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Abstract 
Detta är rapporten för hur IF Trions hemsida kom till och utvecklades. Från det att iden 
kläcktes tills det att hemsidan var helt färdigställd. Arbetet bygger mycket på de olika 
säkerhetsbrister som en hemsida kan ha, till exempel hur lösenord ska hanteras. Med 
avseende på detta så ingår ett avsnitt i rapporten om de vanligaste säkerhetsproblem som man 
kan tänkas stöta på under uppbyggnadsfasen och exempel på hur man kan lösa dem.  
 
PHP är det programmeringsspråk som IF Trions hemsida är kodat med. För att göra det lättare 
att välja vilket programmeringsspråk man ska använda sig av när man ska börja koda en 
hemsida så ingår ett kapitel som tar upp fördelar och nackdelar om PHP och ASP. Detta är de 
två ledande programmeringsspråken för producering av hemsidor.  
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1 Introduktion 
Detta är rapporten som beskriver arbetet med IF Trions hemsida.  
 
Projektet startade i mitten av mars och slutfördes med en redovisning i början av juni 2005.  
Det var tre stora faktorer som fick IF Trion till att ta initiativ till att producera en helt ny 
hemsida. Dels att den föregående hemsidan som användes var väldigt livlös, tråkig och inte 
var någon egen konstruktion utan en hemsida som hyrdes från svenskidrott.  
 
Den andra anledningen var forumet. Det var väldigt mycket ”skitkastning” fram och tillbaka 
mellan olika personer utan att någon administratör från IF Trion kunde kontrollera och sätta 
stop för ”skitkastningen”. Det man ville uppnå med hjälp av en ny hemsida var att kunna sätta 
egna regler och straff om reglerna inte följdes. Till exempel att först dela ut varningar och 
därefter tillslut bana IP-numret som var upphov för dumheterna.  
 
Den tredje stora faktorn som påverkade var den ekonomiska kostnaden. Den gamla hemsidan 
kostade cirka 3500 kronor om året. Där den nya kostar cirka 300 kronor om året. En väldigt 
stor skillnad pris mässigt med tanke på att IF Trion inte kunde styra och göra som dem ville 
med den gamla hemsidan. 
 
I rapporten finns ett kapitel som beskriver hemsidans uppbyggnad och funktioner med hjälp 
av en top down modell. Där information om samtliga funktioner på hemsidan presenteras.  
 
I rapporten finns det även ett kapitel som tar upp de vanligaste säkerhetsproblemen och vad 
man bör tänka på när man ska börja koda en helt ny hemsida för att slippa de problem som 
kan uppstå under uppbyggnadsfasen.  
 
Det finns även ett kapitel som innefattar en jämförelse mellan PHP och ASP. Det vill säga 
vilket programmerings språk man bör använda med avseende på den förkunskap man har.  
 
PHP och mySQL är det programmeringsspråk respektive databasprogram som använts för att 
framställa IF Trions nya hemsida. Vad PHP och mySQL är för verktyg tas upp i ett utav 
kapitlen i rapporten. 
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2 Hemsidans uppbyggnad 
Detta kapitel tar upp hemsidans uppbyggnad och slutliga utseende. 
 
 

2.1 Uppbyggnad 
Hemsidan är uppbyggd med hjälp av tabeller för att få ett stilrent, enkelt utseende och för att 
som kodare på ett enkelt sätt kunna få sidan till att bli helt dynamisk. Första sidan innefattar 
två tabeller. En för logotypen, knapparna. Den andra tabellen är för den fasta informationen, 
(skytteligorna, kalender, röstningssystem, senaste nyhet och forum inläggen), och den 
information du som användare klickar fram. 
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2.2 Resultat 
Det hela resulterade i en stilren hemsida i IF Trions grönvita färger. I bild 1 nedan kan 
resultatet ses.  
 
     Resultat (bild 1) 
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2 Hemsidans funktioner 
De olika funktioner som hemsidan innehåller beslutades på ett av IF Trions styrelse möten i 
mars månad. Där de la stor vikt på hur forumet skulle fungera och skötas. I appendix 2 kan 
man läsa kravspecifikationen som då skrevs ihop.  
 
 

2.1 Inloggning  
Hemsidan är uppdelad i olika access nivåer, där av används ett inloggningssystem till 
hemsidan. Detta för att olika användare endast skall ha tillgång till vissa funktioner. Detta för 
att bland annat administratören på ett lätt och smidigt sätt ska kunna delegera arbete till andra 
personer och även hålla en bra kontroll på forumet.  
 
När man väl har fyllt i registreringsformuläret och man tryckt på registreringsknappen lagras 
dessa uppgifter i databasen user, där lösenordet blir md5 krypterat. Det vill säga att lösenordet 
inte lagras i klartext. Man kan inte registrera sig om man glömt fylla i något utav 
registreringsfälten. 
 
Om man skulle slarva bort sitt lösenord så går det lätt och smidigt att använda glömt lösenord 
funktionen, där man bara fyller i sin e-mail adress som man registrerade med och så får man 
ett e-mail med ett helt nytt lösenord som man sedan kan använda tillsammans med sitt 
användarnamn och logga in. När man väl är inloggad igen så kan man själv ändra till något 
nytt lösenord som man lättare kommer ihåg. 
 
         Inloggnings ruta (bild 2)  
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Registreringsformulär (bild 3) 

        
 
      
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Glömt lösenord (bild 4) 
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Här nedanför följer koden ur filen glomtlosenord.php. Där man kan se hur funktionen ”Glömt 
lösenord” är kodad: 
 
 
 
     glomtlosenord.php (kod 1) 

//Kollar i databasen så att e-mail adressen som skrevs in är registrerad. 
include "dconnect.php"; 
$strQuery = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE email='" . 
$_POST['mail'] . "'") or exit(mysql_error()); 
$r = mysql_fetch_array($strQuery); 
if($_POST['mail'] == $r['email']) 
{ 
 // Om e-mail adress existerar skickas ett e-mail med lösenordet 
till adressen. 
 $toEmail = $r['email']; 
 $name = "IF Trion";  
 $from = "IF Trion"; 
 $title = "Lösenord";  
      $passmd5 = md5("???????"); 
 $msg = "Ditt Lösenord är: ???????? , ändra detta till något nytt 
snarast.";  
 ini_set('SMTP', 'smtprelay1.telia.com');  
  
 $headers  = "MIME-Version: 1.0\r\n";  
 $headers .= "To: <" . $toEmail . ">\r\n";  
 $headers .= "From: ".$name." <".$from.">\r\n";  
 mail($toEmail, $title, $msg, $headers);  
 //ändra så du får ett provisoriskt lösenord 
 $strQuery = mysql_query("UPDATE user SET password='".$passmd5."' 
WHERE email='" . $_POST['mail'] . "'") or exit(mysql_error()); 
 echo "Ett E-mail med ditt lösenord har skickats"; 
  
} 
else 
{ 
 echo "Denna E-mail är inte registrerad"; 
}  
mysql_close($objConn); 
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2.2 Tips  
Eftersom IF Trion kör en intern tipsliga, genom att lämna in en enkel rad varje vecka under en 
tio veckors period. Genom att utnyttja denna funktion på hemsidan förenklas förfarandet av 
tipsligan och man slipper rätta en massa ”tipslappar” manuellt. Vilket istället görs helt med 
hjälp av hemsidan. 
 
Den fungerar på följande sätt:   
 

1) Administratören fyller i matcher, omgång och vilken sista inlämnings tid är i bild 5 
kan du se hur formuläret ser ut. Dessa matcher lagras sedan i tabellen tipsmatcher. 

    
                                                                                  Formulär för ny omgång (bild 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Efter att administratören fyllt i den nya stryktipsraden så kan de som betalt lämna 
in ny rad hur många gånger han vill tills sista inlämnings tid nåtts då det blir 
spelstopp och den sist inlämnade raden gäller. Om användaren glömmer lämna in 
ny rad så gäller den som han spelade på föregående omgång. Bild 6 visar hur det 
kan se ut när användaren ska lämna in ny rad. 
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               Lämna in ny rad (bild 6) 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) När sedan matcherna är spelade går administratören in och fyller i rätt resultat,  
formuläret ser ut precis som det i bild 5. Därefter trycker administratören på ”rätta 
stryktips”. Stryktipsomgången rättas och resultaten läggs in i tabellen  
”tipsmatcherresultat”. 
 

 
För användaren finns även meny alternativen ”visa min inlämnade tipsrad” och ”visa 
resultat”. För administratören finns även meny valet ”nollställ tipsliga”, vilket nollställer alla 
resultat för att kunna starta en ny tio veckors tävling. 
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Här nedanför följer ett utdrag av koden från filerna nallstall.php och nallstall2.php. Där man 
kan se hur funktionen ”nollställ tipsliga” är kodad: 
 
     nallstall.php (kod 2) 

//nallstall.php 
echo "<center><table class='ram_nyhets_table'>"; 
echo "<tr><td class='ram_nyhets_top_td'><b>Nollställ 
Stryktips</b></td></tr>"; 
echo "<tr><td class='ram_vanlig_td'>"; 
if(isset($_SESSION['access']) && $_SESSION['access'] == 10) 
{ 
 echo "<center><br>Vill du värkligen nollställa skytteligorna?<br>I 
så fall tryck på knappen Nollställ stryktips<br><br>"; 
 echo "<a 
href='http://localhost/TRION/stryktips/nollstall2.php'><img 
src='http://localhost/TRION/img/knappar/nollstallstryktips.gif' 
border='0'></a>"; 
} 
else 
{ 
 echo "<center>Du har inte access till denna sidan."; 
} 
 
//nallstall2.php 
if(isset($_SESSION['access']) && $_SESSION['access'] == 10) 
{ 
include "dconnect.php"; 
 
$strQuery = mysql_query("UPDATE tipsmatcherresultat SET omgang1=' ', 
omgang2=' ', omgang3=' ', omgang4=' ', omgang5=' ', omgang6=' ', 
omgang7=' ', omgang8=' ', omgang9=' ', omgang10=' ', totalt=' '") or 
exit(mysql_error()); 
mysql_close($objConn); 
 
include ("../uppe.php"); 
 
echo "<center><table class='ram_nyhets_table'>"; 
echo "<tr><td class='ram_nyhets_top_td'><b>Nollställ 
Stryktips</b></td></tr>"; 
echo "<tr><td class='ram_vanlig_td'>"; 
 
 echo "<center>Stryktips är nollställt"; 
 
} 
else 
{ 
 include ("../uppe.php"); 
 echo "<center><table class='ram_nyhets_table'>"; 
 echo "<tr><td class='ram_nyhets_top_td'><b>Nollställ 
Stryktips</b></td></tr>"; 
 echo "<tr><td class='ram_vanlig_td'>"; 
 echo "<center>Du har inte access till denna sidan."; 
} 
echo "</td></tr></table>"; 
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2.3 Nyheter 
Detta skript är den huvudsakliga nyhetskällan på hemsidan. Där ansvarig nyhetsuppläggare 
kan lägga upp matchreferat, information och liknande för allmänheten och föreningen. 
Uppläggningen av nyheter är väldigt simpelt. Man bara fyller i Rubrik, text och därefter 
klickar man på lägg upp. Därefter visas nyheten så som den kommer att visas på hemsidan. Är 
man inte nöjd så väljer man redigera och gör om nyheten. I annat fall accepterar man nyheten 
som den är och den läggs upp och sparas i tabellen nyheter.  
 
På bild 7 och bild 8 kan du se hur händelseförloppet ser ut: 
 
                 Lägg till nyhet (bild 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Lägg till nyhet 2 (bild 8) 
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2.4 Webbshop  
Detta är precis som det låter en webbshop där IF Trion kan sälja sina egna 
supporterprodukter. Där administratören lägger till och ta bort produkter, se bild 9 och 10. 
 
      Lägg till (bild 9)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ta bort (bild 10) 
 
 
 
 
 
 
Kunden kan handla genom att klicka på info på produkten och därefter lägga till den i 
kundkorgen. Därefter trycker man på knappen ”till kassan” och skicka iväg ordern via e-mail. 
Se bild 11 och 12. 
 
 
  Webbshop (bild 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varukorgen (bild 12) 
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Kunden får sin order mejlad till sig och måste därefter bekräfta beställningen med att 
returnera ett mejl tillbaka som bekräftning. När administratören mottar detta e-mail så 
paketeras varorna och skickas iväg till kunden med postpaket.  
 
Här nedanför följer koden ur filen varukorgen.php. Där man kan se hur funktionen 
”varukorgen” är kodad: 
 
 
     varukorgen.php (kod 3) 

 
 

<?PHP 
 
if(isset($_SESSION['access']) && ($_SESSION['access'] == 4)) 
{ 
 echo "<br><center><table class='ram_nyhets_table'>"; 
 echo "<tr><td 
class='ram_nyhets_top_td'><b>Varukorgen</b></td></tr>"; 
 echo "<tr><td class='ram_td'>"; 
   
 $pris = 0; 
 include "dconnect.php"; 
 $strQuery = mysql_query("SELECT * FROM varukorgen WHERE user='" . 
$_SESSION['user'] . "'") or exit(mysql_error()); 
  
 echo "<table><tr><td width='400'>"; 
 echo "<select name='varukorg'>"; 
  
 
  while ($r = mysql_fetch_array($strQuery)) 
  { 
   echo "<option>" .$r['namn']. ", ".$r['STORLEK'].", 
".$r['antal']." st</option>"; 
   $pris = $pris + ($r['pris'] * $r['antal']); 
  } 
 
  
 echo "</select> Summa: " .$pris. " SEK</td>"; 
 echo "<td><a href='tomvarukorgen.php'><img 
src='http://localhost/TRION/img/knappar/tomvarukorg.gif' 
border='0'></a></td></tr>"; 
 echo "<tr><td width='400'></td><td><a 
href='andraivarukorgen.php'><img 
src='http://localhost/TRION/img/knappar/andra.gif' 
border='0'></a></td></tr>"; 
 echo "<tr><td width='400'></td><td><a href='tillkassan.php'><img 
src='http://localhost/TRION/img/knappar/tillkassan.gif' 
border='0'></a></td></tr>"; 
 echo "</table>"; 
  
  
 mysql_close($objConn); 
 echo "</td></tr></table>"; 
} 
 
?> 
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2.5 Skytteliga 
Denna funktion visar skytteliga toppen i både a och reservlag. Administratören fyller i namn 
och antalet mål som spelaren gjort och trycker på uppdatera. Exempel på hur resultatet blir 
kan ses i bild 13. 
 
 
          Skytteligor (bild 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Kommande matcher 
Denna funktion visar näst kommande match för både a och reservlag. Administratören fyller i 
de lag som ska spela och vid vilken tidpunkt och trycker på knappen uppdatera. Hur resultatet 
blir kan ses i bild 14. 
 
 
     Kommande matcher (bild 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Redigering  
Till informationssidorna så som information, forum regler och kundtjänst har man gjort så att 
man kan redigera sidan direkt från Internet för att slippa ladda upp en ny fil varje gång man 
vill ändra informationen på dessa sidor. Den information som står på sidorna sparas i olika 
tabeller.  
 
Detta fungerar som så att administratören väljer ”redigerar” längst ner på sidan. 
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Administratören får då upp all information som stod just på den sidan i en text ruta och kan 
därefter ändra fritt i texten och därefter trycka på knappen ”uppdatera”. 
 
 

2.8 Meny 
Den meny som använts till IF Trions hemsida är ett freeware javaskript som får användas av 
vem som så länge man följer dess copyright skydd. Koden till skriptet står i appendix 3. 
 
Det är en dropp down meny, se bild 15. 
 
     Meny (bild 15) 
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Här följer ett utdrag från filen som styr menyns utseende: 
 
    meny_var.js (kod 4) 

 
   
 
 

Menu2=new 
Array("Föreningen","http://localhost/TRION/foreningen/foreningen.php","",
6,20,107,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Föreningen"); 
 Menu2_1=new 
Array("Information","http://localhost/TRION/foreningen/foreningen.php",""
,0,20,214,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-
1,"left","Information");  
 Menu2_2=new Array("Gustav Gustavssons 
Minnesfond","http://localhost/TRION/foreningen/gustavgustavssonsminnesfon
d.php","",0,20,214,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-
1,-1,-1,"left","Gustav Gustavssons Minnesfond");  
 Menu2_3=new Array("IF Trions 
stadgar","http://localhost/TRION/foreningen/iftrionstagar.php","",0,20,21
4,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-
1,"left","IF Trions stadgar"); 
 Menu2_4=new 
Array("Medlemskap","http://localhost/TRION/foreningen/medlemskap.php","",
0,20,214,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-
1,"left","Medlemskap"); 
 Menu2_5=new 
Array("Supporterklubben","http://localhost/TRION/foreningen/supporterklub
ben.php","",0,20,214,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff",""
,-1,-1,-1,"left","Supporterklubben"); 
 Menu2_6=new 
Array("Historia","","",4,20,214,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","
#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Historia"); 
  Menu2_6_1=new Array("År för 
år","http://localhost/TRION/foreningen/arforar.php","",0,20,155,"#cce6cc"
,"#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","År för år"); 
  Menu2_6_2=new 
Array("Damhistoria","http://localhost/TRION/foreningen/damhistoria.php","
",0,20,155,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-
1,"left","Damhistoria"); 
  Menu2_6_3=new Array("Visste du det 
att","http://localhost/TRION/foreningen/visstedudetatt.php","",0,20,155,"
#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-
1,"left","Visste du det att"); 
  Menu2_6_4=new 
Array("Föreningsfunktionärer","http://localhost/TRION/foreningen/forening
sfunktionarer.php","",0,20,155,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#
ffffff","",-1,-1,-1,"left","Föreningsfunktionärer"); 
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2.9 Forum 
Detta är hemsidans gästbok/diskussionsforum där folk kan diskutera vad som händer inom 
föreningen. Medlemmarna på hemsidan kan lätt skapa nya trådar och svara på andra 
medlemmars tråda. Bilderna nedan visar forumets utseende.  
 
 

                   Trådarna (bild 16)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svaren (bild 17) 
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2.10 Kalender 
Detta är kalendern där tränaren kan lägga upp hela årets träningar, matcher och annan 
information för att spelarna alltid ska lätt ha åtgång till när det är träningar och matcher.  
 
 

2.11 Poll (Röstningssystem) 
Detta är var IF Trion kan ställa ut frågor eller omröstningar om vad folk tycker eller tror ska 
hända, med andra ord ett röstningssystem. 
 
Kod stycket nedan visar hur kontrollen sker för att veta om du fyllt i något svar eller inte i 
röstningssystemet: 
 
 
 
     nyttpollsvar.php (kod 5) 

if(isset($_SESSION['access']) && ($_SESSION['access'] == 10)) 
{ 
 if(empty($_POST['alt'])) 
 { 
  echo "Du måste fylla i något alternativ."; 
  include "svarpoll2.php"; 
 } 
 else 
 { 
  include "dconnect.php"; 
  $id=0; 
  $strQuery = mysql_query("SELECT * FROM poll") or 
exit(mysql_error()); 
  while ($r = mysql_fetch_array($strQuery)) 
  { 
   $id=$r['id']; 
  } 
   
  $strQuery = mysql_query("INSERT INTO poll (user,id,svar) 
VALUES ('" . $_SESSION['user'] . "','" . $id. "','" . $_POST['alt'] . 
"')") or exit(mysql_error()); 
  echo "Ditt svar har registrerats"; 
  mysql_close($objConn); 
  include "visapollresultat.php"; 
 } 
} 
else 
{ 
 echo "Du måste vara inloggad för att kunna använda denna 
funktionen"; 
} 
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2.12 övrigt 
Förutom ovanstående funktioner innehåller hemsidan information om klubbens historia och 
nuvarande organisation. Man kan även läsa senaste resultat, se lag bilder och läsa fakta om 
spelarna i föreningen. Länkar till de andra lokalklubbarna går att hitta under menyalternativet 
länkar.  
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3 mySQL Tabeller  
I appendix A kan du se samtliga 36 tabeller jag använder mig av till hemsidan, vad de heter, 
vilken funktion de har och vilken typ av variabler de innehåller.   
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4 Använda verktyg  
De följande verktygen är de som används för att producera IF Trions hemsida, PHP, mySQL, 
Word, Dreamweaver och Photoshop. 
  
 

4.1 PHP 
PHP är det programmeringsspråk som använts för själva kodningen av hemsidan. PHP är ett 
programmeringsspråk som innehåller många färdigbyggda moduler som är lätta att använda 
för användaren. Dessa sparar massa dyrbar tid man slipper att själv koda många funktioner 
som finns att åkalla med ett enkelt anrop. Språket PHP härstammar ifrån C och PEARL.  
Många funktioner i PHP är därav lika funktionerna i C och PEARL.  
 
PHP är det språk som utvecklas mest och fungerar både i unix och windows system. 
 
Sidan är programmerad för att följa php4 standarderna. Mer information om PHP finner man i 
referens [2].  
 
 

4.2 mySQL 
MySQL är det databas hanteringsprogram som använts. Detta är en version som fungerar 
både i unix och windows. Det har även ett väldigt lätt användargränssnitt som heter 
phpmyadmin som underlättar utnyttjandet av mySQL. Detta användargränssnitt gör så att man 
slipper skriva in rena kommando rader. Istället är det en grafisk miljö som gör att man bara 
behöver klicka och fylla i vad man vill ha skapat. 
 
Den version som används av mySQL är version 4.0.24 och det är den version som medföljde 
på webbserver platsen som IF Trion valde att hyra. Versionen av phpmyadmin som också 
medföljde är 2.5.7-pl1, mer information om mySQL kommandona finner man i referens [3].  
 

 

4.3 Word 
Word är det program som använts för att skriva och redigera rapporten. Det är ett enkelt 
välanvänt textediteringsprogram mede många inbyggda funktioner. Versionen som använts är 
Word 2003. 
 
 

4.4 Dreamweaver 
Dreamweaver är det verktyg som använts för själva kodningen. Detta program sätter olika 
färger på texten beroende på vad den innefattar och gör. På så sätt blir koden mer 
lättöverskådlig. Programmet i sig fungerar som vilket text editeringsprogram som helst. 
Versionen som använts är Dreamweaver 6.0. 
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4.5 Photoshop 
För all hantering av grafiken på hemsidan har Photoshop använts till. Det är ett välutvecklat 
grafikprogram som det finns många tutorials på Internet till. Alla knappar och logotyper som 
hemsidan innefattar är gjorda med hjälp av photoshop 7.0 engelsk version.  
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5 Säkerhet 
Detta kapitel tar upp olika säkerhetsaspekter som man bör tänka på när man producera en ny 
hemsida eller webbapplikation som hantera känslig och personlig information. Innehåller 
också en jämförelse mellan PHP och ASP.net. 
 
  

5.1 Kryptering 
Kryptering är en viktig del när man använder sig av registreringsformulär eller liknande. När 
man registrera sig behöver man oftast fylla i namn och lösenord. Detta vill man inte att andra 
personer ska kunna komma åt att läsa. Skulle någon i alla fall komma åt informationen så vill 
man ju inte ha den lagrad i klartext utan man sparar informationen krypterat för att göra det så 
svårt som möjligt för inkräktaren att kunna läsa informationen. När man pratar om kryptering 
finns det två stycken huvudtyper. Det är public-key-kryptering och secret-key-kryptering.  
 
 

5.1.1 Secret-key-kryptering 
Secret-key-kryptering är den första som började användas och fungerar som så att både 
mottagare och sändare har samma nyckel för att kryptera och dekryptera. Detta kallas även 
symmetrisk kryptering. Den stora nackdelen med denna typ av kryptering är att om en icke 
behörig person skulle få tag på denna nyckel så kan han läsa all information som skickas två 
parter emellan. 
 
 

5.1.2 Public-key-kryptering 
Public-key-kryptering är till skillnad från secret-key-kryptering en asymmetrisk 
krypteringsteknik som bygger på att man använder sig av olika nycklar vid kryptering 
respektive dekryptering. Man har en hemlig och en publik nyckel. Den hemliga nyckeln 
behålls endast av den ena parten medan publika nyckeln sprids till samtliga som kan komma 
att behöva använda den. Det som krypteras med den hemliga nyckeln kan dekrypteras av den 
publika nyckeln och tvärt om. 
 
 

5.2 Databashantering 
Databashanteringen är också en viktig säkerhets del. För det finns många människor i dagens 
samhälle som försöker komma åt privat information eller bara är ute efter att förstöra för 
andra. När man skapar och lägger upp databaserna finns det en hel del saker du kan göra för 
att försvåra för dem som försöker göra dataintrång. En annan faktor som man ska tänka på är 
vad som händer om datorn kraschar där databaserna ligger. Här följer ett par punkter du ska 
tänka på: 
 

• Man ska inte lagra databasen i samma bibliotek som själva hemsidan eller 
webbapplikationen. Om man inte lägger dem i samma katalog så försvårar man 
intrång. Bästa är att lagra databaserna på en helt annan dator. 
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• Ställ in rättigheterna rätt på databaser och filer till hemsidan så att även om någon 
skulle göra intrång så kan han bara läsa filerna och inte ändra i dem. Detta gör man 
genom att gå igenom alla filer och kataloger och ser till att de bara har accessen 
”write”.  

• Distribuerade databaser är ett begrepp som dyker upp i artiklar och böcker när man 
letar information om att göra sin databas så säker som möjligt. Distribuerade databaser 
är oftast inget för hemanvändaren.  

 
Distribuerade databaser innebär att man delar upp databaserna i delar. Därefter lagrar man till 
exempel var del på varsin dator. För att koppla ihop dessa bygger man upp ett litet nätverk 
dem emellan. Skulle då någon av dessa datorer krascha eller bli hackade så blir man bara utan 
just den del som lagrats på den datorn.  
 

5.3 Transaktionshantering 
När man arbetar med databaser så överför man mycket information från applikationen ner till 
själva databasen, detta kallas transaktioner. Det är en följd av operationer som utförs. De 
flesta databashanterare har inbyggda funktioner och kommandon som sköter detta. När väl en 
transaktion är igång finns det endast tre olika sätt att stänga ner den. Rollback och Commit är 
två av kommandona som tvingar databashanteraren till att lagra all information i databaserna 
ordentligt. Det tredje sätt som kan inträffa är när datorn kraschar. Mer information om 
transaktionshantering finner man i referens [4] av instutionen för tillämpad IT på Kungliga 
tekniska högskolan. 
 
 

5.4 Sessioner och cookies 
Skillnaden mellan sessioner och cookies är att cookies lagra informationen på användarens 
dator och sessioner lagrar informationen på serverdatorn. Nedanför följer ett par punkter på 
hur och vad du ska tänka på när du ska använda dig av cookies eller sessioner. 
 

1. Ett forum använder sig av cookie login system så att varje gång en användare kommer 
dit så loggas han in automatiskt. Användaren Sven kan då skriva ett nytt inlägg utan 
att behöva logga in. Om någon annan använder Svens dator och bestämmer sig för att 
posta ett inlägg så kan han göra det under Svens namn. 
 

2. Skulle någon webbshop använda sig av detta system så skulle vilken person som helst 
som har access till Svens dator kunna beställa saker i Svens namn utan att begära 
användarnamn och lösenord.  
 

3. Vad många webbshopar använder sig av för att undvika detta är att när man väl har 
lagt ner produkterna i varukorgen och ska gå till kassan för att köpa så begär de att 
man måste fylla i användarnamn och lösenord igen för att beställningen ska gå 
igenom. 

 
4. Sessionerna varar så länge som browsern är igång eller en viss tid som 

programmeraren har för inställt på hemsidan eller webapplikationen. 
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5.5 Säkerhetstunnlar 
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) är en variant av HTTP som använder sig av 
SSL (Secure Sockets Layer). HTTP sammankopplar klienten och servern. SSL Är ett 
underliggande protokoll till HTTP. Detta protokoll använder HTTP för kryptering, server 
handskakning och meddelande integritets kontroller för att förse förbindelsen med en säker 
överföring.  
 
Man kan väldigt lätt se i webbrowsen vilken typ av HTTP som används. Där HTTPS 
indikerar att det är en säker överföring. 
 
HTTPS är standarden som används för att köra krypterat över Internet. För att göra 
förbindelsen ännu säkrare så används en annan port än HTTP standard port 80.  
 
 

5.6 PHP vs ASP 
PHP har ett stort övertag gentemot ASP. Detta tack vare att PHP har inbyggda funktioner 
vilket ASP inte har. I ASP får du istället skriva dessa funktioner själv vilket innebär massa 
extra tid till kodning. Dock behövs det oftast en sökning på Internet för att hitta namnet på 
funktions namn, vilket inte är så svårt att hitta tack vare många bra hemsidor, till exempel 
http://www.php.net .  
 
I ASP finns det motsvarighet till PHP:s funktioner som kallas objekt och komponenter. 
Objekten täcker inte upp allt som funktionerna kan göra så man måste även använda sig av 
komponenterna. För att dem ska fungera så måste de även vara installerade på webbservern.  
 
Kontentan av detta är att man kan göra samma saker i båda teknikerna men det krävs lite mer 
arbete I ASP. 
 
 

5.6.1 Programeringsbakgrund 
Innan du som programmerare väljer vilket språk du ska använda dig av så bör du tänka på 
vilka programmeringsspråk du hållit på med innan, för detta kan påverka din inlärningstid.  
 
PHP härstammar ifrån C och PERL kommandona medan ASP härstammar ifrån Visual Basic 
kommandona. Vilket med för att PHP:s respektive ASP:s syntax är väldigt lika dess språk den 
härstammar ifrån.  
 
Om du inte programmerat så mycket eller inte alls så spelar det inte så stor roll vilket språk du 
väljer då inlärningsprocesserna är ungefär den samma.  
 
 

5.6.2 Webbservrar 
De båda teknikerna fungerar olika bra på olika servrar. Då ASP är utvecklat av Microsoft så 
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fungerar detta bäst på windows servrar, så som IIS (Internet Information Services). Vill man 
köra ASP på andra typer av webbservrar får man använda sig av hjälpprogram för att 
webbservern ska klara av att hantera ASP. Exempel på ett sådant program är Sun ONE Active 
Server Pages som fungerar till Sun One och Apache. Dock är inte dessa program 
gratisprogram. 
 
Från och med PHP4 så används ett gränssnitt som kallas SAPI (Server Application 
Programming Interface) mellan PHP och webbservern. SAPI har stöd för många populära 
webbservrar, till exempel Apache och IIS. SAPI gör att PHP kan bli en del av webbservern, 
en modul, istället för att köras som ett externt program. Detta gör att PHP kan användas i 
många olika operativsystem med de vanligaste webbservrarna.  
 
 

5.6.3 Formulär 
Efter som formulär används ofta när man konstruerar hemsidor är det en stor fördel omdet är 
lätt att hanterar de inmatade värdena. I ASP måste man efter att ha skickat formuläret med 
metoden POST eller GET ta emot värden genom att använda objektet Request. För att kunna 
använda värdet som lagrats i ett specifikt fält som en variabel, måste man tilldela den nya 
variabeln parametern för just det formulärfältet. I PHP däremot kan man använda sig av 
formulärfältets namn direkt som en variabel. Detta genom endast att sätta ett dollartecken 
framför namnet. 
 
 

5.6.4 Säkerhet 
När det gäller tillämpning av säkerhet i respektive teknik så finns det inte så värst mycket att 
säga. Allt som nämnts tidigare går att implementerar i båda teknikerna utan några större 
problem. Så i detta avseende spelar det ingen som helst roll vilken av de bägge tekniker du 
väljer.  
 
De ovan nämnda punkterna i PHP vs ASP bör du som person ha i åtanke innan du bestämmer 
dig för vilket av dem du ska använda dig av. 
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6 Slutsatser 
Det uppstod en del svårigheter för mig vid programmeringen. Där den svåraste biten var att 
strukturera upp funktionerna innan jag började konstruera dem. Förutom detta så sinkades jag 
väldigt mycket för att jag inte kunde de olika inbyggda funktionernas syntaxer. Detta löste jag 
med hjälp av informationssökning över Internet och forumet på http://www.phpsidan.nu [1]. 
 
Förutom att jag hade förkunskap i PHP så valde jag PHP som programmeringsspråk för att 
formulärshanteringen verkade väldigt mycket lättare. Men fram för allt för att jag inte visste 
vilken typ av webbserver som skulle användas när själva projektet drogs igång. Detta för att 
jag inte fått några direktiv om vilket webbhotell IF Trion ville använda sig av. 
 
Jag valde att använda mig av MD5 kryptering. Där lösenorden lagras först efter dem 
krypterats. Detta för att jag tyckte det verkade vara den säkraste och mest pålitliga 
krypteringen, att sedan funktionen för att kryptera var väldigt lätt att använda gjorde valet 
ännu lättare. Vilket du kan se ingick i kravspecifikationen, punkt 2.2.1. 
 
Jag valde att använda mig av sessioner för inloggningsdelen. Detta för att jag tyckte det var 
det mest praktiska och inte ville att någon som inte kan användarens lösenord ska kunna logga 
in med hjälp av autologin. Vilket du kan se i kravspecifikationen, punkt 3.1.1. 
 
Om man jämför funktionerna som beskrivs i kapitel 2 med vad hemsidan skulle innehålla i 
kravspecifikationen så kan man se att samtliga funktioner som skulle vara med enligt 
kravspecifikationen har implementerats.   
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mySQL tabeller 
 
Namn Funktion Variabler 
tipsmatcherid Sista inlämnings tid  
tipsmatcheromgang Vilken omgång det är omgang INT 
tipsmatcher Alla matcher i 

stryktipset 
 

tipsmatcherinlamnat Inlämnade tipsrader  
tipsmatcherresultat Resultaten user VARCHAR(30), omgang1 INT, omgang2 

INT, omgang3 INT, omgang4 INT, omgang5 INT, 
omgang6 INT, omgang7 INT, omgang8 INT, 
omgang9 INT, omgang10 INT, totalt INT 

tipsmatcherrattrad Rätta raden  
nyheter Tabellen för 

nyheterna 
id INT AUTO_INCREMENT, PRIMARY 
KEY(id), rubrik VARCHAR(30), text TEXT, 
datum VARCHAR(30), user VARCHAR(25) 

user Tabellen där 
användarnamn och 
access lagras 

user VARCHAR(20),fornamn VARCHAR(30), 
efternamn VARCHAR(30), email VARCHAR(50), 
password VARCHAR(120), access INT, ip 
VARCHAR(20) 

varor Tabellen för 
webshoppens varor 

namn VARCHAR(30), artnr VARCHAR(6), pris 
INT, s VARCHAR(6), m VARCHAR(6), l 
VARCHAR(6), xl VARCHAR(6), xxl 
VARCHAR(6) 

varukorg Tabellen för 
varukorgen 

user VARCHAR(30), namn VARCHAR(30), artnr 
VARCHAR(6), pris INT, storlek(6) 

lag Tabellen för lag 
(nästa match) 

lag VARCHAR(20) 

kommandematcher Tabellen för 
kommandematcher 

lag VARCHAR(20), typ VARCHAR(40), 
hemmalag VARCHAR(30), bortalag 
VARCHAR(30), dag VARCHAR(2), manad 
VARCHAR(2), ar VARCHAR(2), hour 
VARCHAR(2), minut VARCHAR(2) 

spelare Tabellen för spelare 
(skytteligor) 

spelare VARCHAR(20) 

skytteligaalag Tabellen för a-lagets 
skytteliga 

spelare VARCHAR(30), mal INT 

skytteligareservlag Tabellen för 
reservlagets 
skytteliga 

spelare VARCHAR(30), mal INT 

kundtjanst Informationen om 
kundtjänst 

text TEXT, id INT 

foreningen Informationen om 
föreningen  

text TEXT, id INT 

gustavgustavssonsmin
nesfond 

Informationen om 
GGM 

text TEXT, id INT 

medlemskap Informationen om 
medlemskap 

text TEXT, id INT 
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iftrionstadgar Informationen om IF 
Trions stadgar 

text TEXT, id INT 

supporterklubben Informationen om 
supporterklubben 

text TEXT, id INT 

damhistorik Informationen om 
damernas historia 

text TEXT, id INT 

foreningsfunktionarer Informationen om 
föreningsfunktionärer 

text TEXT, id INT 

arforar Informationen om år 
för år 

text TEXT, id INT 

visstedudetatt Informationen om 
visste du det att 

text TEXT, id INT 

fa Informationen om 
flickor äldre 

text TEXT, id INT 

p14 Informationen om 
p14 

text TEXT, id INT 

f12 Informationen om f12 text TEXT, id INT 
p12 Informationen om 

p12 
text TEXT, id INT 

b8 Informationen om b8 text TEXT, id INT 
herr Informationen om 

herrtruppen 
text TEXT, id INT 

dam Informationen om 
damtruppen 

text TEXT, id INT 

herrresultat Informationen om 
herrarnas resultat 

text TEXT, id INT 

damresultat Informationen om 
damernas resultat 

text TEXT, id INT 

forum Tabellen för 
forumsposterna 

user VARCHAR(30), datum VARCHAR(20), ip 
VARCHAR(20), rubrik VARCHAR(30), inlagg 
TEXT, id INT, relleri INT 

forumregler Informationen om 
reglerna för forumet 

text TEXT, id INT 
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1 Introduktion 
Detta är kravspecifikationsdokumentet för vad som krävs i projektet. Jag kommer att 
produceras en hemsida för IF Trion. Hemsidan ska underlätta att information kommer ut till 
spelarna. Hemsidan kommer att presenteras över Internet.  
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2 Allmänt 

2.1 Funktionella Krav 
  

2.1.1. Hemsidan ska skrivas i php4 
2.1.2. Den färdiga hemsidan ska läggas upp på domän www.iftrion.se, hyrd från 

https://www.b-one.net/ 

2.2 Icke Funktionella Krav 
 

2.2.1. Lösenorden som används vid registrering och inloggning ska vara sparas 
krypterat nere i databasen 
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3 Hemsidan 

3.1 Funktionella Krav 
 

3.1.1. Inloggningssystem med lösenord för varje användare 
3.1.2. Olika accesser beroende på vilken användare som loggat in, bestående av  

olika nivåer 
3.1.3. Eget krypin för varje användare där han/hon kan ha sin egen presentation om 

sig själv 
3.1.4. Ett forum som kommer kräva att du har registrerat dig på hemsidan för att 

kunna använda 
3.1.5. IP logging för forumsinläggen 
3.1.6. Kalender för träningar och matcher, där tränare ledare kan ändra och lägga till 

sina egna tider 
3.1.7. Tipsliga för enbart trionspelare 
3.1.8. Ett nyhets- och matchreferat skript som endast kommer att vara till att fylla i 

och trycka på submit knappen. Där skytteliga tabellen för IF Trion (senior A, 
B och sjumanna) kommer uppdateras automatiskt efter varje matchreferat  

3.1.9. Bild och filmarkiv 
3.1.10. Historien bakom föreningen och hur den bildades 
3.1.11.  Information om de olika lagen. 
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4 Databas server 

4.1 Funktionella Krav 
 

4.1.1. Databasen ska vara en MySQL server 

4.2 Icke Funktionella Krav 
 

4.2.1. Root lösenordet för databasserven ska vara lösenordsskyddat 
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5 Rapport 
 

5.1 Beskrivning av olika krypteringsmetoder i php, (MD5 och Crypt) 
5.2 Sessioner VS cookies 
5.3 Lösenordshantering 
5.4 Serversäkerhet, Apache VS IIS 
5.5 PHP vs ASP 
5.6 Hur bör man bygga upp en hemsida för att få den så säker som möjligt 
5.7 Olika intrångs möjligheter 
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meny_var.java 
/*********************************************** 
* (c) Ger Versluis 2000 version 13.10 August 1, 2004       * 
* You may use this script on non commercial sites.           * 
* www.burmees.nl/menu             * 
* You may remove all comments for faster loading           *   
************************************************/ 
 var NoOffFirstLineMenus=7; // Antal menyval i huvudmeny 
 // Färgvariabler: använd fördefinierade namn på färger eller hexadecimala färger som 
tex: "#rrggbb" 
 //För transparens anger du bara "" utan färgkod 
 //Egenskaper för huvudmeny gäller även undermenyer (om ej annat anges längre ned) 
 var LowBgColor="#99CC99";  // Bakgrundsfärg huvudneny 
 var HighBgColor="#cccccc";  // Bakgrundsfärg huvudmeny vid mouseover 
 var FontLowColor="#000000";  // Textfärg huvudmeny 
 var FontHighColor="#000000"; // Textfärg vid mouseover 
 var BorderColor="#ffffff";  // Kantlinjefärg huvudmeny 
 var BorderWidthMain=1;   // Kantlinjebredd huvudmeny 
 var BorderWidthSub=2;   // Kantlinjebredd undermenyer 
  var BorderBtwnMain=1;   // Kantlinjebredd mellan huvudmenyer 
 var BorderBtwnSub=1;   // kantlinjebredd mellan undermenyer 
 var FontFamily="Verdana, Arial, Helvetica, sans-se rif"; // Teckensnitt huvudmeny 
 var FontSize=11;    // Textstorlek huvudmeny 
 var FontBold=1;     // Fet stil huvudmeny (1 eller 0) 
 var FontItalic=0;    // Kursiv stil (1 eller 0) 
 var MenuTextCentered="center"; // Textjustering  (left, center, right) 
 var MenuCentered="left";  // Horisontell placering av menyn (left, center, 
right) 
 var MenuVerticalCentered="top"; // Vertikal placering av menyn (top, middle, 
bottom or static) 
 var ChildOverlap=.01;   // Horisontell överlappning 
meny/undermeny 
 var ChildVerticalOverlap=.1; // Vertikal överlappning meny/undermeny 
 var StartTop=0;     // Avstånd överkant för meny 
 var StartLeft=0;    // Avstånd vänster för meny 
 var VerCorrect=0;    // Vertikalt avstånd undermeny till 
ramkant (i frameset) 
 var HorCorrect=0;    // Horisontellt avstånd undermeny till 
ramkant (i frameset) 
 var DistFrmFrameBrdr=0;   // Vertikalt avstånd huvudmeny till 
ramkant (i frameset) 
 var LeftPaddng=5;    // Avstånd menytext till vänster kant i 
menylager 
 var TopPaddng=3;    // Avstånd menytext till överkant i 
menylager (värdet -1 ger vertikal centrering men fungerar inte alltid) 
 var FirstLineHorizontal=1;  // Anger om menyn ska visas horisontellt eller 
vertikalt (1 eller 0) 
 var MenuFramesVertical=0;  // Frameset i kolumner eller rader (1 eller 0) 
 var DissapearDelay=50;   // Fördröjning innan undermeny visas 
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(millisekunder) 
 var UnfoldDelay=100;   // Fördröjning innan undermeny döljs 
(millisekunder)  
 var TakeOverBgColor=1;   // Ramen som huvudmeny ligger i får 
samma bakgrundfärg som den ram undermenyn visas i. Bra om du har olika bakgrundsfärg på 
sidorna som öppnas och vill att menyn också ska byta färg. 
 var FirstLineFrame="";  // Ramen som huvudmeny ska visas i (OBS! 
Måste ha namnet "navig") 
 var SecLineFrame="";  // Ramen som undermenyn ska visas i (valfritt 
namn) 
 var DocTargetFrame="";  // Målram där länkade sidor ska öppnas 
 var TargetLoc="MenuPos";  // Används vid relativ positionering när meny 
placeras i tex en tabell. (för mer information se "installmenus.htm") 
 var MenuWrap=1;     // Ompositionering av menylager 
om fönstret är för litet för att visa menyn korrekt (1 eller o) 
 var RightToLeft=0;    // Visar undermenyer till vänster eller 
höger (1 eller 0) 
 var BottomUp=0;     // Visar undermenyer nedifrån och 
uppåt(1 eller 0) 
 var UnfoldsOnClick=0;   // Visar undermenyer vid klickning eller 
mouseover (1 eller 0) 
 var BaseHref="";    // Rootmappen för användning av relativa 
länkar. 
         // exempel: BaseHref= 
"http://www.dindoman.se/"  
         // om länken leder till 
"mappnamn/dokument.htm" anger scriptet hela sökvägen: 
"http://www.dindoman.se/mappnamn/dokument.htm" 
         // kan även användas till 
bilder i menyn: 
         // "MenuX=new 
Array("<img src=../mina_bilder/>" 
         // När du testar scriptet 
lokalt kan du ange sökvägen till din webplats på hårddisken som tex: 
BaseHref="file:///C|/mina_dokument/webplats/" 
 
 var 
Arrws=[BaseHref+"tri.gif",5,9,BaseHref+"tridown.gif",9,5,BaseHref+"trileft.gif",5,9,BaseHr
ef+"triup.gif",9,5]; 
         // Bilder som visas som 
pilar i meny med undermeny, ange bildens rätta bredd och höjd. 
         // om du inte använder 
pilar i menyvalen anger du bara "" istället för bildnamn. 
 var MenuUsesFrames=0;   // Ange 1 om menyn används i ett 
frameset. Ange 0 endast om meny och sidor som länkas är i samma ram eller om menyn inte 
används i ramar.  
 
 var RememberStatus=0;   // (0, 1 eller 2) Använd 1 om du vill att en 
fördefinierad undermeny skall visas.  
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         // Använd 2 om aktiv länk 
ska vara i onmouseover-läge för att visa menyval för aktiv sida 
         // Om du använder 1 eller 
2 måste du ange vilken meny som är aktiv inom <head> i måldokumentet enlig nedan: 
         // <head><script 
type="text/javascript">var SetMenu="2_2_1";</script></head> 
          
 var BuildOnDemand=1;   // (1 eller 0) Om du använder 1 initieras 
undermeny-lager vid onmouseover i huvudmenyn (för mer information se 
"installmenus.htm"). 
 var BgImgLeftOffset=5;   // Anger förskjutning av bakgrundsbild i 
onmoseover-läge (om bakgrunds-rollover används). 
 var ScaleMenu=0;    // Om användaren ändrat textstorlek i 
webläsaren. Ange 1 för att ändra storlek på lager för att passa textstorlek (1 eller 0). 
 var HooverBold=0;    // Fet stil vid onmouseover (1 eller 0). 
 var HooverItalic=0;    // Kursiv stil vid onmouseover (1 eller 0). 
 var HooverUnderLine=0;   // Understruken stil vid onmouseover (1 
eller 0). 
 var HooverTextSize=0;   // Storlek på text vid onmouseover (0=av, 
ange andra värden för skillnad i storlek) 
 var HooverVariant=0;   // Kapitäler vid onmouseover (1 eller 0) 
 
 // Valen nedan avser effekter som bara visas i IE6+: MenuSlide, MenuShadow och 
MenuOpacity 
 // Om du tex inte använder MenuSlide-effekterna anger du: var MenuSlide=""; och 
raderar de övriga raderna 
 // Du kan ange andra effekter för MenuSlide - se mer i guiden 
"http://webdesignskolan.se/blandat/revealtrans/revealtrans.htm". 
 // Även MenuShadow och MenuOpacity kan ändras och andra effekter kan läggas till. 
   
 var MenuSlide=""; 
 var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.RevealTrans(duration=.5, 
transition=19)"; 
 var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(duration=.5, 
wipeStyle=1)"; 
 
 var MenuShadow=""; 
 var 
MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.DropShadow(color=#999999, offX=2, 
offY=2, positive=1)"; 
 var MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=#999999, 
direction=135, strength=3)"; 
 
 // Fungerar i IE 6+ och FF 
 var MenuOpacity=""; 
 var MenuOpacity="progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=90)"; 
 
 // Funktionerna nedan kan användas för att anpassa menyn med javascript (för mer 
information se "installmenus.htm").  
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 function BeforeStart(){return} 
 function AfterBuild(){return} 
 function BeforeFirstOpen(){return} 
 function AfterCloseAll(){return} 
 
 // Menyträdet med huvudmenyer och undermenyer. Variablerna är i denna ordning: 
 // "Menytext","Länk","Bakgrundsbild",Antal 
undermenyer,Höjd,Bredd,"Bakgrundfärg","Bakgrundsfärg onmouseover", 
 // "Textfärg","Textfärg onmouseover","Kantlinjefärg","Teckensnitt",Textstorlek,Fet 
stil,Kursiv stil,"Textjustering","Statustext"); 
 // Exempel: 
 // Menu1_1=new Array("Meny 
1_1","start.htm","bakgrund.gif",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff",
"arial",14,1,1,"center","Till informationssidan"); 
 // Färger och teckenformatering som anges nedan gäller före valen för huvumenyn 
högst upp. Vill du inte ha annan formatering i en undermeny anger du bara "". 
 // (1, 0 eller -1) Om du angivit formatering av text i huvudmenyn nedan kan du 
ignorera detta i undermenyer genom att ange -1. 
 // Onmouseover-bilder som ersätter menytext anges så här:  
"rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg" 
 // Exempel: 
 //Menu1=new 
Array("rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg","start.htm","",2,20,100,"",""
,"","","","",-1,-1,-1,"","Din statustext här"); 
 
Menu1=new 
Array("Nyheter","http://localhost/TRION/nyhets/nyheter.php","",4,20,107,"","","","","","",-
1,-1,-1,"","Nyheter"); 
 Menu1_1=new Array("Senaste 
Nyheterna","http://localhost/TRION/nyhets/nyheter.php","",0,20,130,"#cce6cc","#cccccc","#
000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Senaste Nyheterna"); 
 Menu1_2=new Array("Nyhets 
Arkiv","http://localhost/TRION/nyhets/nyhetsarkiv.php","",0,20,130,"#cce6cc","#cccccc","#0
00000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Nyhets Arkiv"); 
 Menu1_3=new Array("Sök 
Nyhet","http://localhost/TRION/nyhets/soknyhet.php","",0,20,130,"#cce6cc","#cccccc","#000
000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Sök Nyhet"); 
 Menu1_4=new Array("Poll 
Arkiv","http://localhost/TRION/poll/pollarkiv.php","",0,20,130,"#cce6cc","#cccccc","#00000
0","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Poll Arkiv"); 
 
Menu2=new 
Array("Föreningen","http://localhost/TRION/foreningen/foreningen.php","",6,20,107,"","","",
"","","",-1,-1,-1,"","Föreningen"); 
 Menu2_1=new 
Array("Information","http://localhost/TRION/foreningen/foreningen.php","",0,20,214,"#cce6
cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Information");  
 Menu2_2=new Array("Gustav Gustavssons 
Minnesfond","http://localhost/TRION/foreningen/gustavgustavssonsminnesfond.php","",0,20,
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214,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Gustav 
Gustavssons Minnesfond");  
 Menu2_3=new Array("IF Trions 
stadgar","http://localhost/TRION/foreningen/iftrionstagar.php","",0,20,214,"#cce6cc","#ccccc
c","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","IF Trions stadgar"); 
 Menu2_4=new 
Array("Medlemskap","http://localhost/TRION/foreningen/medlemskap.php","",0,20,214,"#cc
e6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Medlemskap"); 
 Menu2_5=new 
Array("Supporterklubben","http://localhost/TRION/foreningen/supporterklubben.php","",0,20
,214,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-
1,"left","Supporterklubben"); 
 Menu2_6=new 
Array("Historia","","",4,20,214,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-
1,"left","Historia"); 
  Menu2_6_1=new Array("År för 
år","http://localhost/TRION/foreningen/arforar.php","",0,20,155,"#cce6cc","#cccccc","#0000
00","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","År för år"); 
  Menu2_6_2=new 
Array("Damhistoria","http://localhost/TRION/foreningen/damhistoria.php","",0,20,155,"#cce
6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Damhistoria"); 
  Menu2_6_3=new Array("Visste du det 
att","http://localhost/TRION/foreningen/visstedudetatt.php","",0,20,155,"#cce6cc","#cccccc",
"#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Visste du det att"); 
  Menu2_6_4=new 
Array("Föreningsfunktionärer","http://localhost/TRION/foreningen/foreningsfunktionarer.php
","",0,20,155,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-
1,"left","Föreningsfunktionärer"); 
   
Menu3=new Array("Lagen","","",4,20,107,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Lagen"); 
 Menu3_1=new 
Array("Herrlaget","http://localhost/TRION/lagen/herr.php","",2,20,107,"#cce6cc","#cccccc","
#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Herrlaget"); 
  Menu3_1_1=new 
Array("Truppen","http://localhost/TRION/lagen/herr.php","",0,20,107,"#cce6cc","#cccccc","
#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Truppen"); 
  Menu3_1_2=new 
Array("Resultat","http://localhost/TRION/lagen/herrresultat.php","",0,20,107,"#cce6cc","#ccc
ccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Resultat"); 
 Menu3_2=new 
Array("Damlaget","http://localhost/TRION/lagen/dam.php","",2,20,107,"#cce6cc","#cccccc",
"#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Herrlaget"); 
  Menu3_2_1=new 
Array("Truppen","http://localhost/TRION/lagen/dam.php","",0,20,107,"#cce6cc","#cccccc","
#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Truppen"); 
  Menu3_2_2=new 
Array("Resultat","http://localhost/TRION/lagen/damresultat.php","",0,20,107,"#cce6cc","#cc
cccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Resultat"); 
 Menu3_3=new 
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Array("Ungdom","","",4,20,107,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-
1,-1,"left","Ungdom"); 
  Menu3_3_1=new 
Array("FÄ","http://localhost/TRION/lagen/fa.php","",0,20,107,"#cce6cc","#cccccc","#00000
0","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","FÄ"); 
  Menu3_3_2=new 
Array("P14","http://localhost/TRION/lagen/p14.php","",0,20,107,"#cce6cc","#cccccc","#000
000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","P14"); 
  Menu3_3_3=new 
Array("F12","http://localhost/TRION/lagen/f12.php","",0,20,107,"#cce6cc","#cccccc","#0000
00","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","F12"); 
  Menu3_3_4=new 
Array("P12","http://localhost/TRION/lagen/p12.php","",0,20,107,"#cce6cc","#cccccc","#000
000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","P12"); 
 Menu3_4=new 
Array("Medlemar","http://localhost/TRION/medlem/listamedlemar.php","",2,20,107,"#cce6c
c","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Medlemar"); 
  Menu3_4_1=new Array("Lista 
medlemar","http://localhost/TRION/medlem/listamedlemar.php","",0,20,107,"#cce6cc","#ccc
ccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Lista medlemar"); 
  Menu3_4_2=new Array("Sök 
medlem","http://localhost/TRION/medlem/sokmedlem.php","",0,20,107,"#cce6cc","#cccccc",
"#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Sök medlem"); 
 
Menu4=new 
Array("Forum","http://localhost/TRION/forum/forum.php","",1,20,107,"","","","","","",-1,-1,-
1,"","Forum"); 
 Menu4_1=new 
Array("Forumsregler","http://localhost/TRION/forum/forumsregler.php","",0,20,107,"#cce6c
c","#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Forumsregler"); 
  
Menu5=new 
Array("Webshop","http://localhost/TRION/webshop/webshop.php","",1,20,107,"","","","","",
"",-1,-1,-1,"","Webshop"); 
 Menu5_1=new 
Array("Kundtjänst","http://localhost/TRION/webshop/kundtjanst.php","",0,20,107,"#cce6cc",
"#cccccc","#000000","#000000","#ffffff","",-1,-1,-1,"left","Kundtjänst"); 
  
Menu6=new 
Array("Länkar","http://localhost/TRION/lankar/lankar.php","",0,20,108,"","","","","","",-1,-
1,-1,"","Länkar"); 
 
Menu7=new 
Array("Bildarkiv","http://localhost/TRION/bildarkiv/bilder.php","",0,20,108,"","","","","","",-
1,-1,-1,"","Stryktipset"); 
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meny123.java 
/*(c) Ger Versluis 2000 version 13.10 August 1, 2004. You may use this script on non 
commercial sites. www.burmees.nl/menu*/if(document.getElementById){var 
maa=navigator.userAgent.toLowerCase(),mab=navigator.appVersion.toLowerCase(),mac=ma
a.indexOf("opera")!=-
1&&parseInt(maa.substring(maa.indexOf("opera")+6))>6?true:false;if((maa.indexOf("opera"
)==-1||mac)){var mad=((maa.indexOf("mozilla")!=-1&&maa.indexOf("compatible")==-
1)||mac)?true:false,mae=(maa.indexOf("msie")!=-
1&&!mac)?true:false;if(MenuUsesFrames&&!parent.frames[0])MenuUsesFrames=0;var 
maf=((mab.indexOf("msie 6")!=-1||mab.indexOf("msie 7")!=-
1)&&!mac)?true:false,mag=(mab.indexOf("mac")!=-1&&mab.indexOf("msie 5")!=-
1)?true:false,FLoc,ScLoc,DcLoc,mah,mai,maj,mak,mal,mam,man,mao,map=0,maq=1,mar=0,
mas=100,FrstCreat=true,Ldd=false,mat=false,mau=false,mav=false,maw=false,max=false,ma
y=false,maz=true,FrstCntnr=null,mba=null,mbb=null,mbc=null,mbd=null,mbe=null,mbf=null
,mbg="",M_Hide="hidden",M_Show="visible",P_X="px",mbh=StartTop,mbi=StartLeft,Par=
MenuUsesFrames?parent:window,Doc=Par.document,Bod=Doc.body,mbj=mad?Par:Bod,mb
k=mad&&maa.indexOf("gecko/")!=-1&&maa.indexOf("mac")==-
1&&parseInt(maa.substring(maa.indexOf("gecko/")+6,maa.indexOf("gecko/")+12))>=20030
3?true:false,mbl,mbm=0;mbn=setInterval("mbo()",100)}}function 
mbo(){mbl=mae?MenuUsesFrames?Par.frames[FirstLineFrame].document.readyState=="co
mplete"&&Par.frames[SecLineFrame].document.readyState=="complete"?1:0:Par.document.
readyState=="complete"?1:0:MenuUsesFrames?Par.frames[FirstLineFrame].document.body
&&Par.frames[SecLineFrame].document.body?1:0:Par.document.body?1:0;if(mbl){clearInter
val(mbn);Go()}}function mbp(){return false}function 
mbq(){mao=mae?mau?mbb.clientWidth:FLoc.document.body.clientWidth:FLoc.innerWidth;
mai=mae?mau?mbb.clientHeight:FLoc.document.body.clientHeight:FLoc.innerHeight;mam=
mae?mav?mbc.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;man=mae?
mav?mbc.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;if(mbm)mbr(F
rstCntnr);mar=-
1;mbs();if(TargetLoc)mbt();mbu();mbv();mbw(FrstCntnr,StartTop,StartLeft);if(RememberSta
tus)mbx()}function mby(){Ldd=mat=false;SetMenu="0";var 
M=FrstCntnr?FrstCntnr.mcd:null;if(mae){while(M!=null){if(M.CCn){mbz(M.CCn);M.CCn=
null}M=M.mca}}mbn=setInterval("mcb()",100)}function 
mcc(){mbz(FrstCntnr);FrstCntnr=mbf=FLoc=ScLoc=DcLoc=mah=mba=mbd=Doc=Bod=mb
j=null}function mbz(P){var 
M=P.mcd,Mi;while(M!=null){Mi=M;if(M.CCn){mbz(M.CCn);M.CCn.mif=null;M.CCn=null
}M=M.mca;Mi.mca=null;Mi=null}P.mcd=null}function 
mcb(){if(!mae){if(ScLoc.document.body){clearInterval(mbn);Go()}}else 
if(ScLoc.document.readyState=="complete"){if(mbn)clearInterval(mbn);Go()}}function 
Go(){if(!Ldd){mat=false;Ldd=true;BeforeStart();if(ScaleMenu){if(document.defaultView&&
document.defaultView.getComputedStyle)maq=parseInt(document.defaultView.getComputed
Style(document.body,'').getPropertyValue("font-size"))/16;else 
if(mae&&document.body.currentStyle)maq=parseInt(document.body.currentStyle.fontSize)/1
2}status="Building 
menu";FLoc=MenuUsesFrames?parent.frames[FirstLineFrame]:window;ScLoc=MenuUsesFr
ames?parent.frames[SecLineFrame]:window;DcLoc=MenuUsesFrames?parent.frames[DocTa
rgetFrame]:window;if(MenuUsesFrames){if(!FLoc)FLoc=window;if(!ScLoc)ScLoc=window
;if(!DcLoc)DcLoc=window}if(FLoc==ScLoc)maz=false;if(maz)FirstLineHorizontal=MenuFr
amesVertical?0:FirstLineHorizontal?FirstLineHorizontal:1;if(maf||mac){mbb=FLoc.documen
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t.getElementsByTagName("HTML")[0];mbc=ScLoc.document.getElementsByTagName("HT
ML")[0];mau=FLoc.document.compatMode.indexOf("CSS")==-
1?false:true;mav=ScLoc.document.compatMode.indexOf("CSS")==-
1?false:true}mao=mae?mau?mbb.clientWidth:FLoc.document.body.clientWidth:FLoc.inner
Width;mai=mae?mau?mbb.clientHeight:FLoc.document.body.clientHeight:FLoc.innerHeight
;mam=mae?mav?mbc.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;man
=mae?mav?mbc.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;maj=FL
oc.document.body;mak=ScLoc.document.body;mal=ScLoc.document.body;if(TakeOverBgC
olor)maj.style.backgroundColor=maz?mak.bgColor:mal.bgColor;if(FrstCreat||FLoc==ScLoc)
FrstCntnr=mce("Menu",NoOffFirstLineMenus,null);else 
mcf("Menu",NoOffFirstLineMenus);mbr(FrstCntnr);mbs();if(TargetLoc)mbt();mbu();mbv();
mbw(FrstCntnr,StartTop,StartLeft);mat=true;mah=mae?ScLoc.document.body:ScLoc;mah.on
unload=mby;if(mae)mbj.onunload=mcc;mbj.onresize=mbq;AfterBuild();if(RememberStatus)
mbx();FrstCreat=false;if(MenuVerticalCentered=="static"&&!maz)setInterval("mcg()",50);if(
!mae){mao=-1;mbq()}max=true;mch();status="Menu ready for use"}}function mcg(){var 
TS=mae?mav?mbc.scrollTop:ScLoc.document.body.scrollTop:ScLoc.pageYOffset;if(TS!=m
ar){mar+=(TS-mar)*.2;if(Math.abs(mar-
TS)<=1)mar=TS;FrstCntnr.mci=StartTop+mar;FrstCntnr.style.top=FrstCntnr.mif.style.top=Fr
stCntnr.mci+P_X}}function 
mbs(){StartTop=mbh<1&&mbh>0?mbh*mai:mbh;StartLeft=mbi<1&&mbi>0?mbi*mao:mbi
}function mbt(){var 
mcj=FLoc.document.getElementById(TargetLoc);while(mcj){StartTop+=mcj.offsetTop;Start
Left+=mcj.offsetLeft;mcj=mcj.offsetParent}}function 
mbu(){if(MenuCentered.indexOf("left")==-1){var Sz=mao-
parseInt(FrstCntnr.style.width);StartLeft+=MenuCentered.indexOf("right")!=-
1?Sz:Sz/2;if(StartLeft<0)StartLeft=0}}function 
mbv(){if(MenuVerticalCentered!="top"&&MenuVerticalCentered!="static"){var Sz=mai-
parseInt(FrstCntnr.style.height);StartTop+=MenuVerticalCentered=="bottom"?Sz:Sz/2;if(Star
tTop<0)StartTop=0}}function mbr(C){var 
mck=C.Lvl==1?mau:mav,M=C.mcd,Mi,i,W=0,H=0,Wd,Ht,RI,BRW=C.Lvl==1?BorderWidt
hMain:BorderWidthSub,mcl=C.Lvl==1?BorderBtwnMain:BorderBtwnSub;if(C.Lvl<=FirstLi
neHorizontal){while(M!=null){W+=Math.round((M.Arr[5]<1?(M.Arr[5]*(M.Lvl==1?mao:m
am)):(M.Arr[5]*maq)));Mi=M;M=M.mca}W+=((C.mcm-
1)*mcl+2*BRW);Ht=H=Math.round((Mi.Arr[4]<1?(Mi.Arr[4]*(Mi.Lvl==1?mai:man)):(Mi.
Arr[4]*maq)));H+=(2*BRW)}else 
{while(M!=null){H+=Math.round((M.Arr[4]<1?(M.Arr[4]*(M.Lvl==1?mai:man)):(M.Arr[4]
*maq)));Mi=M;M=M.mca}H+=((C.mcm-
1)*mcl+2*BRW);Wd=W=Math.round((Mi.Arr[5]<1?(Mi.Arr[5]*(Mi.Lvl==1?mao:mam)):(
Mi.Arr[5]*maq)));W+=(2*BRW)}C.style.width=C.mif.style.width=W+P_X;C.style.height=C
.mif.style.height=H+P_X;M=C.mcd;while(M!=null){if(M.Arr[5]<1){W=C.Lvl<=FirstLineH
orizontal?(M.Arr[5]*(M.Lvl==1?mao:mam)):Wd;mbm=1}else 
W=(C.Lvl<=FirstLineHorizontal?M.Arr[5]:Wd)*maq;if(M.Arr[4]<1){H=C.Lvl<=FirstLineH
orizontal?Ht:(M.Arr[4]*(M.Lvl==1?mai:man));mbm=1}else 
H=(C.Lvl<=FirstLineHorizontal?Ht:M.Arr[4])*maq;W=Math.round(W);H=Math.round(H);if
(M.mcn.indexOf("<")==-1){M.tpd=TopPaddng<0?(Math.round(H*.5-
M.Arr[12]*maq)):TopPaddng;if(M.tpd<0||M.tpd>H)M.tpd=0;M.ltp=LeftPaddng;if(M.ltp<0||
M.ltp>W)M.ltp=0;if((mad&&!mac)||mag||mck){M.lx=M.ltp;M.tx=M.tpd}}M.style.width=W-
M.lx+P_X;M.style.height=H-
M.tx+P_X;M.style.paddingLeft=M.ltp+P_X;M.style.paddingTop=M.tpd+P_X;if(M.ro){RI=(
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M.Lvl==1?FLoc:ScLoc).document.images[M.rid];RI.style.width=W+P_X;RI.style.height=H
+P_X}if(M.CCn)mbr(M.CCn);M=M.mca}}function mbw(Ct,Tp,Lt){map++;var 
a,Mb=Ct.mcd,MWt=parseInt(Mb.style.width)+Mb.lx,MHt=parseInt(Mb.style.height)+Mb.tx,
CWt=parseInt(Ct.style.width),CHt=parseInt(Ct.style.height),CCw,CCh,STp,SLt,Ti,Li,Hi,BR
W=map==1?BorderWidthMain:BorderWidthSub,mcl=map==1?BorderBtwnMain:BorderBtw
nSub;if(map==1&&maz)!MenuFramesVertical?Tp=BottomUp?DistFrmFrameBrdr:mai-CHt-
DistFrmFrameBrdr:Lt=RightToLeft?DistFrmFrameBrdr:mao-CWt-
DistFrmFrameBrdr;if(map==2&&maz)!MenuFramesVertical?Tp=BottomUp?man-
CHt:0:Lt=RightToLeft?mam-
CWt:0;if(map==2){Tp+=VerCorrect;Lt+=HorCorrect}Ct.style.top=Ct.mif.style.top=map==1
?Tp+P_X:0;Ct.mci=Tp;Ct.style.left=Ct.mif.style.left=map==1?Lt+P_X:0;Ct.mco=Lt;if(map<
=FirstLineHorizontal){Hi=1;Li=CWt-MWt-2*BRW;Ti=0}else{Hi=Li=0;Ti=CHt-MHt-
2*BRW}while(Mb!=null){Mb.style.left=Li+BRW+P_X;Mb.style.top=Ti+BRW+P_X;if(Mb.
CCn){if(RightToLeft)CCw=parseInt(Mb.CCn.style.width);if(BottomUp)CCh=parseInt(Mb.C
Cn.style.height);if(Hi){STp=BottomUp?Ti-
CCh:Ti+MHt+2*BRW;SLt=RightToLeft?Li+MWt-CCw:Li}else{SLt=RightToLeft?Li-
CCw+ChildOverlap*MWt+BRW:Li+(1-
ChildOverlap)*MWt+BRW;STp=map==1&&maz?BottomUp?Ti-
CCh+MHt:Ti:BottomUp?Ti-CCh+(1-
ChildVerticalOverlap)*MHt+2*BRW:Ti+ChildVerticalOverlap*MHt}mbw(Mb.CCn,STp,SL
t)}a=map<=FirstLineHorizontal?BottomUp?9:3:RightToLeft?6:0;if(Mb.ai){Mb.ai.style.top=(
map<=FirstLineHorizontal?BottomUp?2:MHt-Arrws[a+2]-2:(MHt-
Arrws[a+2])/2)+P_X;Mb.ai.style.left=(RightToLeft?2:MWt-Arrws[a+1]-
2)+P_X}Mb=Mb.mca;if(Mb){MWt=parseInt(Mb.style.width)+Mb.lx;MHt=parseInt(Mb.style
.height)+Mb.tx;Hi?Li-=MWt+mcl:Ti-=MHt+mcl}}map--}function mbx(){if(mat){var 
i,mcp=FrstCntnr,Str=ScLoc.SetMenu?ScLoc.SetMenu:"0";while(Str.indexOf("_")!=-
1&&RememberStatus==1){i=mcp.mcm-
parseInt(Str.substring(0,Str.indexOf("_")));Str=Str.slice(Str.indexOf("_")+1);mcp=mcp.mcd;f
or(i;i;i--)mcp=mcp.mca;mcp.OM();mcp=mcp.CCn}i=mcp.mcm-
parseInt(Str);mcp=mcp.mcd;for(i;i;i--
)mcp=mcp.mca;if(mbf!=null){mcq(mbf,0);mbf.mcr=0}if(mcp!=null){mcq(mcp,1);mcp.mcr=
1;if(RememberStatus==1)mcp.OM()}mbf=mcp;mcs(FrstCntnr.mcd);mct(FrstCntnr)}}functio
n 
mch(){if(max&&Ldd){mcu(FrstCntnr);max=false;if(RememberStatus)mct(FrstCntnr);if(may
)AfterCloseAll();may=maw=false}}function mct(mcv){var 
Mbr=mcv.mcd,St;while(Mbr!=null){if(Mbr.mda){mcw(Mbr);if(Mbr.CCn&&RememberStatu
s==1){St=Mbr.CCn.style;St.visibility=M_Show;mct(Mbr.CCn)}break}else 
Mbr=Mbr.mca}}function mcu(CPt){var 
Mb=CPt.mcd;map++;CPt.style.visibility=CPt.mif.style.visibility=map==1?M_Show:M_Hide
;CPt.Shw=map==1?1:0;while(Mb!=null){if(Mb.mcx)mcy(Mb);if(Mb.CCn)mcu(Mb.CCn);M
b=Mb.mca}map--}function mcs(Pt){var 
PSt,Pc;while(Pt){if(Pt.mcx){Pc=Pt;if(Pc!=mba)mcy(Pt);if(Pt.CCn){PSt=Pt.CCn.style;if(Pc!=
mba){PSt.visibility=Pt.CCn.mif.style.visibility=M_Hide;Pt.CCn.Shw=0}mcs(Pt.CCn.mcd)}b
reak}Pt=Pt.mca}}function 
mcq(mcp,x){while(mcp!=null){mcp.mda=x;mcp=mcp.mdb.mdc}}function 
mdd(){if(UnfoldsOnClick&&!maw&&this.Arr[3]){maw=true;mde(this)}else 
if(this.Arr[1]){status="";mcy(this);max=true;mch();if(this.Arr[1].indexOf("javascript:")!=-
1)eval(this.Arr[1]);else 
if(DcLoc.location.href!=BaseHref+this.Arr[1])DcLoc.location.href=BaseHref+this.Arr[1]}}f
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unction mcw(P){if(P.rob)P.style.backgroundImage="url(\""+P.mdf+"\")";if(P.ro){var 
Lc=P.Lvl==1?FLoc:ScLoc;Lc.document.images[P.rid].src=P.ri2}else{if(P.Arr[7])P.style.bac
kgroundColor=P.Arr[7];if(P.Arr[9])P.style.color=P.Arr[9];if(HooverBold)P.style.fontWeight
="bold";if(HooverItalic)P.style.fontStyle="italic";if(HooverUnderLine)P.style.textDecoration
="underline";if(HooverTextSize)P.style.fontSize=parseInt(P.style.fontSize)+HooverTextSize
+P_X;if(HooverVariant)P.style.fontVariant="small-caps"}P.mcx=1}function 
mcy(P){P.mcx=0;if(P.rob)P.style.backgroundImage="url(\""+P.mdg+"\")";if(P.ro){var 
Lc=P.Lvl==1?FLoc:ScLoc;Lc.document.images[P.rid].src=P.ri1}else{if(P.Arr[6])P.style.bac
kgroundColor=P.Arr[6];if(P.Arr[8])P.style.color=P.Arr[8];if(HooverBold)P.style.fontWeight
="normal";if(HooverItalic)P.style.fontStyle="normal";if(HooverUnderLine)P.style.textDecor
ation="none";if(HooverTextSize)P.style.fontSize=parseInt(P.style.fontSize)-
HooverTextSize+P_X;if(HooverVariant)P.style.fontVariant="normal"}}function 
mdh(){if(Ldd&&mat){if(UnfoldsOnClick&&!maw){mba=this;max=false;mcs(this.mdb.mcd)
;mcw(this);status=this.Arr[16]}else mde(this)}}function 
mde(Ptr){if(mbe)clearTimeout(mbe);if(Ptr.Arr[3]&&!Ptr.CCn){map=Ptr.Lvl;Ptr.CCn=mce(P
tr.MN+"_",Ptr.Arr[3],Ptr);mbr(Ptr.CCn);var 
Ti,Li,Hi,CCw,CCh,STp,SLt,MWt=parseInt(Ptr.style.width)+Ptr.lx,MHt=parseInt(Ptr.style.hei
ght)+Ptr.tx,BRW=map==1?BorderWidthMain:BorderWidthSub;if(RightToLeft)CCw=parseI
nt(Ptr.CCn.style.width);if(BottomUp)CCh=parseInt(Ptr.CCn.style.height);if(map<=FirstLine
Horizontal){Hi=1;Li=parseInt(Ptr.style.left)-
BRW;Ti=0}else{Hi=Li=0;Ti=parseInt(Ptr.style.top)-BRW}if(Hi){STp=BottomUp?Ti-
CCh:Ti+MHt+2*BRW;SLt=RightToLeft?Li+MWt-CCw:Li}else{SLt=RightToLeft?Li-
CCw+ChildOverlap*MWt+BRW:Li+(1-
ChildOverlap)*MWt;STp=map==1&&maz?BottomUp?Ti-CCh+MHt:Ti:BottomUp?Ti-
CCh+(1-
ChildVerticalOverlap)*MHt+2*BRW:Ti+ChildVerticalOverlap*MHt+BRW}mbw(Ptr.CCn,S
Tp,SLt);map=0}mba=Ptr;max=false;mcs(Ptr.mdb.mcd);if(!Ptr.mcx)mcw(Ptr);if(Ptr.CCn!=nul
l&&!Ptr.CCn.Shw)RememberStatus?mdi():mbe=setTimeout("mdi()",UnfoldDelay);status=Pt
r.Arr[16]}function mdi(){var 
P=mba,CSt=P.mdb.style,mdj=P.CCn,mdk=mdj.style,mdl=mdj.mif.style,THt=parseInt(P.style
.height),TWt=parseInt(P.style.width),TLt=maz&&P.Lvl==1&&!FirstLineHorizontal?0:parseI
nt(CSt.left),TTp=maz&&P.Lvl==1&&FirstLineHorizontal?0:parseInt(CSt.top),CCW=parseIn
t(mdk.width),CCH=parseInt(mdk.height),TS=mae?mav?mbc.scrollTop:ScLoc.document.bod
y.scrollTop:ScLoc.pageYOffset,LS=mae?mav?mbc.scrollLeft:ScLoc.document.body.scrollLe
ft:ScLoc.pageXOffset,SLt=maz&&P.Lvl==1?mdj.mco+TLt+LS:mdj.mco+TLt,STp=maz&&
P.Lvl==1?mdj.mci+TTp+TS:mdj.mci+TTp;if(!may){may=true;BeforeFirstOpen()}if(MenuW
rap){if(RightToLeft){if(SLt<LS)SLt=P.Lvl==1?LS:SLt+(CCW+(1-
2*ChildOverlap)*TWt);if(SLt+CCW>mam+LS)SLt=mam+LS-
CCW}else{if(SLt+CCW>mam+LS)SLt=P.Lvl==1?mam+LS-CCW:SLt-(CCW+(1-
2*ChildOverlap)*TWt);if(SLt<LS)SLt=LS}if(BottomUp){if(STp<TS)STp=P.Lvl==1?TS:ST
p+(CCH-(1-2*ChildVerticalOverlap)*THt);if(STp+CCH>man+TS)STp=man+TS-
CCH+0}else{if(STp+CCH>TS+man)STp=P.Lvl==1?STp=TS+man-CCH:STp-CCH+(1-
2*ChildVerticalOverlap)*THt;if(STp<TS)STp=TS}}mdk.top=mdl.top=STp+P_X;mdk.left=
mdl.left=SLt+P_X;if(maf&&MenuSlide){mdj.filters[0].Apply();mdj.filters[0].play()}mdk.vis
ibility=mdl.visibility=M_Show}function 
mdm(){if(Ldd&&mat){status="";if(this==mba){if(mbe)clearTimeout(mbe);if(mbd)clearTime
out(mbd);max=true;mbd=setTimeout("mch(mba)",DissapearDelay)}}}function 
mdn(mdo,WMu,Mc){var 
x=eval(WMu+"[10]")!=""?eval(WMu+"[10]"):BorderColor,TS=this.style;this.Lvl=map;this.
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mcd=null;this.mcm=mdo;this.mdc=Mc;this.Shw=0;this.mco=this.mci=0;if(x)TS.background
Color=x;TS.zIndex=map+mas;if(mae&&!mag)this.mif.style.zIndex=TS.zIndex-
1;if(mbk&&!mac&&MenuOpacity)TS.MozOpacity=parseInt(MenuOpacity.substring(MenuO
pacity.indexOf("=")+1,MenuOpacity.indexOf(")")))/105;if(maf){mbg="";if(MenuSlide&&ma
p!=1)mbg=MenuSlide;if(MenuShadow)mbg+=MenuShadow;if(MenuOpacity)mbg+=MenuO
pacity;if(mbg!="")TS.filter=mbg}if(mae&&!mag)this.mif.style.filter="Alpha(Opacity=0)"}fu
nction mdp(MbC,mdq,WMu){var 
mdr=map==1?FLoc:ScLoc,t,a,ta2=this.Arr[2],mds=this.Arr[0];this.mca=mdq;this.Lvl=map;t
his.mdb=MbC;this.CCn=this.ai=null;this.mcx=this.mda=this.mcr=this.ro=this.rob=this.lx=thi
s.tx=this.ltp=this.tpd=0;this.OM=mdh;this.MN=WMu;this.style.overflow="hidden";this.style.
cursor=(this.Arr[1]||(map==1&&UnfoldsOnClick))?mae?"hand":"pointer":"default";if(mds.in
dexOf("rollover")!=-
1){this.ro=1;this.ri1=mds.substring(mds.indexOf("?")+1,mds.lastIndexOf("?"));this.ri2=mds.s
ubstring(mds.lastIndexOf("?")+1,mds.length);this.rid=WMu+"i";mds="<img 
src=\""+this.ri1+"\" 
name=\""+this.rid+"\">"}this.mcn=mds;if(!this.Arr[6])this.Arr[6]=LowBgColor;if(this.Arr[6]
&&!this.ro)this.style.backgroundColor=this.Arr[6];if(!this.Arr[7])this.Arr[7]=HighBgColor;if
(!this.Arr[8])this.Arr[8]=FontLowColor;this.style.color=this.Arr[8];if(!this.Arr[9])this.Arr[9]
=FontHighColor;if(!this.Arr[11])this.Arr[11]=FontFamily;this.style.fontFamily=this.Arr[11];i
f(this.Arr[12]==-
1)this.Arr[12]=FontSize;this.style.fontSize=this.Arr[12]*(mad?1:maq)+"px";if(this.Arr[13]==
-
1)this.Arr[13]=FontBold;this.style.fontWeight=this.Arr[13]?"bold":"normal";if(this.Arr[14]=
=-
1)this.Arr[14]=FontItalic;this.style.fontStyle=this.Arr[14]?"italic":"normal";if(!this.Arr[15])th
is.Arr[15]=MenuTextCentered;this.style.textAlign=this.Arr[15];if(!this.Arr[16])this.Arr[16]=t
his.Arr[1];if(ta2){if(ta2.indexOf("rollover")==-
1)this.style.backgroundImage="url(\""+ta2+"\")";else{this.rob=1;this.mdg=ta2.substring(ta2.i
ndexOf("?")+1,ta2.lastIndexOf("?"));this.mdf=ta2.substring(ta2.lastIndexOf("?")+1,ta2.length
);this.style.backgroundImage="url(\""+this.mdg+"\")";this.style.backgroundRepeat="no-
repeat";this.style.backgroundPosition=BgImgLeftOffset+"px"}}if(mds.indexOf("<")==-
1){t=mdr.document.createTextNode(mds);this.appendChild(t)}else 
this.innerHTML=mds;if(this.Arr[3]){a=map<=FirstLineHorizontal?BottomUp?9:3:RightToL
eft?6:0;if(Arrws[a]){t=mdr.document.createElement("img");this.appendChild(t);t.style.positio
n="absolute";t.src=Arrws[a];t.style.width=Arrws[a+1]*maq+P_X;t.style.height=Arrws[a+2]*
maq+P_X;this.ai=t}}if(mae){this.onselectstart=mbp;this.onmouseover=mdh;this.onmouseout
=mdm;this.onclick=mdd}else{this.addEventListener("mouseover",mdh,false);this.addEventL
istener("mouseout",mdm,false);this.addEventListener("click",mdd,false)}}function 
mce(MNm,No,mdt){map++;var 
i,Mbr,PMb=null,mdv=MNm+"1",MWd=eval(mdv+"[5]")*maq,MHt=eval(mdv+"[4]")*maq,
mdr=map==1?FLoc:ScLoc,MbC=mdr.document.createElement("div"),MIF=!mae||mag?MbC
:mdr.document.createElement("iframe");mdr.document.body.appendChild(MbC);if(mae&&!
mag){MIF.src="javascript:false";mdr.document.body.appendChild(MIF)}MbC.style.position
=MIF.style.position="absolute";MbC.style.visibility=MIF.style.visibility=M_Hide;MbC.mif=
MIF;MbC.mdu=mdn;MbC.mdu(No,MNm+"1",mdt);for(i=1;i<No+1;i++){mdv=MNm+eval(i
);Mbr=mdr.document.createElement("div");Mbr.style.position="absolute";Mbr.style.visibility
="inherit";MbC.appendChild(Mbr);Mbr.Arr=eval(mdv);if(!Mbr.Arr[4])Mbr.Arr[4]=MHt;if(!
Mbr.Arr[5])Mbr.Arr[5]=MWd;Mbr.mdu=mdp;Mbr.mdu(MbC,PMb,mdv);if(Mbr.Arr[3]&&!
BuildOnDemand){Mbr.CCn=mce(mdv+"_",Mbr.Arr[3],Mbr)}PMb=Mbr}MbC.mcd=Mbr;ma
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p--;return(MbC)}function mcf(MNm,No){var 
Mbr=FrstCntnr.mcd,i,mdv;if(!BuildOnDemand){map++;for(i=No;i>0;i--
){mdv=MNm+eval(i);if(Mbr.Arr[3])Mbr.CCn=mce(mdv+"_",Mbr.Arr[3],Mbr);Mbr=Mbr.mc
a}map--}else{while(Mbr){Mbr.CCn=null;Mbr=Mbr.mca}}} 
 




