får 
och ger kritik och förhoppningsvis utvecklar sitt fotograferande. Utöver diskussionerna och 
bildkritiken vill jag även att man ska kunna binda kontakter för fotografiska ändamål. Ett 
sådant exempel är t.ex. ifall en person registrerar sig som fotograf, en annan som modell och 
den tredje som sminkös så ska fotografen kunna söka upp modellen, dessa två kommer sedan 
överens om en idé och med hjälp av sminkösen gör de sedan detta till verklighet. 
Eftersom detta är ett individuellt projekt utan någon faktiskt beställare kommer mina egna 
krav vara väldigt höga både på funktionalitet och på design samt koden bakom. Något som en 
beställare kanske inte alltid bryr sig om är hur saker fungerar, bara att de fungerar. Jag vill att 
båda elementen ska vara lika välgjorda och på så sätt kunna använda detta i framtida 
ansökningar och då kunna visa upp både välskriven kod och välplanerad design. Mitt mål är 
även att under projektets gång bjuda in utomstående personer som betatestare och idégivare 
för att på så sätt förbättra Communityn ännu mera. 
Det finns idag två huvudsakliga källor för inspiration och grund, den ena är fotosidan.se och 
den andra är modellbilder.se. Båda är svenska sidor som har inriktning mot foto men med 
olika uppbyggnad och innehåll. 
Fotosidan.se är mer generellt lagd och bygger väldigt mycket på bildkritik och man kan lägga 
ut bilder i princip alla olika kategorier som finns. 
Modellbilder.se har ett fokus på modellfoto och det som rör detta. Som jag beskriver tidigare 
har denna sajt som syfte att sammanföra personer som är delar av modellfoto tillsammans och 
skapa fotosessioner. 
Det jag vill göra är att kombinera dessa två olika sajter till en mötesplats som innehåller den 
stora skaran fotografer som finns på fotosidan och dess diskussioner och samtidigt få med mer 
nischade inriktningar inom foto, t.ex. modellfoto. 
Min Community kommer att vara svenskspråkig. 
 
Syftet med projektet 

Jag har sedan tidigare ett intresse av foto, och då speciellt modellfoto. Detta ger mig 
möjligheten att själva utveckla den miljö som jag på Internet eftersöker för kontakt mellan 
olika deltagare i den process som en fotosession innebär. Det finns redan sidor som den jag 
tänkt mig, men min tanke är att ta idéer och funktioner från dessa och förbättra och förändra 
för att, i mina ögon, skapa en bättre mötesplats. 
Projektet kommer i ren teknisk kunskap innebära en stor utmaning för mig då jag aldrig gjort 
något i denhär storleken, i mina idéer ligger även integration med forumsystem vilket jag 
aldrig heller har gjort förr. 
 
Projektmetod 

Det huvudsakliga arbetet kommer jag att utföra i samma lokaler som två klasskamrater. Detta 
get en social aspekt till ett annars enskilt arbete och jag tror den kan vara väldigt viktig för att 
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inte ”gå in i väggen” eller att bli totalt isolerad. Grafiskt arbete kommer att ske hemma 
eftersom färgkritiskt arbete inte är speciellt lämpligt på en laptop. 
Som verktyg för arbetet kommer jag att använda PHP5 och MySQL, detta är två verktyg jag 
känner att jag kan använda mig av väl och inte kommer att innebära för stora begränsningar 
rent tekniskt. Det som användaren kommer att få ta del av blir i form av XHTML och CSS. 
 
Behov 

Jag kommer att jobba live mot en server och således kan handledaren hela tiden ta del av det 
arbete som utförs. Det har varit otroligt hjälpsamt ifall det gjordes kollar lite då och då för att 
kunna få feedback direkt. 
 
Risker 

Det finns en chans att integrationen med något befintligt forumsystem inte går så smidigt som 
jag har planerat, researchen säger dock att det inte ska vara några problem. Detta kan innebära 
en försening, men det finns en enkel lösning på problemet och det är att ha separata konton, 
ett för sajten och ett för forumet. Det är ingen snygg lösning men det är en planerad 
nödlösning som inte kommer att kräva massa extra jobb. 
Betatestare kan bli ett problem, de är inte nödvändiga men hade nog hjälpt utvecklingen till 
stor del. Som lösning på problemet kan jag nog rekrytera några av webbutvecklarna som läser 
i tvåan nu och be dem att försöka kolla de tekniska bitarna. Jag tror inte just nu att det ska blir 
några problem med betatesting. 
 
Tidsplan 

Jag har delat upp projekttiden i fem olika block för att inte vill ha det så extremt att det känns 
instängt och begränsat till vad jag ska göra just vid ett speciellt tillfälle. Varje block 
representerar 2 veckor. Det går att dela upp varje vecka för sig, men jag föredrar lite 
möjligheter för omplacering inom blocken. 
Jag har tänkt jobbat som så att funktionaliteten och administrationen går hand i hand. Så det 
blir inte en framsida först och administration efter utan jag jobbar med de båda parallellt. 
 
Block1 

Registrering och administrering av användare 
Det krävs att man registrerar sig och inväntar administratörs godkännande för att få tillgång 
till sajten. 
 
Databasplanering 
Här ska jag försöka förutspå de tabeller som databasen kommer att behöva innehålla och 
försöka förutse så många problem som möjligt som kan uppstå. Detta kommer inte på något 
sätt att bli en komplett databasdesign men tillräckligt för att jag ska kunna fokusera det mesta 
av tiden på implementation. 
 
Forumintegrering 
Jag vill få in forumet och användarlänkningen så tidigt som möjligt så att jag kan jobba vidare 
med eventuell ytterligare integration ifall det ges möjlighet. Det är även viktigt att jag tidigt 
får reda på ifall min tänkta lösning kommer att fungera eller ifall jag måste lösa ut någon 
annan lösning. 
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Block2 

Navigering 
Målet är att sammanbinda allting på ett snyggt sätt och även integrera olika delar med 
varandra. Man ska t.ex. från forumet kunna nå gallerier av användaren, eller från användarens 
profil se alla forumposter. Integrationen har mer eller mindre blivit som jag tänkt mig, vissa 
små saker återstår men det är 10minuters projekt. 
 
Design 
Under projektets gång kommer jag att fokusera på en så enkel design som möjligt och lämna 
öppet för grafiska element. Målet är att när koden är så gott som klar och sidan fungerar så 
ska det grafiska arbetet slå in. Eftersom min plan lades om något så är nu designen klar, det är 
bara få grafiska element som ska åtgärdas. 
 
Block3 

Gallerifunktionalitet och administration 
Varje användare har sina gallerier och planerad funktionalitet i dessa. Det ska både vara 
administration för användaren och global administration t.ex. för omedelbar borttagning av 
bilder som skrider mot regler. 
 
Betatesting 
Denna tidsperiod kommer jag att bjuda in testare som får kolla så funktionaliteten är som den 
ska och att allting fungerar som tänkt. Detta är även en tid då jag kommer att ta emot idéer 
från utomstående och avväga ifall de är möjliga att implementera på ett bra sätt. 
 
Block4 

Utvärdering av betatest 

Efter en veckas testande och bugfixande är det dags att se över så att allting fungerar som 
tänkt. Här kommer jag även att påbörja implementation av idéer som kan ha uppkommit 
under projektets gång. 
 
Idéarbete 
Inte i sin vanliga bemärkelse utan mer baserat på det jag har uppmärksammat och kommit på 
under arbetet. Den funktionalitet jag bestämt mig för att lägga till kommer under denna period 
att implementeras. 
 
Slutligt betatest 
Den funktionalitet och de buggar som rättats till kommer att behöva testas ordentligt och 
intensivt för att snabbt kunna åtgärdas. 
 
Block5 

Justeringar 
Allt som jag uppmärksammat och konstaterat under projektets gång men som inte varit 
kritiskt eller som jag misstänkt kan komma att ändras igen kommer att ordnas till och 
färdigställas. 
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Bilaga 2 – Ordlista 

1. PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 
Ett scriptspråk som lämpar sig speciellt bra för webbsidor. Erbjuder t.ex. funktionalitet för 
databaskopplingar. Körs direkt på servern, transparent för användaren. 
www.php.net 
 
2. MySQL 
Väldigt populär open source databas, gratis att använda och erbjuder en bred funktionalitet. 
www.mysql.se 
 
3. XHTML 
En rekommendation för hur man ska strukturera webbsidor samt vad för sorts data som tillåts. 
www.w3.org 
 
4. CSS (Cascading Style Sheets) 
Beskriver hur element på webbsidan ska visas. Färger och bakgrunder är ett exempel på vad 
som beskrivs med hjälp av CSS. Är det enda tillåtna sättet att bestämma de visuella attributen 
på elementen på en webbsida i XHTML. 
 
5. phpBB 
Ett open source forum som är gratis och väl använt över webben. Lider av gammal HTML 
och eftersom det är så populärt är det ofta utsatt för säkerhetsattacker. 
www.phpbb.com 
 
6. punBB 
Ett svenskutvecklat forum som fokuserar på att vara effektivt och följa W3’s XHTML 
rekommendationer. 
www.punbb.org 
 
7. PDO (PHP Data Objects) 
En vidareutveckling av PHP’s databasfunktionalitet. Otroligt smidigt och effektivt i 
jämförelse. 
www.php.net/PDO 
 
8. Javascript 
Ett scriptspråk som körs lokalt i webbläsaren. 
 
9. Reguljära Uttryck 
Ett sätt för programmerare att fråga datorn om en sträng ser ut på ett speciellt sätt. Ett 
exempel är telefonnummer, man vill att de ska vara formaterade på ett visst sätt, då kan man 
specificera det utan att ange något speciellt nummer. Ett annat sätt att beskriva det på är att 
man bryter ut delarna av strängen till block, dessa block har sedan regler/mönster för hur de 
ska se ut. 
 
10. IFRAME 
Ett HTML-element som erbjuder möjligheten att ladda en sida separat från huvudsidan. Detta 
gör att man kan navigera inne i denna sida medan huvudsidan inte behöver laddas om. 
 
11. URL (Uniform Resource Locator) 
En adress på Internet, oftast börjar de med ”http://” 

18  

http://www.php.net/
http://www.mysql.se/
http://www.w3.org/
http://www.phpbb.com/
http://www.punbb.org/
http://www.php.net/PDO


  
 Phos Graphis – En Community 
 Erik Johansson 
___________________________________________________________________________ 
 
12. W3 (World Wide Web Consortium) 
Denna organisation består av flera aktörer inom webben och jobbar för att utveckla 
rekommendationer för hur webbsidor ska presenteras för användarna. 
www.w3.org 
 
13. Anchor 
Ett bokmärke som gör att du snabbt kan hoppa mellan olika ställen på sidan. Detta bokmärke 
har inget med användarens webbläsare att göra utan existerar bara på sidan. 
 
13. Tagcloud 
En överblick av kategorier där storleken på texten indikerar popularitet. 
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