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Sammanfattning 
 
Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby har ett fjärrstyrt laboratorie där man med Internet 
som kommunikation når elektrisk hårdvara. Studenter kan nå funktionen med hjälp av en 
webbsida där laboratoriet visualiseras. Systemet som kallas Distanslaboratoriet innefattar en 
installation av hårdvara i form av elektriska komponenter samt mätinstrument, ett gränssnitt 
mot användaren i form av en webbsida och informationslagring med hjälp av en databas. 
På webbsidan skall de användare vars syfte är administrativt (t ex lärare och administratörer), 
uppdatera och se till att systemet fungerar. Kontrollen ges från utvecklaren av systemet till 
innan nämnda användare genom att göra innehållet tillgängligt för redigering via webbsidan.  
Föreliggande rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Blekinge Tekniska Högskola, där 
målet är att ge användaren kontrollen över systemets innehåll, vilket görs genom att 
implementera innehållshantering av flera slag.  
Funktioner som gör det lätt att publicera information, språkstöd och, filhantering införs i 
systemet. Dessa förbättringar används för att bygga om vissa delar till en mer dynamisk 
struktur, vad gäller information och systemets substans. 
Resultatet blir ett förbättrat sätt att hantera innehållet i distanslaboratoriet. Det har blivit 
lättare att uppdatera textinformation, och framförallt så vet man nu vart allt ligger någonstans. 
Med detta som grund har ett antal funktioner lagts till, däribland språkval. 
Uppbyggnaden och strukturen konstruerades så att det i framtiden blir enkelt att bygga ut och 
vidareutveckla systemet. 
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1 Bakgrund 
I vanliga laboratorier utför studenter experiment under tillsyn av en handledare. 
Blekinges Tekniska Högskola i Ronneby, konstruerade ett fjärrstyrt laboratorie, där 
experiment i kretsteoretiska kurser kan utföras av studenter och andra intresserade. 
Distanslaboratoriet är en klient/server applikation, där man använder Internet som 
kommunikation. Många liknande laboratorier erbjuder fixa experiment, medans detta ger 
möjligheten för studenter över hela världen, att sätta ihop kretsar och använda olika 
mätverktyg, likt det som händer i vanliga laboratorier. 
Universitet eller andra läroorganisationer som använder laboratoriet för undervisnings syfte 
kan själva bestämma språk på sitt läromaterial. 
Den enda skillnaden mellan detta laboratorie och ett vanligt, förutom att laboranterna inte är i 
samma rum som handledaren och andra studenter, är att inte kopplingarna med kablar och 
riktiga komponenter sker direkt med fingrarna, utan via en rad olika delar av laboratoriet. 
 
 
 
 

2 Inledning 
Distanslaboratoriet är ett system vilket innefattar ett fysiskt laboratorie, ett gränssnitt mot 
användaren i form av en webbsida, samt informationslagring med hjälp av en databas. 
Detta arbete handlar om den administrativa delen av systemet, d v s den delen som krävs för 
att underhålla och upprätthålla laboratoriet. På webbsidan skall användaren, vars syfte är 
administrativt, uppdatera och se till att systemet fungerar. Kontrollen ges från utvecklaren av 
systemet till användaren genom att göra innehållet tillgängligt för redigering via webbsidan. 
Kapitlet ”Systemet före” tar upp hur systemet fungerade före arbetet och vilka brister och 
begränsningar det finns. I ”Uppgift” står vad som skall göras och varför. Uppgiften är att 
förbättra distans laboratoriet på ett antal sätt. Detta görs genom att effektivisera hanteringen 
av systemets innehåll. Dessa förbättringar möjliggör viktiga funktioner som t ex språkval och 
statistik. Fler smarta funktioner kan ge ett användarvänligt och utvidgat system, 
I funktionsbeskrivningen förklaras hur resultatet blir. Vad har gjorts och hur har det 
genomförts. Ett antal olika funktioner har lagts till samt uppbyggnaden av systemet blir mer 
dynamisk och lättare att vidareutveckla. 
Avsnittet ”Användare” tar upp vilka som använder systemet, och vad det är för skillnad på de 
olika användartyperna, samt vad de har tillgång till. 
I ”Användarhandledning” står hur en användare går till väga för att använda systemet. 
Mot slutet hittas mina egna slutsatser och tankar kring arbetet. Sist kommer appendix där mer 
teknisk fakta finns. 
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3 Systemet före 
Det system som finns innan arbetet sätts igång är begränsat då det gäller utbud på funktioner. 
En genomtänkt innehållshantering saknas också. Alltför mycket av informationen som är 
intressant att kunna redigera, ligger otillgängligt i SMARTY mallar (se appendix A). 
Uppladdningsmöjlighet för undervisningsmaterial finns inte för användare utan får skötas av 
utvecklare av systemet och administratörer. Det finns ingen funktion för att ladda ner filer, 
utan detta göra via länkar på webbsidan, som direkt går till önskad fil. Det finns alltså ingen 
funktionalitet som kan registrera en nerladdning. Texten som visades på webbsidorna är 
skriven blandat på engelska och svenska. Det finns heller ingen språkvalsfunktion, vilket gör 
att eventuella utländska studenter får finna sig i att viss text är svensk. En användare tar sig 
fram i webbsidan via ett menysystem som är baserad på en URL adress, d v s en länk till en 
sida. En MySQL databas (se appendix A) används för att lagra information om användare, 
kurser, laborationer osv. En användare når systemet via en dator uppkopplad mot Internet. 
Med en webbläsare likt MS Internet Explorer, nås gränssnittet på URL 
http://distanslabserver.its.bth.se. Gränssnittet är en Webbsida byggd i PHP (se appendix A). 
För att komma åt laborationer, kurser, undervisnings material mm, måste användaren ha ett 
registrerat konto. Webbsidan är menybaserad, d v s. skall en användare läsa om en kurs 
klickar denne på lämpligt val i menyn.  
 
 
 
 

4 Uppgift 
För att kunna studera och laborera på distans krävs att kursmaterialet finns tillgängligt via 
distans laboratoriets webbsida. Undervisning på fler språk än svenska blir mer och mer viktig. 
Därför behöver kursinnehållet finnas tillgängligt på flera språk. 
Som lärare behövs ett sätt att publicera och ändra materialet för en kurs. Samtidigt måste det 
vara lätt för studenten att hitta informationen. 
Distanslaboratoriet har tagit fram ett administrativt webbsystem som hanterar program, 
kurser, lärare och studenter, men saknar möjligheten för lärare att ändra innehåll på sidor och 
publicera nytt kursmaterial på ett enkelt vis. 
 
 

• Ingen information som av användare önskas att redigeras, skall ligga i någon form av 
kod, d v s PHP källkod eller SMARTY mall, utan i databasen. 

 
• En funktion för att ändra webbsidans text till annat språk skall finnas. De språk som 

kommer att sättas in är svenska och engelska. Funktionen skall kommas åt oavsett vart 
en användare befinner sig på webbsidan. 

 
• Webbsidans innehåll skall ligga sektionsvis. En sektion kommer att bli en 

samlingspunkt för delar av webbsidan som har likheter med varandra. Sektionen kan 
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sedan användas till att skapa hyperlänkar och genvägar med, för att smidigt nå de 
samlade funktionerna. 

 
• Menysystemet kommer utökas likt en arkitektur baserad på sektioner, med över och 

undermenyer och inte längre va grundade på URL adresser utan på sektioner. 
 

• Det skall vara möjligt för lärare att utan en administratörs hjälp, ladda upp 
undervisnings material, och dessutom gör den tillgänglig för studenter via en 
hyperlänk på sidan. 

 
• Användarstatistik skall lagras och kunna visas för lärare på webbsidan. I statistiken 

skall det framgå hur aktiv en användare är på att använda systemet.  
 
 
 

5 Funktionsbeskrivning 

 

5.1 Översikt 
Källkoden gjordes om rejält då mycket skulle ändras så det istället hämtade data från 
databasen, och de textmassorna som inte längre skulle ligga i SMARTY mallarna. 
Gränssnittet har strukturerats om att utökats. De ändringar som gjordes i databasen var 7 
stycken nya tabeller. De tre användarkategorierna är kvar och har inte ändrats på genom detta 
arbete. Typerna är Studenter, Handledare och Lärare/Administratör. De har alla olika 
rättigheter i systemet. Beskrivningen omfattar endast nya och ändrade funktioner.  

5.2 Gränssnittet 
Systemets gränssnitt mot användaren är en webbsida, vilken har fått ett antal nya funktioner, 
ny grafisk design och blivit mer dynamisk, med undermenyer och sektionshantering. 
Då det är lärare och administratörer av sidan som kommer använda de nya funktionerna, 
kommer de endast va denna grupp av användare som får tillgång till dem. Alla former av 
redigering vilka kommer förklaras nedantill, är alltså endast till för Administratör och lärare. 
I menysystemet under ”ADMINISTRATÖR” läggs följande val till: ”Sektioner”, ”Filer”, 
”Nyheter”, ”Små text” och ”Användarstatistik”. Resterande val fanns innan arbetet och 
kommer inte förklaras närmare.  
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Figur 1. 

5.2.1 Menysystemet 
Huvudmenyn (Figur 1, nr 1) som alltid är tillgänglig på sidan är grundad på en sektionstruktur 
med över och undersektioner. Menyn är uppdelad i olika avsnitt som avgränsar de olika 
användartyperna. Lärare/Administratörer har tillgång till allt i menyn, handledare allt utom 
sektionen ADMINISTRATÖR och studenter allt utom ADMINISTRATÖR och 
HANDLEDARE.  
Då användaren klickar på ett av valen i menyn blir detta aktuell sektion och dess 
undersektioner kommer att visas undertill (likt figur 1, ADMINISTRATÖR – Filer – Ladda 
upp/Ta bort). Alla de valen i menyn genereras av sektionens URL adress. Om en sektions 
adress byts ut kommer menyn fortfarande att vara intakt. 
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5.2.2 Sektioner 
En sektion innehåller en URL adress till en sida eller en funktion som representerar sektionen 
Sektioner infördes i systemet för att ha en referens till ett ställe vilket innehåller delar av 
systemet med samma typ av uppgift. Sektionerna ligger i en struktur där varje sektion vet 
vilken den ligger under. Detta ger att en sektion kan ha flera undersektioner, vilket kommer 
leda till att en träd hierarki växer fram allt eftersom systemet blir större. 
Härifrån kan man nå eventuella undersektioner och funktioner förknippade med sektionen. 
Sektionerna används för att bygga upp menyn (se Figur 1), men kan användas överallt på 
webbsidan där en länk till en sektion behövs. 
 

5.2.3 Nyheter 
Information i form av textstycken, som vissa sidor visar läggs in vid olika tillfällen allt 
eftersom tiden går. Objekten som håller sådan information kallas nyhet och håller en viss 
textmassa. Texten finns på systemets alla språk och kan ses på en nyhetssida. Nyheterna 
namnges med passande titlar som även dessa är översatta och presenteras över själva nyheten. 
En nyhetssida kan nås via en sektions URL, och är byggd för att lista alla de nyheter som har 
kopplats med sektionen.  I figur 1, nr 2 visas en nyhet med tillhörande titel ”Välkommen” 
 

5.2.4 Språk 
Språket styrs av flaggorna i menysystemet (se längst ner i Figur 1). En flagga symboliserar 
det språk som talas i det land som flaggan tillhör. Visserligen hade det fungerat med att valen 
bland språken varit textbaserade, men med en bild på ett lands flagga är lättare att hitta, än 
språket skrivet på kanske också ett okänt språk. 

 
En språkflagga fungerar på samma sätt som ett val i menyn, d v s baserad på sektion en 
sektion, med några undantag. Då en flagga används stannar man i samma sektion, fast byter 
till det valda språket. Sektionernas namn i fallet till höger i bilden hade ju varit ”Svenska” och 
”Engelska”. I fallet till vänster där det inte längre är ett textbaserat namn utan ett en bild, är 
det insatt en länk till bilderna ”Sverige.gif” och ”Usa.gif”.  
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5.2.5 Filhanteringen 
Maximal filstorlek att ladda upp har satts till 15 MB. För att inte få dubbletter av filer och att 
när någon laddar upp en fil, inte skriver över en redan upplagd fil med samma namn, får 
filerna ett löpnummer i början av namnet. Denna info samt vem som laddat upp filen lagras i 
databasen. ”Ta bort” är en undersektion till ”Filer”. Här väljs först den fil man vill ta bort, 
sedan måste man bekräfta, om man verkligen är säker. Det är endast möjligt att ta bort filer 
som man själv har laddat upp. 
Nerladdning sköts via länkar till redan uppladdade filer, på de olika sidorna i systemet. För att 
behålla säkerhet och se till att systemets tillstånd stämmer med verkligheten kan användare 
endast skapa länkar till de filer de själva laddat upp. På detta sätt förhindrar man att en 
användare tar bort en fil ur systemet som en annan har skapat en länk till.  
Eftersom statistik skall skötas på bl a nerladdning av filer, var det viktigt att ha funktionalitet 
mellan länken och filen, så det blev möjligt att registrera valet av fil. En sida (som inte 
användaren kommer att märka) lades in för att utföra två saker. Dels ges användaren valet att 
kunna välja vad som skall göras med filen. D v s om den skall öppnas eller om den skall 
sparas på disk. Dels är det nu möjligt för systemet att registrera nerladdningen. 
 

5.2.6 Övrig text 
Vissa sidor innehåller små textstycken som skulle vara klumpiga att se som nyheter, fast som 
ändå är bra att ha översatta när ett språkbyte sker. En uppsättning av ord och mindre meningar 
infördes (se tabell smalltext i appendix). 

 
 
5.2.7 Statistik 
En statistik funktion lades in där alla användares besök på kurssidor, laborationer, och 
filnerladdningar noteras. Informationen innehåller vilken fil eller sida som hämtats, samt hur 
många gånger det valet utförts. Statistik är inlagt på när en användare, laddar hem en fil, ser 
på en kurs sida eller ser på en laboration. Då detta skett sparas det i databasen och kan sedan 
ses på statistiksidan. Figur 2 undertill visar hur en användares statistik kan se ut. 

 
 

 
Bilden till vänster innehåller text som endast är plockad 
från samlingen av övrig text, med undantag för knappen 
”Add” som är tvungen att behålla sin originaltext, för att 
bevara funktionaliteten. 
Då denna typ av text används för att bygga upp 
webbsidans mallar, är det meningen att vara ett verktyg 
för utvecklare, och inte främst användare. 
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Figur 2. 

 
 

 

6 Användare 
Det finns 3 typer av användare: Administratör/lärare, handledare och student. En användare 
loggar in på sidan m h a sina inloggningsuppgifter vilka är e-post adress och ett lösenord. När 
en användare loggat in vet systemet vad denna har tillgång till och vilka funktioner som kan 
utföras. Beroende på typ av användare ges olika mycket resurser. 
Administratör/lärare har tillgång till alla systemets funktioner och kan därmed nå allt i 
systemet. De som skiljer denna användartyp från de två andra är att de funktioner som 
används för att uppdatera systemet med är tillgängliga. Typen har också tillgång till de andra 
typernas funktioner, då det kan vara lämpligt att en lärare ser hur studenterna t ex kommer att 
se och använda en nyinlagd laboration. 
Handledare har inte tillgång till funktionerna som är unika för lärare, men annars allt.  
 De kan gå in och titta på de laborationer och handledningar som är aktuella och vilka 
studenter som har kopplats till den. Likaväl som en lärare, kan handledare nå studentens 
funktioner. Utöver grundfunktionerna, (d v s användarprofilen och startsidorna som man ser 
när man inte är inloggad,) kommer studenter endast åt studentfunktioner, vilka användaren 
kan använda till att utföra laborationer, kolla bokningar där laborationer skall vara, kolla de 
kurser studenten är kopplad till etc. 
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6.1 Administratör/lärare: 
 En lärares eller administratörs syfte är att systemet, kurser och laborationer fungerar som det 
skall, men även att studenterna är inlagda i systemet och att rätt information finns utlagd. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att den information och tillgång till systemet en student behöver för att utföra en t ex 
laborationer behöver läraren göra ett antal saker. Studenterna måste knytas till kursen, 
bokningar av laborationssalar måste göras, val av handledare till laborationen mm. Detta kan 
exempelvis göras med formuläret under sektionen Användare. 
När detta är gjort kommer studenterna att hitta laborationen och kan börja arbeta.  
Då en lärare t ex skall sättas in nyheter på en sida krävs det ibland vissa webbdesign 
kunskaper för att länkar mm skall fungera som tänkt. Därför finns det också ett litet verktyg 
som hjälper användaren att skapa en HTML länk vilken sedan kan kopieras in i 
nyhetsformuläret. Hjälpverktyget som har kallats Länkeditorn stödjer och kan användas till att 
generera länkar till uppladdade filer, länkar till sektioner samt länkar till bilder. 

 

6.2 Labhandledare: 
Labhandledarens uppgift i systemet är att handleda studenterna och bedöma det arbete som 
utförts. Då en handledare tittat igenom något som en student skickat in kan omdöme sättas 
enligt figur 3 nedanför. Statusen på hur långt studenten tagit sig i laborationen sparas i 
databasen. Det andra som en handledare kan göra är att handleda studenter när de gör 
laborationer. Detta kan ske dels externt från systemet m h a E-post, telefon etc, men också 
internt på webbsidan via en inbyggd chatt. 

 
Figur 3. 

 

 
Under sektionen Administratör i menyn till vänster 
finns länkar till funktionen där användaren kan gå 
in och uppdatera systemet på ett antal sätt. På det 
här sättet kan en lärare styra och ställa över en 
inlagd kurs och lägga till laborationer till kursen, 
ladda upp manualer, uppdatera experiment etc. 
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6.3 Student 
Studenter använder systemet till huvudsak utföra sina laborationer de är kopplade till. 
Laborationerna sker på den virtuella kopplingsplattan som visas i figur 4. Användaren har 
möjlighet att spara utfört arbete, (d v s vilka komponenter som använts och hur de kopplats) 
så den enkelt kan laddas vid ett annat tillfälle. Filen som arbetet sparas i kan sen användas för 
redovisning, som då enkelt skickas in till aktuell handledare. 

 
Figur 4. 

 
Studenten kan också gå in och se vilka laborationer som denne är knuten till, vilka som är 
inbokade handledda tillfällen, och hur mycket som är avklarat på varje laboration.   
Det är när som helst möjligt för en student att logga in på webbsidan för att experimentera och 
annan användning av systemet. Fördelen med att laborera på en inbokad tid är att det då finns 
en handledare till förfogande. En annan skillnad är att dessa bokade tillfällen även har en sal 
med en övre gräns för hur många laboranter den ryms samtidigt. 
Då en användare vill avsluta och stänga ner systemet går det att logga ut från sitt konto genom 
sektionen ”Logga u” som finns i menyn. 
 

7 Användarhandledning 
För att använda Distanslaboratoriet måste du först ha ett konto. Detta ordnar administratör 
eller din lärare. Då kontot blivit aktiverat får du ett meddelande till den e-posten adressen du 
angav, där inloggnings information finns. 
 

7.1 Nyhets redigering 
När en nyhet skall redigeras görs detta enklast via menyn (Figur 1, Administratör - Nyheter). 
Detta ger användaren ett antal val. Det går att välja bland alla inlagda nyheter, för att sedan 
uppdatera dessa eller ta bort dem. Då uppdatering väljs visas ett formulär där den aktuella 
nyheten är för ifylld likt Figur 5. På nyhetssidorna över varje nyhet finns en genväg till 
redigeringsfunktionen (se figur 1, nr 3). 
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Figur 5. 

 

7.2 Design verktyg 
Ett hjälpverktyg gjordes för att göra det lättare för lärare att skapa hyperlänkar. På webbsidan 
kallas verktyget för Länk editorn. Verktyget klarar av att generera tre vanliga typer av länkar: 
• Sidlänk: Användaren väljer ur en lista av webbsidans sektioner och länken genereras 

därefter m h a vald sektions URL. 
• Bildlänk: Användaren väljer ur en lista av uppladdade bilder. Länken kommer att skapas 

till en bildvisarsida där vald bild visas. 
• Filnerladdningslänk: Användaren väljer ur en lista av uppladdade filer. Länken kommer 

att skapas till en filnerladdningssida med information om den valda filen. 
När rätt hyperlänk genererats kan användares kopiera in denna i aktuellt redigeringsformulär. 

 
Exempel 1. 

Användaren har valt att skapa en bildlänk till bilden plackat.jpg 
Hyperlänken har genererats och kan kopieras och användas på en sida. 
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7.3 Sektion redigering 

7.4 Hantering av filer 
Sektionen ”Filer” innehåller funktioner för att se vilka filer som är tillängliga, samt 
uppladdning och borttagning. 

7.4.1 Uppladdning/Nerladdning 
Uppladdning sker via sektionen ”Ladda upp”. Här finns en funktion som låter användaren 
specificera en fil och sedan ladda upp denna till systemet. Filen blir då tillgänglig för 
nerladdning. Nerladdning av filer sker via länkar. För mer info, läs om Design verktyget på 
föregående sida, punkt Filnerladdningslänk. 
 
 

7.5 Användarstatistik 
Statistik över varje enskild användare hittas under sektionen ”Användarstatistik” i menyn. 
Första steget är att välja vilken användares statistik som skall visas. Därefter visas en tabell 
där det står vilka kurser, laborationer och filer som vald användare har använt, samt hur 
många gånger varje val har gjorts (se figur 2). Denna funktion har endast ett informativt syfte 
och det går inte att göra nåt annat än att just se statistik. Sektionen har ingen undersektion. 
 

 

Sektionsredigering hittas i menyn. När en ny sektion 
skall läggas till skall en övre sektion väljas. Det görs 
med en lista, likt den till vänster. Den nya sektionen 
kommer då att bli en undersektion till den valda. 
Efter detta val visas ett formulär där det går att välja 
vilken URL som sektionen skall knytas till. I 
formuläret skall den nya sektionens namn också 
skrivas in på de befintliga språken. Detta görs för att 
möjliggöra översättning av menyn då den är baserad 
på sektioner.  
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7.6 Redigering av övrig text 
Den övriga texten som inte är nyheter, redigeras i sektionen ”Små text”. En ny text läggs till 
med ett formulär likt figur 6 nedanför. 

 
Bild 6. 

Det finns också en uppdateringsfunktion. Samma formulär används som när en ny text läggs 
till, men nu är den befintliga texten redan ifylld, vilket gör den lätt att uppdatera. 
När en text är tillagd eller uppdaterad finns den tillgänglig från databasen och kan användas 
av utvecklare för att bygga nya sidor. 
 

 

8 Slutsatser och resultat 
Arbetet gick inte ut på att skapa något nytt utan snarare att förbättra ett system som redan 
fanns och var i bruk. Eftersom mycket redan var bestämt att så här skulle det fungera, och 
detta skulle göras, så var det bara at sätta sig och försöka få en övergripande blick över hela 
systemet. Tyvärr kan man aldrig ett system så bra som när man först är klar med ett arbete. 
Då det är bättre att få det rätt från början var det viktigt att få grunden och därmed databas 
strukturen rätt och därefter gå vidare till gränssnittet mot användaren. När innehållet i ett 
system hanteras på rätt sätt blir det mindre fel och allt fungerar bättre Därför är de viktigt att 
se de olika lagren och hur de hänger samman. 
När ett så pass stort, komplext system byggs upp är det viktigt att bygga generellt, så det blir 
möjligt att återanvända mycket av koden utan att ändra den vid ett senare skede i projektet. 
 
Resultatet av detta arbete har blivit en förbättring vad gäller hur innehållet i systemet hanteras.  
Det har blivit lättare att uppdatera textinformation, och framförallt så vet man nu vart allt 
ligger någonstans. Med detta som grund har ett antal funktioner lagts till, däribland språkval. 
Uppbyggnaden och strukturen har försökts få sådant att det i framtiden blir enkelt att fortsätta 
på samma id’e, utan att ta bort något. 
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Appendix 
 

Appendix A – förtydlingar 
 
HTML:  
HyperText Markup Language. 
Språk för att publicera WWW (World Wide Web).  
RFC 1866 
 
PHP: 
Programmeringsspråk för webbutveckling. Används ihop med HTML. 
www.php.net 
 
SMARTY 
Verktyg att använda ihop med PHP för att flytta sånt som senare kan behöva ändras och 
redigeras, ut från källkoden, till mallar (eng. templates). 
http://smarty.php.net/ 
 
 MySQL: 
Gratis databas lösning som används mer och mer. 
www.mysql.com 
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Appendix B - Databasen 
Databasen är byggd i MySQL. För tabell arkitektur, se appendix C. 
Nedanför i tabell 1 finns mer specifik information för de olika tabellerna. 
 

Tabell Funktion 
text 
 
 

Innehåller textmassa knutet till ett visst språk och en viss text. 
Vid en sökning av en textmassa definierar man vilken text man vill ha 
(content) och vilket språk det skall vara (language) 

language Innehåller språken som finns i systemet. Identifieras med ett ID och har en 
referens (content) mot tabellen text. 

section 
 
 

En sektion har ett namn vilket nås via referens (content) i tabellen text, info 
om vilken sektion som ligger över (sf – static father), och en adress till 
sektionen (url). M h a adressen går det att skapa länkar på sidan så 
sektionerna kan nås överallt ifrån. 

section_text Innehåller en titel och ett innehåll (referens till text), samt info om vilken 
sektion som den tillhör. Den fungerar som en nyhetsenhet där alla nyheter 
som är knutna till en viss sektion, kommer att kunna synas på given sektions 
adress. 

smalltext Uppbyggt av en titel (textsträng som t ex ”welcome”), och en referens 
(content) mot tabellen text. 
De sidor som inte har nyhetsvisning men ändå kräver textinnehåll plockar 
ord och meningar här ifrån. 

file  Lagrar info om de filer som olika användare laddat upp, och finns 
tillgängliga i systemet. De har ett ID, ett namn, samt info om vem som 
laddade upp filen. 

statistic Innehåller statistik på hur användare använder systemet. Den lagrar vilken 
användare det är (user), vilken typ av systeminnehåll (type), vilket val som 
gjorts (choise), samt hur mycket detta innehåll använts (number). 

Tabell 1. 
 

 
  
 Text  Section 

 
 

 

ID 
Content 
Language 
Date 
Text 

ID 
Content 
Sf 
url 

Mellan tabellerna Text och Section finns en 
relation. En sektion innehåller en referens 
(content) till en rad i tabellen Text som innehåller 
sektionens namn (attribut Text). Genom att veta 
denna referens hittar man också sektionens namn, 
på alla systemets inlagda språk. 
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Appendix C - Databasstruktur 
 

Figur 6 nedanför visar tabellarkitekturen i databasen innan exjobbet. 
ANV

anv_id
typ_id
anv_namn
anv_email
anv_password

PROGRAM

program_id
program_akronym
program_namn

ANV_PROGRAM

anv_program_id
anv_id
program_id

PROGRAM_KURS

program_kurs_id
program_id
kurs_id

ANV_KURS

anv_kurs_id
anv_id
kurs_id

KURS

kurs_id
kurs_akronym
kurs_namn
kurs_beskrivning
kurs_labb_beskrivning

LABORATION

laboration_id
kurs_id
laboration_namn
laboration_beskrivning
laboration_anvisning
laboration_forbuppg_url

BOKNINGSSCHEMA_ANV

bokningsschema_anv_id
bokningsschema_labsal_id
laborand_anv_id

START_TID

start_tid_id
start_tid

STOP_TID

stop_tid_id
stop_tid

BOKNINGSSCHEMA_LABSAL

bokningsschema_labsal_id
bokningsschema_id
labsal_id
reserverade_antal_platser

LABSAL

labsal_id
labsal_namn
labsal_antal_platser

ANV_LABORATION

anv_laboration_id
laboration_id
anv_id
status

CHAT

chat_id
channel_id
user_id
time
msg

CHATROOM

chatroom_id
name
private

EXPERIMENT

experiment_id
task_id
old_number
setuplist

USER_IN_LAB

id
user_id
classroom
task_id
scheduled
starttime

BOKNINGSSCHEMA

bokningsschema_id
laboration_id
handledare_anv_id
start_tid_id
stop_tid_id
datum

 
Figur 7. 
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Figur 7 nedanför visar de tillägg av tabeller som skapades. 

TEXT

id
content
language
date
text

STATISTIC

id
user
type
choise
number

SMALLTEXT

id
title
content

SECTION

id
content
sf
url

SECTION_TEXT

id
title
type
section
content

LANGUAGE

id
content

FILE

id
name
user

ANV

 
 

Figur 8. 
 

De gamla tabellerna ligger kvar oförändrade. De nya tabellerna har inte några relationer med 
de gamla förutom Statistic och File som relaterar till Anv. Det största som skiljer det gamla 
från det nya systemet är att all textinformation skall hämtas från Text tabellen.  
Ofta händer det att frågorna mot databasen blir komplicerade då referenser till olika texter 
men som ligger i samma tabell skall användas. 
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Appendix D - Källkod 

 
 
 
source_code.php 

 
 
 
SMARTY_fil.tpl 

 
 
 
 

 
 

Källkoden består av PHP och SMARTY filer 
strukturerade i en logisk katalogstruktur. 
I katalogen websystem ligger startsidan index.php. 
Härifrån hoppar man från olika funktioner och sidor. 
Då man loggar in byts ens grundkatalog beroende på 
vilken typ av användare det är. T ex hamnar studenter i 
Student katalogen. Också här ligger en index.php 
vilken används för att nå student funktioner. 
 
I regel är det alltid index.php som anropas först. 
Härifrån kan andra PHP filer anropas andra olika vilka 
innehåller funktioner som nås genom switch satsen.  
Allt som kommer skickas till klienten är de olika filerna 
och sedan en HTML kod. Ingen HTML kod genereras i 
PHP filerna m h a funktionen echo, utan allt går genom 
SMARTY filerna. Dessa ligger i templates katalogen. 
 

I PHP filen source_code.php skickar man in 
strängen “Filhantering” som en parameter 
till SMARTY med funktionen assign(). 
Därefter används SMARTY filen 
SMARTY_fil.tpl med funktionen dispay(). 
Parametern title används för att bygga den 
slutgiltiga strängen ”Detta är sektion 
Filhantering” vilken skickas till klienten och 
presenteras i webb läsaren.  


