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Förord 
Den senaste tiden har det skett stora förändringar inom underhållnings- och 
musikindustrin. Man har kunnat se en allt större ovilja bland internetanvändare att 
betala för upphovsrättsskyddat material. Applikationer och webbtjänster som 
Napster, Audiogalaxy, DC++ med flera har bidragit till olaglig spridning av 
musikfiler. För skivbolagen och dess artister har detta inneburit minskad 
skivförsäljning och ekonomisk förlust. Många av dem som propagerar för 
fildelning anser att priserna på CD-skivor är för höga och att man dessutom saknat 
möjlighet att köpa enskilda låtar. 

Många aktörer har svarat på denna kritik och sedan några år tillbaka kan musik 
köpas via internet, i olika format. Populära musiktjänster som Apples iTunes 
Music Store, Microsofts MSN Music och Beatport med flera erbjuder användare att 
köpa nedladdningsbar musik, man kan själv välja vilka låtar man vill köpa och 
priserna på musik varierar. 

De tekniska lösningarna och systemkraven bakom webbtjänsterna ser olika ut. 
Till exempel krävs det speciell programvara för att kunna köpa musik via 
webbtjänsten iTunes Music Store. Andra webbtjänster kräver tredje-partsprogram 
som t.ex. Flash player eller speciella mediaspelare (windows media player, 
quicktime, realplayer osv.) för att förhandslyssna ljudklipp. 

 
Flash är en teknik som möjliggör skapandet av interaktiva, plattformsoberoende 
och internetbaserade applikationer och webbtjänster. Flashtekniken består av ett 
kombinerat utvecklings- och multimedieprogram, ett programmeringsspråk, 
ActionScript samt en spelare, Flash player. 

Fördelarna med Flashtekniken är många – De flesta internetanvändare har Flash 
player installerat i sina webbläsare. Det ställer inga krav på användaren att ställa in 
spelaren för att få den att fungera. Flash är en beprövad och etablerad teknik och 
anses vara säker. Det finns mycket resurser att tillgå, inte minst på internet, vilket 
underlättar utvecklingsarbetet.  

I Flashbaserade applikationer kan mycket funktionalitet smidigt ”bakas in” efter 
behov, vilket ger skalbarhet. Flashtekniken är populär i webbteknik-branschen och 
utvecklas ständigt, därmed står det sig också långsiktigt. 

 
I takt med ett ökat internetanvändande bland konsumenter finns det inte längre lika 
stort behov av resursstarka och väletablerade skivbolag för musikern som vill ge ut 
sitt material och för slutkonsumenten som vill köpa musiken.  

Distribution av musik behöver inte skötas av de stora skivbolagen, artisten kan 
alltså i större uträckning än tidigare själv bestämma vilka distributionskanaler han 
eller hon vill använda för att nå ut med sin musik. Musikdistributionen blir således 
alltmer decentraliserad. 

MyMusic är min ambition att skapa en distributionskanal för musiker som vill nå 
ut med sitt material, men som inte själva kan detta på grund av otillräckliga 
kunskaper eller resurser för att via internet nå ut till en bred publik. 

 
Jag vill tacka Peter Giger, Johan Claesson och Kerstin Gustavsson som trodde på 
min idé och gav mig värdefull feedback. 
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Sammanfattning 
Jag hade en idé om att skapa en e-shop med fokus på användarvänlighet och 
interaktivitet.  

Detta ledde till en klient/server-applikation med funktioner för att lyssna på 
musik och söka efter- och ta del av musikinformation. Syftet var att ge användare 
möjlighet att köpa musik i form av nedladdningsbara MP3-filer. Applikationen är 
huvudsakligen indelad i tre sektioner, en meny överst; en musikspelare placerad på 
vänster sida; och en s.k. content-del, ett slags fönster där all text och bildbaserat 
innehåll presenteras. Gränssnittets utformning är rent och enkelt med tydliga 
knappar och menyer för enkel navigation. 

Musik kan förhandslyssnas, och spelas upp med hjälp av en inbyggd 
musikspelare. Tanken är att ljudet ska kunna spelas upp i realtid från servern, dvs. 
strömmas. Detta medför att data inte lagras hos klienten och syftet är alltså att 
användaren ska kunna förhandslyssna på den musik han eller hon är intresserad av 
att köpa, men till sämre ljudkvalitet än den köpta MP3-filen.  En display visar 
artistens eller gruppens namn, låtnamn, spelad tid, och total tid. Vidare finns 
knappar för att spela upp, stoppa, pausa och spela nästa respektive föregående låt. 
Slutligen finns ett reglage för att kunna styra spelposition. Som ett led i att 
förenkla köp av musik kan en spellista fyllas med valda låtar. Låtarna i denna lista 
kan man sedan köpa i ett svep eller var för sig. Detta innebär att användaren 
slipper leta upp en låt i taget, och lyssna på dem vart efter varandra.  

 
Ett webbformulär byggdes för att kunna tillhandahålla uppladdning och lagring av 
musikfiler och musikinformation. Webbformuläret är byggt i teknikerna HTML, 
CSS, PHP och JavaScript. Den innehåller en dynamiskt genererad tabell för att 
underlätta insättning av låtar. Webbformuläret kan med fördel utnyttjas av 
godkända parter (skivbolag, artister…), för att ladda upp och lagra musikfiler på 
servern. Detta resulterar i en arbetsbesparande process eftersom arbetsbördan 
fördelas till extern part. 
 
All musikinformation, så som artistnamn, låtnamn, utgivningsdatum, etc. lagras 
och hämtas från en MySQL-databas. Musikfiler lagras och spelas upp från 
filsystemet i en Apache HTTP Server. 
 
Applikationen utgörs av flera skikt. Det innebär att den är uppdelad i flera separata 
delar. En del består av gränssnittet, en SWF-fil som användaren kommer åt genom 
sin webbläsare. Gränssnittet opererar gentemot data som ligger lagrat på en 
webbserver. Vidare finns speciell programkod på servern för att ta emot-, skicka 
respektive manipulera data. 

Två typer av datalager används för att möjliggöra kommunikation av data 
mellan Flashklient (gränssnitt) och server – Flash Remoting och AMFPHP.  

Flash Remoting är ett slags kommunikationsprotokoll som Flashklienten 
använder för att kommunicera med server.  

AMFPHP används för att ”tolka” Flashkod som sänds via HTTP till server. 
AMFPHP omvandlar denna till, för servern, läsbar server-sidekod – PHP, som i 
sin tur kan manipulera data på servern, t.ex. lagra data i databasen. När data 
skickas till Flashklienten, omvandlar AMFPHP data till, för Flashfilen, läsbar kod.  
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En stor del av projektet har varit av undersökande natur. Målet var att erhålla 
tekniska kunskaper i Flashmiljön för att kunna utveckla interaktiva 
webbapplikationer. Kunskap har inhämtats via litteratur i bokform, det inbyggda 
hjälpbiblioteket i Adobe Flash 8 Professional mjukvara, samt från internet, bland 
en mängd olika forum och webbsidor.  
Utvecklingsarbetet har bestått av en kombination av rörlig utveckling och extrem 
programmering. 
 

Abstract 
This is the end report of my final exam at Medieteknik. It covers the planning, 
work process and review of a Flash based web application that I set out to do. 
 The goal was to create a user friendly, interactive e-shop with embedded 
functionality for playing music, displaying rich media content and researching 
possible payment solutions, to enable buying music files online. The project 
involved creating the user interface, the programmatic functionality of a Flash 
client (an SWF file). Also, setting up an Apache HTTP Server and establishing a 
working “bridge” between the Flash client and the web server with Flash 
Remoting components and AMFPHP. Furthermore, a web interface for adding 
music files and data to the server was created, built in HTML, CSS, JavaScript, 
PHP and MySQL.  

The project consisted of researching and implementing the technologies and 
techniques involved by iteratively collecting information, reading, testing, 
programming and evaluating the end results. Also, object oriented design and 
programming principles was applied in the development process. The software 
development methodologies – Agile development and extreme programming was 
practiced. 

The purpose was to gain experience in developing large scale client/server web 
applications dealing with creative processes, project planning, project management 
and problem solving. And in the longer perspective make use of the experience 
and knowledge in future projects. 
 

Keywords 
Flash, ActionScript, Flash Remoting, AMFPHP, JavaScript, PHP, MySQL, 
DHTML och klient/server. 
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Arbetsbeskrivning 
Arbetet indelas i tre faser, den första består av planering och konceptuell design av 
applikationens utformning och arkitektur. Slutsatserna av denna fas granskas och 
leder till fas två, implementation och konstruktion av applikationen. Slutligen 
behandlas betalningssätt och kundkorg i fas tre. 

Arbetsprocessen har bestått av korta iterationer av kunskapsinhämtning, testning 
och programmering och sedan utvärdering.  

Jag har jobbat lokalt, det betyder att all utveckling skett på arbetsdatorn, med 
hjälp av mjukvarupaketet Wampserver. Det innehåller Apache HTTP webbserver, 
PHP-motor, MySQL-databas och ett administrationsgränssnitt för databasen, 
phpMyAdmin.  

Planering & konceptuell design 
Projektet inleds med att identifiera och samla in nödvändiga resurser. Resurser 
består av litteratur, i bokform och artiklar på internet samt webbaserade 
handledningar. Förhoppningen var att hitta konkret och övergripande information 
som behandlar alla aspekter i ett projekt av denna typ. Det är viktigt eftersom jag i 
tidigt skede vill identifiera vad som är tekniskt möjligt och undvika flaskhalsar. 
 En av huvudpunkterna med detta projekt var att skapa något som skiljer sig från 
existerande lösningar, tidigare nämndes, iTunes Music Store, MSN Music och 
Beatport.  

Beatport är det alternativ som tycks bygga på liknande teknik och är den som 
bäst uppfyller de kriterier som jag själv ställer på en e-shop av detta slag. Jag 
identifierar ett antal brister. Helhetsmässigt ger sidan ett grötigt intryck och det 
saknas många funktioner för att underlätta handhavandet. Slutsatserna av detta 
ligger till grund för den konceptuella designen av systemarkitekturen, usability och 
den grafiska utformningen av MyMusic-projektet. 
 Stora delar av den grafiska utformningen färdigställdes redan innan projektet 
påbörjades som en del av en annan kurs i utbildningen. Således var applikationens 
grafiska utseende i stora drag färdigt, dock byggdes det ut med fler komponenter. 
Detta innebar att jag hade en tydlig överblick av vilka funktioner som skulle 
komma att implementeras. 
 Valet av databas faller på MySQL 5.0. Alternativet att använda MaxDB eller 
PostGreSQL medför inte några betydande fördelar framför MySQL och prövas 
därför inte. Konceptuell och logisk modell av databasen skapas, den senare 
revideras ett antal gånger under projektarbetet allt eftersom nya behov dyker upp. 
Den logiska modellen ligger till grund för implementeringen av databasen. Målet 
är att identifiera och bryta upp data i mindre entiteter och minimera redundans.  
 Vidare utarbetas systemarkitekturen, identifikation av deltekniker och dess roll i 
systemet. Olika datalager för att möjliggöra kommunikation mellan klient och 
server identifieras och valet faller på AMFPHP framför .NET, ColdFusion och 
Javas motsvarigheter. AMFPHP är kostnadseffektivt, då det är öppen källkod. Det 
går snabbt att sätta sig in i och det finns goda resurser för att underlätta 
implementering, inte minst tack vare de utomordentliga handledningarna på 
AMFPHPs webbsida. AMFPHP använder sig av PHP-kod för manipulation av 
data på server, vilket är fördelaktigt ur flera aspekter – Det är ett välrenommerat 
och använt skriptspråk för webben och har dessutom väldigt många bra inbyggda 
funktioner. Det är snabbjobbat vilket underlättar och påskyndar utvecklingsarbetet. 
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Implementation & konstruktion 
Precis som med gränssnittet, initierades arbetet med den inbyggda musikspelaren 
under tidigare kurs. Funktioner som spela upp, flytta spelposition och visning av 
musikdata i displayen var färdigställt, dock fungerade spelaren endast lokalt, dvs. 
det fanns ingen koppling mellan Flashklient och server.  

Den inledande delen av utvecklingsarbetet går ut på att bekanta mig med Flash 
Remoting-komponenter, dvs. den teknik som delvis kopplar samman Flashfilen 
(på klientsidan) med server. Vidare installeras AMFPHP på servern. 
Programmering i ActionScript och PHP leder till att kommunikation mellan 
Flashklient och server etableras, tester utförs och resultatet utvärderas. Under 
arbetet påträffas buggar som saktar ner arbetstempot, det är irriterande men är 
också naturliga konsekvenser av att lära sig nya teknologier inom 
applikationsutveckling. 
 Parallellt pågår implementeringen av databasen. SQL-kod skrivs och bäddas in i 
PHP-kod på serversidan. Under senare delen av projektet utforskas lagrade 
procedurer och dessa kommer av säkerhets- och prestandaskäl att ersätta den 
SQL-kod som finns inbäddad i PHP-kod på servern. 
 Under planeringsstadiet hade jag först inte tänkt skapa en content management-
lösning för hantering av musikdata på servern. Istället tänkte jag sköta 
datahanteringen manuellt med de serververktyg som jag hade till förfogande 
(phpMyAdmin och SQLyog). Inställningen var sådan att det skulle ta för lång tid, 
fokus låg istället på att bygga själva Flashklienten. I ett projekt av den här 
omfattningen såg jag det som nödvändigt att avgränsa mig för att inte få för stora 
och tidsödande arbetsuppgifter. Ungefär halvvägs in i projektet byter jag 
inställning och konstaterar att ett webbgränssnitt för uppladdning av musikdata är 
på sin plats. Intensiva tester av databaskoden bedrivs och jag behöver således ett 
snabbt och smidigt sätt att lagra data på servern. Ur detta föds idén om ett 
webbgränssnitt baserat på DHTML, i korthet – HTML med funktionalitet. 
Arbetstiden för detta uppskattas till ca en vecka. Verkligheten är en annan och 
arbetet med webbgränssnittet tar klart längre tid än beräknat, främst pga. att 
felkontroller byggs in, detta för att minimera förekomsten av korrupt data i 
databasen. Men jag inser att webbgränssnittet får allt ökad betydelse för 
applikationen i sin helhet. Det visar hur externa parter, alltså representanter för 
skivbolag och artister kan interagera med backend-miljön, genom att själva lagra 
data på servern. 

Betalningssätt & kundkorg 
Det finns för närvarande en uppsjö av betalningslösningar på internet, med 
varierande grad av teknisk komplexitet. Jag satte upp ett mål, som bestod av att 
hitta en betalningslösning som kunde integreras i applikationen och tillhandahålla 
betalning med något av de stora kreditkorten – Visa eller Mastercard. Tjänsten 
skall kunna tillgodose snabb, säker och enkel betalning över internet. Jag valde att 
titta på två etablerade betalningstjänster, PayPal och Paynova. 
 PayPal erbjuder fyra typer av tjänster – Website Payments Standard; Website 
Payments Pro; Email Payments; Additional Payment option. Den enda lösningen 
som uppfyller ställda krav är Website Payments Pro. För att kunna använda den 
krävs en kundkorg som är anpassad efter PayPals specifikationer. Tekniken bygger 
bl.a. på SOAP och det finns ett API, samt ett utvecklingscenter med resurser för att 
underlätta implementeringen. PayPal beräknar att implementeringen tar ca två till 
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tjugo dagar. Men man behöver inte utveckla en egen kundkorg, utan kan använda 
sig av uppemot 30 olika färdigintegrerade kundkorgar som alla varierar i pris och 
utförande. Avgiften är 20 USD per månad och 2.2% till 2.9% + 0.30 USD i 
transaktionsavgift. 
 Paynova erbjuder en komplett betalservice, den bygger precis som PayPals 
lösning på SOAP och något skriptspråk – ASP, JSP, PHP eller liknande. Det 
viktiga är att applikationen kan göra en så kallad ”POST” eller ”GET” via HTTPS 
till någon av Paynovas webbservrar (detta stöds av Flash med hjälp av klassen 
XMLConnector). Kunder kan välja att betala med Visa, MasterCard, Diners och 
Eurocard eller direktbetalning med Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea 
samt plus och bankgiro. Vidare stöds en mängd olika valutor. Betaltjänsten kostar 
2000 SKR per år och en transaktionsavgift på 3.2% till 20% beroende på 
transaktionens storlek.  
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka möjliga betalningslösningar 
som kan tänkas implementeras i applikationen. För att det skall kunna bli 
verklighet krävs att ett företag bildas. Vidare får man ansöka om någon av nämnda 
betalningstjänster, därefter görs en bedömning hos leverantören innan eventuellt 
klartecken ges. 
 Tanken är att MyMusic-projektet riktar sig till den nordiska marknaden och 
senare till den internationella marknaden, detta kräver dock noggrann 
undersökning då många ekonomiska och juridiska aspekter vägs in i ett företag av 
den storleken – Detta är något som kandidatarbetet inte innefattar. 
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Projektplan 
Till grund för kandidatarbetet finns en tydlig och given mall som gäller för alla 
examensarbeten på institutionen för Medieteknik. Denna utgörs av en projektplan, 
där tydliga mål och moment identifieras och beskrivs. Vidare behandlas och 
dokumenteras projektets syfte, metoder för att uppnå mål, tidsplan, risker, 
examination, ekonomi och behov samt utvärdering. Handledare skall knytas till 
projektet, dennes funktion är att följa upp arbetet och stödja studenten under 
arbetets gång. Slutligen skrivs en slutrapport som beskriver och utvärderar 
projektet i sin helhet. Kandidatarbetet omfattas av 15 poäng, och utgörs av två 
delar – En gestaltande produktion samt en reflektion över process och produktion. 

Mål 
Målet var att skapa en klient/server-applikation baserad på Flashtekniken och 
kringhörande deltekniker. Projektet skulle utforska begreppen användarvänlighet, 
interaktivitet och funktionalitet. Det innefattade bl.a. hur grafiska komponenter 
och programmatiska objekt fungerar i Flashs utvecklingsmiljö (movieclips, 
scrollpanes, knappar etc.) och hur de underlättar handhavandet. Kopplingar mellan 
databas och uppspelning (strömning) av musikfiler från server, lagring av data på 
server.  

Som registrerad användare skulle man kunna köpa musik genom någon form av 
betalsystem, detta delmål bestod i att undersöka vilket betalsystem som skulle 
kunna vara lämpligt att implementeras utifrån perspektiven – Handhavande, 
säkerhet, utvecklingstid och kostnad. 

Vidare var målet att utforska och implementera alla berörda tekniker (Flash, 
ActionScript, Flash Remoting, AMFPHP, Apache HTTP Server och MySQL) 
samt tillämpa de kunskaper jag tillskansat mig under utbildningen. 

Syfte 
Jag ville arbeta med ett stort projekt för att få erfarenhet av alla de moment som 
ingår, kreativa idéprocesser, planering, projektledning samt problemlösning. Dra 
lärdom, för att i förlängningen utnyttja dessa kunskaper i framtida projekt. 

Klient/server applikationer är en allt vanligare form av systemlösning idag, inte 
minst inom förvaltning bland stora företag, myndigheter och organisationer. Det är 
ett effektivt sätt att via internet nå många användare, samtidigt som det underlättar 
underhåll av systemet, då affärslogik (viss programkod) och data finns på 
serversidan. Det innebär i regel att det inte ligger lika stort fokus på systemkraven 
hos användaren, i motsats till om det varit lokalt förankrade applikationer. 

Flash är en kraftfull och spännande teknik, som lämpar sig särskilt väl för 
internet. Den är plattformsoberoende och kan samverka med många olika typer av 
utvecklingsmiljöer och system, bland annat Java, .NET, ColdFusion med flera. 
Tekniken utvecklas kontinuerligt och i skrivande stund är ActionScript 3.0 i färd 
med att lanseras.  

Då min inriktning inom medieteknik är webbteknik, anser jag det viktigt att vara 
väl införstådd i de webbteknologier som är ledande inom området. 
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Metod 
Projektet har genomförts enligt följande – Faktainsamling, fördjupning av de 
berörda teknikerna genom påläsning, praktiska delmoment i form av tester och 
programmering samt utvärderingar. Vidare har utvecklingsmetoderna, rörlig 
utveckling och extrem programmering tillämpats. 

Delexaminationer 
Nedan följer de delmoment som jag i inledningsstadiet identifierat, senare 
behandlat och redovisat för min handledare, Kerstin Gustavsson, under projektets 
gång. 

Usability och gränssnittskomponenter 
– Hur jag tampats och löst olika typer av grafiska och 

användarrelaterade problem, t.ex. scrollpanes, textfält, knappar etc.  

Datakommunikation 
– Flash Remoting och AMFPHP, hur de fungerar och hur jag 

använder dem. 

Databas 
– Design och konstruktion. 

Datahantering  
– Hur MP3-filer hanteras, samt hur information som artistnamn och 

låtinformation hanteras och presenteras för användaren. 

Betalsystem  
– Undersökning av internetbaserade betallösningar.  

Ekonomi och behov 
Inga ekonomiska eller övriga behov identifierades. All mjukvara var gratis eller 
fanns som provexemplar. Vidare har jag använt litteratur som funnits tillgänglig på 
bibliotek och internet. 

Risker 
De största riskerna i projektet har varit relaterade till tid, dvs. det har varit svårt att 
bedöma hur lång tid olika delmoment kommit att ta. Dessutom har jag inte kunnat 
garantera att det förväntade slutresultatet skulle uppnås, då risken för att 
kompetens och resurser inte skulle räcka till. 
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Tidsplan 

Vecka 8 
Kursstart, veckans arbete omfattas av planering, insamling av litteratur och 
resurser, undersökning av Beatports webbsida, www.beatport.com och 
reflektioner kring projektet. Delar av veckan ägnas åt kursen Datastrukturer och 
Algoritmer. 

Vecka 9 
Delmomentet datakommunikation påbörjas. Det innebär bl.a. påläsning och 
tester i AMFPHP- och Flash Remoting-tekniken. 

Vecka 10 
Delmomentet databas behandlas, arbetet innefattar databasmodellering och 
programmering i SQL. 

Vecka 11 
Delmomentet datakommunikation påbörjas. Påläsning och tester i AMFPHP-
tekniken utförs. Programmering i ActionScript. Datahantering behandlas. 

Vecka 12 
Delmomentet usability och gränssnittskomponenter samt datahantering 
behandlas. Flashklientens gränssnitt byggs ut. 

Vecka 13 
Boken Flash Remoting läses ut. Jag programmerar i ActionScript. Arbetet med 
att utveckla webbgränssnittet påbörjas. 

Vecka 14 
Implementationen av webbgränssnittet initieras. 

Vecka 15 
Implementationen av webbgränssnittet fortsätter. Arbetet består i huvudsak av 
HTML- och JavaScript-programmering.  

Vecka 16 
Implementationen av webbgränssnittet fortsätter. Jag programmerar i HTML, 
JavaScript, CSS, PHP och MySQL. 

Vecka 17 
Implementationen av webbgränssnittet avslutas. Webbgränssnittet utökas med 
felkontroller och jag arbetar med att ta fram lagrade procedurer i MySQL. 
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Vecka 18 
Konfiguration av webbservern. Programmerar i ActionScript. 

Vecka 19 
Programmering sker i ActionScript och PHP – Utökar funktioner och rättar till 
buggar i applikationen. Vidare undersöks betaltjänster. 
Examination av produktionen med opponent. 

Vecka 20 
Slutrapporten skrivs. 

Vecka 21 
Processexamination med handledare, Kerstin Gustavsson. 

Vecka 22 
Examensutställning av kandidatarbetet. 
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Veckorapporter 

Kursstart, v.8 
Veckan har spenderats åt att reflektera över projektet i sin helhet. Jag har funderat 
kring följande frågeställningar:  

• Kan projektet delas upp i fler delmoment? 
• Hur mycket tid kommer varje delmoment ta? 
• Vilka eventuella hinder kommer jag att stöta på? 
• ...Och hur garderar jag mig för dessa? 

 
Tid ägnas åt kursen Datastrukturer och Algoritmer. Denna vecka går vi igenom 
träd och binära sökträd. Det är min fasta övertygelse att denna kurs är vital för att 
kunna bli en bättre programmerare, tyvärr kan jag inte bestämma över kursplaner 
och tidsscheman, så dessvärre spiller det över lite tid in på kandidatarbetet. Men 
jag tror också att frukterna av denna kurs kommer att göra sig väl i kandidatarbetet 
– Jag tänker inte minst på sökalgoritmer, heaps och länkade listor. Dessa kan 
mycket väl komma till användning i kandidatprojektet. 
 
Jag har tittat mer ingående på beatport-siten (www.beatport.com), vilket jag 
använder som utgångspunkt för mitt projekt. Följande har granskats: 

• Registrering av användare 
• Köp av MP3-filer 

o Tillvägagångssätt 
• Prestanda 

o Hur snabbt filer laddas, och spelas upp. 
o Hur snabbt sökning av musikfiler utförs. 

Datakommunikation, v.9 
Denna vecka har jag kommit igång med delmomentet datakommunikation. 
AMFPHP-paketet har installerats och testats, och det fungerar. Jag följer de 
handledningar som finns på AMFPHPs webbsida. Denna vecka blir en ren praktisk 
arbetsvecka. Arbetsprocessen har lett till att jag ändrat på en del personliga rutiner, 
bl.a. har jag vänt på dygnsrytmen.  

Med utgångspunkt från erfarenheterna från övriga projekt, bl.a. tillämpade 
medieteknikprojektet så kan jag konstatera att arbetet inte alltid sker linjärt. Det 
betyder att jag inte till punkt och pricka följer ett schema för vad som ska göras 
dag för dag. Är detta bra eller dåligt? – Tja, svaret på det beror nog på vilket 
resultat man väntar sig. I det korta perspektivet kan det verka dåligt, att man 
framgår som otillräcklig och så att säga inte håller vad man lovar. Men i det längre 
perspektivet kan det mycket väl innebära att man får mer gjort än vad man tänkte 
sig från början, att man inte bara uppfyller det man planerade från första början 
utan att man också tillskansar sig så pass mycket kunskap och konkret 
arbetsmaterial att det får spinn off-effekter på övriga områden. 
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I bilden till höger finns två 
konceptuella modeller av hur ett 
projekt kan se ut. Cirklarna är 
delmål, och strecken är vägen till 
delmålen, alltså tiden det tar att nå 
delmålen. 

Enligt figur 1 kan man se att 
delmålen är beroende på varandra. 
Det vill säga för att klara delmål 2 
ska man ha klarat delmål 1 och så 
vidare. Man kan också se att 
vägen till varje delmål är lika 
lång. Om man härleder denna 
modell till verkligheten så förstår 
man nog att arbetsprocessen sällan 
blir så idealisk.  

I figur 2 kan man se en annan 
modell, i den ser vi att delmålen 
också är sammanlänkade med 
varandra, men vi kan också se att 
flera delmål är sammanlänkade med många delmål på samma gång. Man kan 
dessutom se att den kortaste vägen till delmålen inte följer den givna kronologiska 
ordningen. Istället för att uppnå mål 2 från mål 1 kan man uppnå mål 5 snabbare, 
och vidare från 5 till 6, 7, 8, 4 och så vidare… 

Jag skulle vilja likna mitt kandidatarbete vid figur 2 i bilden. Under arbetets 
gång kommer jag sannolikt att identifiera, och omdefiniera olika delmål och den 
bästa vägen dit. Arbetet kan upplevas som splittrat till en början men när 
slutskedet närmar sig kommer man få en bild av hur det hela hänger ihop.  
 
Just nu behandlar jag området Flash Remoting och jag är av den uppfattningen att 
när tillräcklig kunskap om AMFPHP tillskansats, kommer jag också att kunna 
slutföra närliggande delmål ganska snabbt. 
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Databas, v.10 
Denna vecka har ägnats åt design och implementation av databasen. Nedan modell 
visar hur databasens struktur ser ut. 
 

 
 
Bilden ska ses som en mall, syftet är att underlätta för mig själv med 
implementeringen. 

Utgångspunkten har varit att identifiera attribut efter relevans, dela upp dem i 
enskilda entiteter så att det blir enklare och smidigare att få ut enskilda resultat 
genom SQL-frågor. Jag har tagit hänsyn till det faktum att join-operationer är 
kostsamma prestandamässigt, men jag vet också att MySQL är en oerhört effektiv 
databas, så en kvalificerad avvägning har gjorts mellan ovan nämnda faktorer. 
 
Det centrala i sammanhanget är den mittersta tabellen – Item. En produkt är 
detsamma som en låt. Det vill säga – Det man beställer är enskilda låtar, man kan 
förstås beställa ett album, men då är det fortfarande en samling låtar som beställs. 
Item är alltså en samlingstabell som förenar informationen mellan låtar, artister, 
album och skivbolag. 

En viktig aspekt att nämna är att en låt kan förekomma i flera sammanhang, 
exempelvis samlingsskivor. Då är det viktigt att det inte förekommer redundans i 
databasen, alltså att samma låt finns lagrad flera gånger i databasen. En och 
samma låt kan alltså finnas i en samlingsskiva, men också i originalutgåvan. Det 
betyder att olika utgåvor, releases, pekar på samma låt.  
 
Vidare har jag implementerat ovan design i MySQL-databasen. Jag har testkört 
databasen och kan konstatera att modellen håller, åtminstone i dagsläget. Jag har 
kontrollerat att kopplingen mellan AMFPHP och MySQL fungerar. PHP-kod 
hanterar databas-frågor, resultatet tas omhand av AMFPHP och skickar detta 
vidare till SWF-filen (Flashklienten). 
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AMFPHP har en slags inbyggd debugger kallad service browser, med den kan 
man testa sin PHP-kod i ett tidigt stadium. Detta underlättar utvecklingsprocessen 
eftersom man snabbt kan se vad ens SQL-frågor ger för resultat. 

 
Vidare återstår det att kontrollera Flashfilen, alltså SWF-filen kan ta emot och 
behandla data från AMFPHP… Detta har jag alltså inte testat ännu, men allt talar 
för att det fungerar! 
Jag räknar således med att bli klar med delmomentet datakommunikation vecka 
11.  

Datakommunikation (fortsättning), v.11 
Delar av denna vecka ägnades åt studier inför tentamen i Datastrukturer och 
Algoritmer. Kursen var ganska omfattande och tog upp viktiga ämnen inom 
datavetenskap.  

Med facit i hand kan jag konstatera att jag lärt mig mycket, som jag kommer ha 
stor användning av i framtiden. 
 
Då detta är min sista termin på BTH och utslussningen till arbetsmarknaden 
nalkas, är det hög tid att förbereda sig för att söka jobb. Ända sedan CV:t lades 
upp på ett antal olika arbetssökartjänster på internet har intresserade hört av sig. 

Jag får ett mycket intressant erbjudande. Ett större företag söker en kunnig och 
drivande Java-utvecklare som är villig att arbeta i team. Rekryteraren tyckte att jag 
stämde bra in på beskrivningen och ville att jag skulle skicka honom ett mer 
detaljerat CV.  
 
Trots de omvälvande ändringarna i vardagen har jag jobbat vidare med 
kandidatarbetet. Målet under veckan var att etablera en fungerande ”brygga” 
mellan AMFPHP och SWF-filen (Flashklienten). Jag kan glatt rapportera att allt 
fungerar som planerat. Färdiga SQL-frågor finns i en PHP-fil, dessa kommunicerar 
med MySQL-databasen. AMFPHP tolkar datat från PHP och översätter det till 
läsbart format för Flash. SWF-filen tar alltså emot sökvägar till MP3-filer. 
Sökvägarna talar om var MP3-filerna ligger lagrade på servern, musikspelaren 
laddar sedan in dessa filer och spelar upp dem. 

Usability, v.12 
Vecka 12 var ganska omtumlande. Som jag berättade förra veckan fick jag ett 
intressant erbjudande om jobb som utvecklare på ett stort företag. 
 
Flashapplikationens gränssnitt byggs ut med fler komponenter, som textfält, 
knappar och textpaneler – Dessa används för att hantera och presentera 
musikinformation för användaren . Det rör sig om konkret, praktiskt arbete, jag 
jobbar i Photoshop och Adobe Flash 8 Professional. 
 
Jag är klar över att det behövs ett webbgränssnitt för att administrera låtar i 
databasen, framförallt insättning av musik. 
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Datakommunikation (fortsättning), v.13 
Jag befinner mig i processen att läsa ut boken Flash Remoting, behandla de 
viktigaste bitarna, samt påbörja webbgränssnittet för insättningar av musik. 

Content management, v.14 
Denna vecka börjar jag med att utveckla det gränssnitt som jag anser behövs för att 
kunna lägga upp MP3-filer och övrig data på servern. Valet faller på att göra det 
som ett HTML-gränssnitt, alternativet att göra det i Flash faller bort då 
utvecklingstiden blir kortare i teknikerna HTML, CSS, JavaScript och PHP. 

Gränssnittet kommer att likna ett vanligt HTML-formulär, men med en 
dynamisk tabell. Man anger alltså antalet låtar som ska laddas upp av den specifika 
artisten sedan visas en tabell med så många rader av låtinformation som krävs per 
låt. Detta sker med hjälp av en kombination av HTML och JavaScript, och kallas 
för DHTML. 

Content management (fortsättning), v.15 
Arbetet med HTML-gränssnittet fortsätter. Jag har en god uppfattning av vad som 
behöver göras. Gränssnittet innehåller många html-komponenter, så som input-
taggar och övriga komponenter, vilket kräver en hel del programmering, inte minst 
JavaScript-programmering då den dynamiska tabellen skapas m.h.a JavaScript. En 
del buggar uppstår och felsökning måste göras. 
 
Vidare har Emma Andersson, magisterstuderande i Göteborg begärt möte med 
mig. Hon studerar förvaltning och som ett led i hennes magisteruppsats intervjuar 
hon studenter på BTH i Karlshamn för att ta reda på hur studentsituationen ser ut 
här. Jag får frågor som kretsar kring alla aspekter av studentlivet. 

Content management (fortsättning), v.16 
Som jag tidigare berättat har jag klart för mig vad som behöver göras vad gäller 
webbgränssnittet och arbetet är rent mekaniskt, jag programmerar i HTML, 
JavaScript, CSS samt MySQL. 

Arbetet med gränssnittet går till enligt följande: 
Först bygger jag en statisk struktur i HTML, beståendes av formulär med input-
taggar och combo-boxes. Tanken är att man som användare anger 
artistens/gruppens namn, följt av namn på utgåvan (titel på album, singeln…), 
skivbolagets namn, och sedan vad det är för typ av utgåva.  
 
Tabellen bygger jag i HTML, sedan uppstår lite oklarheter kring vilka 
kommandon, metoder jag ska använda för att få JavaScript att generera tabellen. 
Jag får tips om en Microsoft-specifik HTML-egenskap kallad innerHTML. Jag 
undersöker denna och det visar sig vara en riktigt smidigt egenskap, som dessutom 
stöds av Firefox webbläsare. Genom att ”stoppa” in HTML-kod i JavaScript-
strängar och sedan stoppa in denna sträng i ett HTML-elements innerHTML, t.ex. 
en DIV, kan man på detta vis generera innehåll dynamiskt. 
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Fokus på webbgränssnittet ligger på att göra det så användarvänligt som möjligt 
genom bra valideringar, som genererar tydliga felmeddelanden och dessutom vara 
snabbladdat. Och med enkelt, okomplicerat utseende. Men därtill blir det en aning 
mer komplicerat än om jag valt en enklare, mindre användarvänlig och därmed 
sämre lösning. Användarperspektivet och säkerhetsaspekterna kommer dock i 
första hand. Under arbetet uppstår det buggar och det blir svårt att debugga delvis 
pga. att HTML-kod ligger inbakad i JavaScript-strängar. Jag hade förstås kunnat 
göra det lättare för mig. Exempelvis kunde jag istället för att ha en HTML-sida 
med alla HTML-element, kunnat dela upp dem i flera PHP-sidor. 

Debuggingen är helt klart det mest tidsödande arbetet och större delen av denna 
vecka samt nästa går till att leta fel och hitta lösningar. Det rör sig mest om 
irriterande fel, saker som en extra parantes eller citattecken, det gör det extra svårt 
att upptäcka var felen ligger någonstans eftersom det vid första anblick ser ”rätt” 
ut. 
 
Webbgränssnittet består främst av 2 webbsidor, add_mp3.html och 
add_mp3_processor.php, vidare används en extern PHP-fil med metoder för 
databaskopplingar, db.php. 

När användaren väl knappat in all tillbörlig information så får han eller hon ett 
kvitto på vilka uppgifter som angivits, en översikt och kan ändra eventuella fel. 
När man är klar klickar man på ”Yes”. Informationen och filerna skickas till en 
PHP-sida som samlar värdena och datat, genomför felkontroller och slutligen, om 
allt är i sin ordning, sparar information om låtarna i databasen och sparar MP3-
filerna på servern. Det är ganska mycket att tänka på eftersom det måste göras 
rigorösa felkontroller innan datat kan läggas upp på serven och i databasen. Och 
dessa kontroller måste göras för alla attribut som utgörs av en låt. Vidare måste det 
till felkontroller på den första sidan, och dessa är heller inte på plats. Och detta är 
vad arbetet under nästföljande veckor innefattar. 

Content management (avslutning), v.17 
Som jag nämnde i föregående veckorapport består det återstående arbetet i 
webbgränssnittet av att skapa och göra klart de nödvändiga felkontroller som krävs 
för att kontrollera att information sätts in på rätt sätt. Detta är ett steg i att skydda 
mig mot s.k. SQL-injection attacks. Alltså intrångsförsök där någon försöker 
komma åt eller ändra data genom att ”baka in” SQL-kod i textrutor som är avsedda 
för vanlig text. Men också för att man inte ska kunna stoppa in otillåtna värden, 
datatyper i databasen, syftet är alltså att upprätthålla databasens integritet, i 
enlighet med ACID-principen. Ett sätt att hantera detta är genom s.k. regular 
expressions.  

Parallellt med arbetet av HTML, CSS, JavaScript och PHP-koden jobbar jag i 
MySQL. I början lade jag rena ”select” och ”insert into”-satser i databasklassen i 
db.php. Men under utvecklingsarbetet inser jag att jag behöver kunna göra if-satser 
inuti SQL-satserna vilket för mig osökt in på stored procedures. Stored procedures 
är nytt i MySQL sedan version 5.0 och detta är ett gyllene tillfälle att använda sig 
av dessa. Jag börjar utforska hur man skriver dessa. Det tar ett tag att sätta sig in, 
men får tips om en MySQL-editor – SQLyog, som visar sig vara alldeles ypperlig, 
och dessutom påskyndar arbetet. Och denna editor kommer att ersätta 
utvecklingsverktyget phpMyAdmin som jag tidigare använde för att operera mot 
databasen.  
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Denna vecka betraktar jag webbgränssnittet som klart, även om man förstås kan 
bygga vidare på det, det är dock funktionaliteten som priotiterats. 
Säkerhetsaspekter kan förbättras men det är något som jag kommer att titta 
närmare på efter projektets slut. Detta är alltså endast en prototyp vars syfte är att 
illustrera hur låtar kan läggas upp på webbservern från utomstående källor. 

Konfiguration av webbserver, v.18 
Under projektets gång har jag jobbat lokalt mot servern. Det betyder att servern 
inte legat publikt ut mot Internet, andra användare har alltså inte kunnat surfa in på 
Flashsidan eller webbgränssnittet. Så denna vecka jobbar jag med att konfigurera 
servern, och buggtestar webbgränssnittet och Flashklienten. Eftersom det finns ett 
antal låtar liggandes på servern och för att copyright-relaterade konflikter inte skall 
uppstå ser jag till att lösenordsskydda alla kataloger och filer på servern, så att 
ingen obehörig kan komma åt materialet.  

Nedan följer ett exempel på inställningar som görs i filen httpd.conf, serverns 
konfigurationsfil. 

 

 
 
Ovan inställning gör att alla filer som ligger i www-mappen är lösenordsskyddade 
och att om användaren befinner sig på samma nätverk som webbservern så 
behöver man endast ange lösenord en gång. 
 
Arbetet med webbservern upplever jag som ganska splittrat eftersom det inte finns 
någon vidare bra dokumentation kring hur man faktiskt skall gå tillväga, vad man 
ska tänka på och se upp för. Visst finns en manual tillgänglig på Apache.orgs 
hemsida men den är kortfattat skriven och utelämnar en del information. Men jag 
surfar runt på diverse serverrelaterade hemsidor och forum och får kompletterande 
information. 

Vidare fortsätter arbetet med stored procedures – Jag skapar procedurer för 
insättning av artister, album, låtinformation, skivbolag, användare, samt 
procedurer för sökning av artister, album, låtar och skivbolag. 

 
Jag kodar i ActionScript och jobbar vidare med att utöka funktionaliteten i 
Flashapplikationen. Jag börjar med att skapa en registreringsdel för nya användare.  

<Directory "D:/Program/wamp/www/"> 
 
    AllowOverride all 
 
    Order allow,deny 
    Allow from localhost 
    Satisfy any 
 
    AuthType Basic 
    AuthName "Members Only" 
    AuthUserFile /Program/wamp/Apache/pwd/passwords 
    Require user admin 
 
</Directory> 
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Utökande av funktioner, v.19 
Denna vecka ägnas uteslutande åt ActionScript- och PHP-programmering. Jag 
implementerar sökfunktioner och utökar musikspelarens funktioner så att man kan 
lägga till-, ta bort och spela upp låtar i spelarens spellista. 

Vidare jobbar jag med att rätta till buggar och smärre fel i koden. 
Jag undersöker lämpliga betaltjänster, PayPal och Paynova identifieras och jag 

dokumenterar detaljerna som rör kostnader, implementation och regler för 
användande. 
 
Betoningen har sedan första början legat på att tillämpa objektorienterade principer 
i arbetet. Jag har efter bästa förmåga byggt applikationen så att de objekt som 
används kan återanvändas i andra sammanhang, även i andra projekt. 

Då ActionScript är ett skriptspråk och inte ett traditionellt objektorienterat 
programmeringsspråk som C++, C# eller Java, så skiljer det sig på flera punkter – 
Bl.a. är variabler globala, man måste inte deklarera typ när man skapar variabler, 
dessutom kan man utelämna semikolon.  

Movieclips är ett centralt och globalt objekt, man kan mest likna det vid ett slags 
tomt animationsklipp, som ”lever” inuti en Flash-fil. Den stora fördelen med 
movieclips är att de har många ”inbyggda” användbara metoder och egenskaper 
för att styra innehåll programmatiskt. Jag har använt mig av movieclips i ganska 
stor utsträckning. T.ex. så består alla dynamiskt genererade objekt, dvs. paneler 
med låtinformation, animationer och annat av movieclips. 
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Reflektion 
Jag gav mig in i det här projektet för att jag i huvudsak ville lära mig 
Flashtekniken. Samtidigt ville jag ta chansen att jobba med alla aspekter av en 
webbaserad klient/server-applikation. Planer fanns att samarbeta med ett lämpligt 
IT-företag för att knyta kontakter, ta del av kunskap eller på annat sätt ta del av 
resurser som kunde användas i arbetet. Jag valde istället att läsa kurserna 
Datastrukturer och Algoritmer samt Objektorienterad Systemutveckling för få 
ökad kunskap inom applikationsutveckling och tillämpa dem i projektet.  
 Den förstnämnda behandlade viktiga begrepp och tekniker inom 
programmering, som länkade listor, stackar, köer, binära träd, heaps och annat. 
Vidare ingick tre laborationer där man fick praktisera kunskaperna. Kursen var 
ganska omfattande och jag kan konstatera att den resulterat i att jag har djupare 
förståelse för hur man skriver mer effektiv kod och hur man löser 
programmeringsrelaterade problem, så som sortering och sökning. Jag tror också 
att programmeringsdelarna i arbetet har påskyndats, tack vare dessa kunskaper. 
 Objektorienterad Systemutveckling handlade om hur system designas, från 
konceptuella idéer till implementation med hjälp av olika metoder i UML-
notation. Begrepp som konceptuell modellering, användningsfall (eng. use cases), 
systemsekvensdiagram, samverkansdiagram (eng. collaboration diagrams), 
GRASP och mer behandlades. Kursen har resulterat i kunskaper som underlättar 
utvecklingen av applikationer i stort. Med hjälp av designmetoder och UML-
modeller kan man se en tydligare bild av vad som behöver göras, hur de ska 
genomföras och se vilka saker som kan tänkas ta lång tid. Dock började kursen 
ganska sent under terminen, således har jag inte kunnat koppla så mycket av dessa 
kunskaper till MyMusic-projektet. 

Vidare hade jag nytta av kursen webbdesign som gavs tidigare under hösten, den 
introducerade grundläggande kunskaper i Flash och resulterade i att jag själv 
kunde utforska och utöka mina kunskaper. 
 
Boken Flash Remoting har använts som underlag för applikationens 
systemarkitektur. Den har behandlat olika övergripande designlösningar och tagit 
upp flaskhalsar och annat värdefullt som jag tagit hänsyn till under 
planeringsprocessen. Den har också beskrivit Flash Remoting-tekniken, hur den är 
tänkt att användas i kombination med deltekniker, som t.ex. AMFPHP. 

 
Övriga kunskapskällor har omfattats av Ebrarysystemet (BTHs onlinebaserade 
bibliotek av nätbaserad litteratur) och webbsidor som www.kirupa.com, 
www.adobe.com (tidigare www.macromedia.com) och www.amfphp.org. 
Informationen hämtad från dessa sidor har varit konkreta uppgifter på hur man 
löser praktiska programmeringsrelaterade saker. Det har mestadels rört sig om 
kortfattad information riktad till utvecklare. 
 
Kunskapsutvecklingen har varit av empirisk art, vilket också är den mest 
kvalitativa. Det betyder att jag har jobbat praktiskt med tekniker, programmerat i 
ActionScript 2.0, PHP, JavaScript, HTML, CSS, MySQL, stött på problem och 
tagit fram lösningar, vilket i förlängningen lett till att jag har ökad kunskap inom 
dessa webbtekniker och utveckling i stort. 
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I och med att jag själv jobbat med detta projekt, har det funnits ganska stor frihet 
i planeringen och genomförandet. Jag har haft en flexibel inställning till 
tidsscheman då olika delmoment tagit olika lång tid och nya saker upptäckts under 
projektets gång. Det har funnits både för- och nackdelar med att arbeta enskilt – 
Det har tagit längre tid att genomföra, än om man varit en grupp om flera personer. 
Det är såklart bra om man kan delegera arbete och dela upp roller, inte minst för 
att säkra att projektet fortgår, och inte stannar upp om någon blir sjuk eller på 
annat sätt utgår från sitt arbete. Samtidigt har jag fått ökad erfarenhet av 
projektplanering, har bättre uppfattning om vilka moment som tar lång tid och 
vilken kunskap som krävs för att genomföra dem. Sammantaget tror jag att de 
samlade erfarenheterna lett till att jag blivit en bättre utvecklare. 
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Slutord 
Valet att skapa en användarvänlig och funktionsrik musiktjänst för musikälskare 
beror på att jag själv har ett stort musikintresse. Men varför valde jag att basera 
applikationen i huvudsak på Flashtekniken? – Det finns, som jag i inledningen 
nämnde, många olika webbtekniker där man kan uppnå liknande funktionalitet och 
innehåll med. Den ena tekniken utesluter inte den andra. För närvarande anser jag 
att Flash är en av de mest kraftfulla webbteknikerna som finns, med den kan man 
skapa oerhört funktionsrika och grafiskt tilltalande applikationer, webbtjänster och 
multimedieprodukter med potentialet att ge en oöverträffad användarupplevelse. 
Vidare låser jag inte fast mig till en specifik plattform eller delteknik. Det innebär 
bl.a. att Flash kan fungera i samverkan med andra utvecklingsmiljöer och 
webbtekniker, t.ex. .NET, Java, Web Services, ColdFusion m.fl. Man skulle till 
exempel kunna koppla applikationen till avancerade orderhanterings- och 
fakturasystem för på så sätt öka effektiviteten och ge skalbarhet.  
 
När jag bestämde mig för att genomföra detta projekt, var tanken att det skulle 
leda till en bättre produkt än de musiktjänster som jag jämfört med, iTunes Music 
Store, MSN Music och Beatport. Jag har i huvudsak fokuserat på faktorer som 
användarupplevelse och handhavande och inte den tekniska uppbyggnaden då den 
inte är känd. 
 

iTunes Music Store 
För att överhuvudtaget kunna köpa musik krävs iTunes mediespelare. Den är 
gratis och finns för både Mac- och PC-plattformar.  

Spelarens gränssnitt är i huvudsak uppdelat i tre delar, överst finns 
uppspelningskontroller och ett sökfält för att snabbt hitta musikfiler. Till 
vänster finns en slags katalogstruktur, m.h.a. den listas musikfiler på 
hårddisken, internetbaserade radiostationer och mer.  

Gränssnittet präglas av en homogen, stilren design, med grafiskt tilltalande 
UI-komponenter. Det är enkelt och relativt snabbt att navigera i. 

Det är enkelt att koppla upp mot Music Store, dvs. den virtuella ”affären”. 
Man väljer helt enkelt ”Music Store” i katalogstrukturen till vänster, på några 
sekunder är man uppkopplad mot webbtjänsten och man kan genast surfa runt 
bland artister och musik. När man hittar något som verkar intressant kan man 
alltså förhandslyssna ljudklipp, i ca 30 sek i ganska god kvalitet. 

Klart negativt är dock att iTunes använder sig av formatet M4P och inte 
MP3 samt det egna kopieringsskyddet FairPlay. Det innebär att musiken 
endast kan spelas upp i iTunes mediespelare, iPod och Motorolas mobiltelefon, 
ROKR. Vidare tillhandahålls ingen bakgrundsinformation om artister och låtar. 
Slutligen, man kan inte surfa runt i Music Store samtidigt som man 
förhandslyssnar på musik. 
 
MSN Music 
Här kan musik köpas på två sätt: genom webbläsare; eller genom Microsofts 
mediespelare – Windows Media Player. 

För att via webbläsare få en någorlunda användarvänlig upplevelse 
rekommenderas Internet Explorer, annars tycks inte HTML-komponenter flöda 
korrekt. Den grafiska utformningen är tämligen enkel och något torftig. På 
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framsidan listas top-säljande låtar och album. Överst finns ett sökfält för att 
hitta önskad musik, vidare kan musik förhandslyssnas i ca 20 sekunder.  

Genom Windows Media Player ser sidan likadan ut som i Internet Explorer. 
WMP upplevs helt enkelt som en webbläsare i sig. Men i motsats till iTunes, 
spelas inte musik upp internt. Istället för att förhandslyssna musik, buggade 
spelaren exceptionellt mycket. Vad detta beror på är oklart men MSN Music 
lämnar mycket att önska. Vidare används musikfiler av typen WMA 
(protected), de kan inte spelas upp i iTunes mediespelare. 
 
Beatport 
Beatport är den enda tjänsten av de tre som specialiserar sig inom klubb-, dans- 
och elektronisk musik. Och vars primära kunder troligen är DJs och relativt 
unga musikentusiaster, som förmodligen är tekniskt kunniga och vana 
datoranvändare. 

Detta tycks speglas något i valet av gränssnitt – Det har ett modernt 
utseende, med en navigeringsdel placerad på vänster sida, en spelare överst 
och ett stort fönster för innehåll, nedanför. På framsidan visas färgstarka och 
grafiskt tilltalande ”banners”, alltså ett slags reklamvinjetter. Musik kan listas 
efter genre, skivbolag, artist, utgivningsdatum och toplist-position.  

Informationen som presenteras i innehållsfönstret blir snabbt kompakt och 
avsaknaden av scrollbars gör informationen svåröverskådlig. Vidare är 
navigationen onödigt komplicerad, det minimala sökfältet är placerad på 
vänster sida och är väl kamouflerat mot den gröna bakgrunden. Sammantaget 
ger det hela ett grötigt intryck.  

Spelaren är i det enklaste laget, man kan endast förhandslyssna på en låt i 
taget, det finns inget volymreglage, något irriterande eftersom musiken 
varierar i volymnivå. Dock är man generös med lyssningstiden, man kan 
förhandslyssna musikklipp i 2 minuter, vilket oftast är mer än väl för att kunna 
bilda sig en uppfattning av hur musiken låter i sin helhet. Dessutom 
tillhandahålls MP3-filer i mycket hög kvalitet, med bitrates på ända upp till 
320 kbps. 
 
MyMusic 
Jag har valt att inkorporera en dedikerad musikspelare, komplett med spellista. 
Det medför att användare fritt kan surfa runt och samla de låtar man vill höra i 
spellistan och lyssna på dem under tiden man surfar. Vidare skall hela låtar 
kunna förhandslyssnas, men till en bitrate av ca 90 kbps. 

Tanken är också att bakgrundsinformation om artister, musikstilar m.m. 
skall finnas med. Det betyder att användaren kan upptäcka ny musik lättare.  

Filformatet består av MP3 och kan spelas upp i alla mediespelare och MP3-
spelare.  

Gränssnittet är okomplicerat och stilrent, vilket medför enkel navigering och 
ger dessutom en lättöverskådlig presentation av information, inte minst tack 
vare scrollpanes. Dessutom kommer tjänsten att se ut och fungera på samma 
sätt oavsett plattform så länge Flash player finns installerat.  

Sammantaget tror jag dessa aspekter leder till fördelar ur ett 
användarperspektiv och ger ett ökat mervärde som lockar till sig många 
användare. 
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Det finns förstås saker jag kunnat göra annorlunda. Jag kunde t.ex. haft en 
tydligare projektplan, striktare tidsplan. Jag kunde ägnat mer tid åt att ta fram mer 
resurser i form av litteratur, föreläsare, programvara och annat.  Men detta hade 
sannolikt inneburit att jag inte kunnat lägga ner lika mycket praktiskt arbete, som 
jag gjort. 
 
Vissa saker har varit svåra att förutsäga. Kommer alla deltekniker att samverka 
som tänkt? Har jag identifierat och undvikit alla flaskhalsar? – Svaren är förstås 
omöjliga att besvara helt i planeringsstadiet. Under senare delen av arbetet 
upptäcktes att det inte gick att strömma musik, som planerat. Det går alltså inte att 
programmatiskt bestämma ljudkvalitet (eng. bitrate) och strömma ljudet i realtid 
från databasen, via SWF-filen (Flashklienten). Istället lagras, eller cachas de 
uppspelade ljudfilerna på användarens dator. För att lösa detta problem krävs Flash 
Media Server 2 – En slags uppspelningsteknik för ljud- och videofiler. 
 Det återstår att bedöma risker och införa säkerhetsåtgärder, för att skydda 
användarinformation och affärsdata (kreditkortsnummer, ljudfiler etc.). Detta 
innefattar att all data som skickas mellan Flashklient och server krypteras, vilket 
sker med hjälp av HTTPS. Detta kräver grundlig undersökning och är något som 
inte i första hand omfattas av projektarbetet. 
 Slutsatsen av betalningsdelen är den att – För att kunna implementera ett 
betalsystem krävs att MyMusic blir ett företag, först då kan man ansöka om att 
använda PayPals eller Paynovas betaltjänst. Då PayPals tjänst, Website Payments 
Pro endast gäller den amerikanska marknaden, är den således utesluten. Valet 
faller alltså på Paynova, vars tjänst är kostnadseffektiv; håller hög standard, 
tekniskt sett; Och relativt enkel att implementera.  
 
Jag anser att jag lyckats med mitt mål – Skapa en användarvänlig och skalbar 
webbapplikation, med funktionalitet.  

Min uppfattning av applikationer av denna typ är att de vilar mycket på 
användarupplevelsen, det är de samlade faktorerna av utseendet, 
användarvänligheten, dess funktioner, prestanda och givetvis säkerhet som avgör 
huruvida det är något som står sig i konkurrensen mot alternativa webbtjänster av 
detta slag. 
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Ordlista 

ACID-principen – Databasrelaterad egenskap, som 
kännetecknar att databasens 
integritet upprätthålls. ACID står för 
Atomicity, Consistency, Isolation 
och Durability. 

 
AMFPHP – Datalager för Flash. Tillsammans 

med Flash Remoting möjliggör det 
att data kan skickas mellan 
Flashfiler och server. 

 
Apache HTTP Server – Gratis webbserver som 

tillhandahålls av stiftelsen Apache. 
 

Bugg – En programmerarterm för ett 
mjukvarurelaterat fel. 

 
Backend – Den bakomliggande tekniska 

strukturen i ett system. 
 

CSS – Cascading Style Sheet – Ett 
programmeringsspråk som används 
för att separera grafisk utformning 
och innehåll på webbsidor. 

 
Content management – Systemlösning för administrering av 

data på webbsidor, intranät och 
program. 

 
Datalager (eng. gateway) – Mjukvarubaserat gränssnitt, vars 

syfte är att koppla samman olika 
tekniker så att data kan överföras 
mellan dem. 

 
Extrem programmering  
(eng. extreme programming, XP) 

 
– Flexibel programmeringsmetodik 

som huvudsakligen syftar till att 
utveckla program genom att arbeta 
praktiskt, programmera, testa, 
diskutera (med andra 
programmerare) och ev. designa 
systemlösningar. 

 
Flash – Multimedieprogram och teknik som 

kan användas för att skapa 
webbapplikationer. Den innefattar 
skriptspråket ActionScript och 
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mediespelaren Flash Player. 
 
 

Flash Remoting – Datalager för Flash. 
 

Flashklient – Flashfil, som normalt kännetecknas 
av ändelsen .SWF och kan läsas av 
Flash Player. 

 
HTML – Hyper Text Markup Language – 

Programmeringsspråk som används 
för att bygga webbsidor. 

 
HTTPS – Hyper Text Transfer Protocol – 

Internetbaserat överföringsprotokoll 
för data. S:et kännetecknar säker 
överföring och upprätthålls i regel 
m.h.a SSL, Secure Sockets Layer. 

 
JavaScript – Programmeringsspråk som används 

föra att ge ökad funktionalitet på 
webbsidor. Det stöds av de flesta 
webbläsare. 

 
Klient/server-applikation – Typ av program eller systemlösning 

som kännetecknas av att viss 
programkod finns separerad mellan 
klienten på användarsidan och 
servern. 

 
Kundkorg – Term som kännetecknar en teknik 

för att underlätta handel via internet. 
Den ingår i de flesta 
internetbaserade betalsystem. 
Användarens varor samlas i en 
virtuell kundkorg varpå de sedan 
kan köpas vid ett och samma 
köptillfälle. 

 
Lagrade procedurer  
(eng. stored procedures) 

 
– Programmeringsmetod för att lagra 

och exekvera databasrelaterad kod i 
databasen. 

 
Mediaspelare – Program för att spela upp mediefiler, 

audio och video. 
 

PHP – Hypertext Preprocessor – 
Serverbaserat programmeringsspråk, 
som används för att skapa 
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dynamiska webbplatser och 
manipulation av data i databaser och 
på server. 

 
phpMyAdmin – Webbaserat 

administrationsgränssnitt för 
MySQL-databaser. 

 
Rörlig utveckling  
(eng. agile development) 

 
– Metodik för utveckling av 

programvara. Kännetecknas av ett 
arbetssätt som går ut på att anpassa 
arbetsfördelning till vad som 
behöver göras, inom en viss tidsram. 

 
SOAP – Protokoll för överföring av XML-

data, i regel via HTTP. 
 

Strömmas (eng. stream) – Media (ljud-, bild-, videodata) som 
sänds via internet i realtid. 

 
SQLyog – Program för administrering av 

MySQL-databaser. 
 

Usability – Term som kännetecknar 
användarupplevelsen mellan 
människa och dator. 

 
Webbtjänst – System som stöder interaktionen 

mellan olika datorsystem över 
nätverk. I vidare begrepp – Term 
som kännetecknar webbplatser som 
tillhandahåller användbara tjänster, 
t.ex. sökmotor, tidtabeller för 
lokaltrafik, telefonnummer etc. 

 
Wampserver – Gratis mjukvarupaket innehållandes 

Apache HTTP Server, PHP, MySQL 
och phpMyAdmin. 

 
Öppen källkod (eng. open source) – Användarlicens som innebär att 

program får användas fritt och där 
man i regel kan bidra med att 
utveckla mjukvaran. 
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Bilaga I 

Projektplan 
 

Val av projekt 
Jag har slutgiltigt bestämt mig för att arbeta vidare med projektet jag började i 
kursen Tillämpade medieteknikprojekt, men inte hann avsluta. 
 
Mål 
Målet är att skapa en flashapplikation/-site där man kan lyssna på musik online, 
söka efter musik, artist- och låtinformation samt köpa musik i form av 
nerladdningsbara mp3-filer, likt populära musiktjänster som iTunes och Beatport 
m.fl.  
 
Lyssning av musik på siten sker med hjälp av en inbyggd musikspelare – Denna 
byggde jag klart under Tillämpade medieteknikprojekt-kursen under HT05. Även 
gränssnittets grafiska utformning och utseende är i stort sett klart. Därmed är en 
stor bit av projektet redan avklarad. Siten kommer att vara byggd helt i Flash, även 
andra webbteknologier kommer att ingå men dessa kommer att vara invävda i 
Flashapplikationen på ett eller annat sätt. 
Rent konkret kommer man som användare kunna surfa runt bland artister, låtlistor 
och annat genom applikationens s.k. ”content”-fönster. När man hittar musik man 
vill lyssna på kan man antingen välja att klicka på en direktuppspelningsknapp och 
då kommer låten eller ljudsnutten direkt att spelas i den inbyggda spelaren. Men 
man kan också välja att fylla på ljuduppspelarens låtlista, och på så sätt skapa en 
samling med låtar som man kan lyssna på vartefter varandra. Dessutom ska man 
kunna köpa denna samling låtar, så att man slipper leta upp varje låt för sig, för att 
i sin tur lägga dem i kundkorgen. 
 
Fördelarna med Flash är många – De flesta Internetanvändare har flashplayer 
installerat i sina webbläsare. Det kräver heller inte att användaren måste göra 
inställningar i playern. Flash är en beprövad och etablerad teknik, det finns mycket 
resurser att tillgå, inte minst på nätet. Innehållsmässigt sätt kommer jag att kunna 
baka in mycket funktionalitet efter behov, jag ”låser” alltså inte fast mig vid en 
viss mängd- eller typ av innehåll. Det betyder att applikationen blir skalbar. 
Flashtekniken har funnits länge och utvecklas ständigt, därmed är det också en 
teknik som står sig långsiktigt. Det är dessutom säkert – I och med att det rör sig 
om en swf-fil, ev. flera swf-filer, så är möjligheterna att hacka sig in i själva 
applikationen små om inte obefintliga. De potentiella säkerhetsrisker som jag kan 
se i nuläget ligger i så fall mer på server- och databasbiten. 
 
Ett officiellt namn för projektet existerar inte ännu, men jag har valt att använda 
arbetsnamnet MyMusic så länge. 
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Syftet 
Flash är en webbteknik vi inte hade möjlighet att fördjupa oss i under inriktningen 
webbteknik. Således tar jag tillfället i akt att göra det genom kandidatarbetet. 
 
Arbetets fokus ligger på användarvänlig design och smarta funktioner. I projektet 
ingår det att utforska och lära mig de verktyg som krävs för att kunna skapa 
fullfjädrade interaktiva program i Flashmiljö. Det betyder att jag ämnar få ökad 
kunskap i programmeringsspråket Actionscript och Flashs utvecklingsmiljö 
(ritverktyg, UI-komponenter, m.m). Vidare innefattar det också att utforska 
kopplingar mellan Flash, databaser och andra webbteknologier. Sist men inte 
minst - För att projektet skall vara än mer seriöst kopplat till verkliga tillämpningar 
skall jag alltså inkludera någon form av betalsystem för att kunna köpa mp3-
filerna på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Detta medför att jag skaffar mig 
erfarenhet av webbaserat e-handelssystem, vilket jag tror har stor betydelse på 
arbetsmarknaden, idag och framöver.  
  
Med Flash kan man åstadkomma väldigt mycket utan att behöva lägga ner lika 
mycket tid på kodning som man normalt skulle behöva om jag t.ex. valde att 
implementera projektet i Javaspråket. Dessutom är det en utmärkt utvecklingsmiljö 
för att jobba med grafiska tillämpningar. Jag har alltså mycket större frihet att 
utveckla utmanande, spännande och funktionella gränssnitt och program för 
webben, och dessutom med större översikt och kontroll över själva processen, än 
om jag valt ett mera traditionellt programmeringsspråk. 
 
 
Projektmetoder 
Jag kommer att börja med att fördjupa mig i de objekt och klasser i Flash som 
hanterar datakommunikation och datahantering. Datakommunikation kommer 
sannolikt att göras med hjälp av en teknik kallat Flash Remoting, det fungerar som 
ett lager mellan server och flash-filer – Detta gör det möjligt för servern att tolka 
de olika kommandon och s.k. requests som kan tänkas komma från en swf-fil. Det 
finns olika flash remoting-lösningar, och jag kommer i första hand att fokusera på 
AMF-PHP. Vidare kommer jag att överväga att hantera data (lokalt) bl.a. med 
hjälp av XML. 
 
Databasen kommer sannolikt implementeras i MySql. Men även andra alternativ 
ska betänkas, t.ex. MaxDB, PostgreSQL. Arbetet med databasen omfattar 
konceptuell- och logisk design. Jag vet ännu inte hur jag lämpligast lagrar mp3-
filer i databasen, så arbete kommer att läggas ner på att ta fram prototyper på 
lösningar samt prestandatesta för att finna fram bästa alternativ. 
 
Betalsystemet är något jag inte reflekterat över. Någon form av registrering och 
användarlösning samt kundkorg kommer förstås implementeras, men det är alltså 
för tidigt att säga något mer om detta. 
Jag kommer att lägga ner tid och arbete på att ta reda på de befintliga betalsystem 
som finns idag och implementera något av dem i siten på något sätt. Ett möjligt 
exempel på betalsystem är PayPal. Men olika lösningar existerar och jag kommer 
att behöva undersöka vilken som är mest lämplig i mitt fall. 
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För övrig funktionalitet kommer jag att utforska och jobba med de inbyggda objekt 
och dess metoder som finns i Flash, actionscript. 
 
 
Delexaminationer 
De delexaminationer jag kan identifiera i dagsläget berör i huvudsak följande 
områden: 

• Gränssnittskomponenter – Alltså hur jag tampats med olika grafiska 
lösningar och upplägg, t.ex. scrollpanes, textfält, knappar etc.  

• Databas – design och konstruktion. 
• Datakommunikation mellan applikation och server, Flash Remoting: AMF-

PHP. 
• Datahantering i flash – Dvs. hur mp3filer hanteras i flashapplikationen, 

samt hur information som artistnamn, låtinformation ska hanteras och 
porträtteras, XML m.m. 

• Betalsystem – Användar-login, sessions och liknande. 
• Övrig källkod. 

 
Sannolikt behöver vi gå igenom dessa mera detaljerat. Preliminärt tänker jag mig 
att vi bokar möte när det är tid för delexamination – så kan jag personligen visa 
upp hur jag löst de olika problemen. 
 
 
Tidsplan 
Delmoment: 

1. Gränssnittskomponenter; Datakommunikation – Måndag 27/3. 
2. Databas; Datahantering – Onsdag 19/4. 
3. Betalsystem; Övrig källkod – Fredag 5/5. 

 
Jag betraktar ordningen och tiderna för delexaminationerna som något ungefärliga, 
eftersom jag inte vet hur lång tid de kräver för att kunna bli klar, inte heller vilket 
delmoment som blir klart först. Man kanske kan slå ihop flera delmoment till ett 
redovisningstillfälle, som alternativ? 
 
 
Ekonomi och behov 
I dagsläget har jag inte identifierat något som kräver finansiering. Men i arbetet 
med att ta fram och använda en lämplig databas kan det vara så att jag finner 
programvara som behöver köpas in. Även böcker, möjligen en gästföreläsare kan 
vara aktuellt, om arbetet kräver det. Men jag utgår från att vi kan ta en diskussion 
om detta, om och i så fall, när sådana behov dyker upp. Vidare har jag planer på att 
knyta projektet till något lämpligt IT-företag, dvs. på något sätt ta del av 
specialistkompetens, få vägledning och ta del av resurser. Men också att företaget 
på något sätt kan dra nytta av de arbete jag gör.  
 
 
Risker 
De risker jag kan se i dagsläget är relaterade till de eventuella begränsningar som 
jag kan tänkas stöta på i Flash och andra programtekniska miljöer. Svårt att säga 
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om allt jag vill göra verkligen kan åstadkommas på det sätt jag tänkt mig. 
Tidsaspekten är ju knuten till detta också, dvs. jag vet inte om jag hinner klart allt i 
tid. 
 
 
Mikael Wejsflog 
16/2 2006 


