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Förord 
Jag vill tacka Emanuel Björnler och Jerker Bergman för att de varit mitt ”bollplank” under idé 
och utvecklingsstadiet av mitt kandidatarbete, detta har varit mycket betydelsefullt och 
uppskattat.  
 
 Ett speciellt vill jag även rikta till min handledare Mattias Schertell för den hjälp han 
tillgodosett mig med. Jag vill också tacka honom för att jag fick jobba på distans. 
 
Slutligen vill jag tacka min familj som har stöttat mig under hela min studieperiod, ett särskilt 
tack till min pappa Sivert Melin som har korrekturläst denna slutreflektion. 
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Abstract 
During the period of this project I have programed a web site in php4, and also built the 
database in MySQL. The purpose with the projekt is to create a common web site for the 
various activities in the different churches located in the area of Örnsköldsvik.  
In my project I have chosen to try to find a structure of programming that fits my needs as a 
dyslexic. In the essay you can find a more thorough description of my procedure and the 
structure that I have chosen to use.   
 
 
Under kandidatarbetesperioden har jag programmerat en webbsida i php4 samt byggt 
databasen i MySQL. Syftet är att skapa en gemensam sida för de olika kyrkornas aktiviteter i 
Örnsköldsviksområdet. I mitt arbete har jag valt att försöka finna en programmeringsstruktur 
som passar mina behov som dyslektiker. I arbetet finns en mera grundlig beskriven av mitt 
tillvägagångssätt och över den struktur jag har valt att använda.  
 
 

Nyckelord: 
PHP4, MySQL, Programmeringsstruktur, PEAR, XHTML, Dyslexi 
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1 Arbetsbeskrivning 
I mitt kandidatarbete har jag valt att göra en webbsida för kyrkorna i Örnsköldsviksområdet. 
Jag har av egen erfarenhet upplevt det svårt att finna program för de olika kyrkornas 
aktiviteter då de ligger under respektive kyrkas hemsida. Med detta som utgångspunkt har jag 
valt att göra en gemensam kyrksida där de olika kyrkorna får möjlighet att lägga in sina 
program. I starten av mitt kandidatarbete tog jag kontakt med företrädare för olika kyrkor och 
presenterade mina tankar. Det gav ett positivt gensvar och man var intresserad av att kunna 
utnyttja denna möjlighet i ett framtida skede.  
 
Användarfunktionerna bygger på att användaren får ett konto där de kan lägga upp sina 
program. Detta blir en form av digitala kyrkonotiser. 
 
Som arbetsverktyg har jag valt att programmera i PHP 4 och att bygga databasen i MySQL. 
Mitt slutliga mål har varit att finna en programmeringsstruktur över hur jag programmerar 
min kod utifrån mitt funktionshinder som dyslektiker för att det ska känns relevant och 
funktionsdugligt. 

 

2 Projektplan 
Kandidatarbetet på 15 poäng i Medieteknik vid BTH är indelad i två moment, en teknisk del 
på 12 poäng och en skriftlig del på 3 poäng. Under de 12 första veckorna har arbetat varit 
praktiskt inriktat med olika moment som webbproduktion, 3d-modelering m.m. I 
kandidatarbetet skall det ingå en frågeställning som skall besvaras i det tekniska arbetet. 
Utifrån ovanstående beskrivning har jag ställt frågan; Hur kan jag hitta en mall för att 
effektivisera och strukturera min kod? Jag har även haft som mål att få en djupare kunskap i 
arbetet omkring uppbyggandet av en webbsida från idé till färdigt resultat, (Bilaga. 
Projektplan). 
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3 Veckorapporter 

3.1 Idéarbete och designförslag 
Jag la ner en stor del av tiden i början till att fundera på vad som var väsentligt på en sida, vad 
denna skull innehålla? Idén växte hos mig då jag saknat en gemensam sida med kalendrar från 
de olika kyrkorna. Kan man sammanställa en gemensam sida för att hitta information om de 
olika kyrkornas respektive program? Med detta som idé började jag fundera på hur en sådan 
sida kunde byggas upp. Jag önskade att varje gruppaktivitet skulle beskrivas med text, 
kalender, gästbok och åsiktsformulär.  
När jag hade klart för mig vad jag tyckte skulle vara med mailade jag till ett tiotal kyrkor runt 
omkring Örnsköldsvik. Syftet med detta var att höra vad de tyckte om idén och för att höra 
om det var något som de saknade. Det visade sig att de gillade idén och tyckte inte att det 
behövde tillkomma någon mer rubrik på webbsidan.  
Själva designen kom till i ett febrigt tillstånd. Som webbtekniker är designdelen en utmaning 
för mig och jag hade stora krav på mig för att bli nöjd. Vem kunde ana att inspirationen fanns 
alldeles framför näsan på mig, och då i form av ett tygstycke på väggen. Detta fick mig att 
utforma min design så att vissa konturer var en aning förskjutna åt ett håll. I val av färger på 
denna sida har jag inspirerats till stor del av Air1(referens). Jag valde olika blå färger med en 
behaglig kontrast mot varandra och vald textfärg. Det är viktigt för en dyslektiker att 
färgkombinationen är rätt vilket då gör det mer lättläst.  
 
 

3.2 Struktur och mallar 
För att finna ett mönster över hur jag skulle kunna strukturera min kod gjorde jag 
efterforskningar på nätet, för att hitta någon form av mallar eller liknande. Denna information 
var inte lätt att finna. Jag valde även att använda mig av mail och sända ut frågor till 
webbtekniker på olika företag. De frågeställningar jag valde att formulera var, om de använde 
sig av någon mall eller struktur när de programmerade och i sådana fall vad den bestod av. 
Tyvärr fick jag inte så många svar som jag hade önskat mig men jag kunde i alla fall dra vissa 
slutsatser över hur arbetet gått till. Med detta i minnet fortsatte min jakt och jag landade 
slutligen på http://pear.php.net där jag fann deras regler för hur man bland annat skriver if-
satser och liknande. Detta gladde mig och jag valde att använda den så mycket som möjligt 
under min programmering. 
 

3.3 Programmering 
Lagom till att programmeringen med PHP4 och XHTML skulle ta fart började jag jobba på 
distans. Jag befann mig nämligen i Örnsköldsvik under större delen av mitt kandidatarbete. 
Efter lite funderingar och samråd med min handledare så började jag att programmera den 
”utåtriktade” delen av sajten, nämligen den där du som besökare kan få den informationen du 
söker om vad som egentligen händer i kyrkorna. När det var bestämt börja jag arbeta med 
designen. Jag har lagt ner betydligt mycket mera tid på designen än jag hade tänkt vid min 
planering. Sådana småsaker som kändes väldigt simpla tog tid. Det har varit divar som har 
krånglat och inte alls betett sig så som man tycker att de bör göra. Jag har även lagt väldigt 
mycket tid att få korset att inte se så ”pixligt” ut. 
När designen kändes bra började jag bygga upp databasen i MySQL som jag till stor del hade 
färdigt i mitt huvud. Efter att ha ritat upp ER-modellen insåg jag att jag kanske inte riktigt 
tänkt på allt och att det behövdes ytterligare några kopplingar tabellerna emellan. När den 
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fysiska-modellen var klar och databasen färdig i sin helhet började jag att fylla den med 
testdata. De funderingar jag haft på något enstaka attribut om vilken tabell det skulle ligga i 
blev här klart och databasstrukturen var helt klar att börja använda. När jag hade data att 
arbeta med, började konstruktionen av diverse funktioner. Då de flesta funktionerna var klara 
började sammansvetsningen mellan grafik och teknik, arbetet flöt på bra. Kalendern som jag 
har använt på sidan är ett hopplock av två olika kalendrar som använts i ett tidigare projekt för 
Karlshamns kommuns studentsida som jag varit med att utveckla. Att denna kalender redan 
var klar var väldigt skönt då jag vet hur mycket tid vi lagt ned på den. 
 När sidan väl var klar provade jag att lägga ut den för första gången. Tidigare hade jag kört 
den lokalt på min dator mot en lokal databas och det hade fungerat bra. Nu när jag la ut den 
fick jag felmeddelanden så långt jag kunde scrolla. Detta var ingen rolig syn och inte kunde 
jag komma på vad det var som var fel till att börja med. Det fanns felmeddelanden som sa att 
vissa tabeller inte existerade i min databas, trots att de gjorde det. Till min stora lättnad 
ramlade polletten ned och jag provade att byta ut versalerna i mina tabellnamn i först en 
funktion och sedan i de övriga då det visade sig att det var där felet låg. Trots min 
noggrannhet att kolla upp de olika versionerna på de olika programmen måste jag ha missat 
detta eller åtminstone att de tolkar gemener och versaler på olika sätt. Men nu vet jag det och 
kommer förhoppningsvis aldrig mera att behöva få det felet. 
Efter detta lilla missöde valde jag att byta tillvägagångssätt och gick ifrån det lokala nätverket 
och tog det beslutet att jag i längden skulle tjäna på att köra upp sidan via FTP med jämna 
mellanrum. Det var också i denna veva som jag började med administrationsverktyget för 
kyrkorna. Jag har lagt mycket tid till att fundera på hur formulären ska vara uppbyggda och 
vad som ska finnas under de olika menyerna. Arbetet flöt på väldigt bra och det blev en hel 
del funktioner; till för att hämta olika poster, men även för att ta bort och att uppdatera. Under 
hela denna tid har jag flitigt använt mig av de strukturer jag funnit över hur koder ”bör” 
skrivas. Något som inte låg inom min planering var att göra ett administrationsgrensnitt för 
hela webbsidan, detta har jag nu i efterhand kompletterat med och känner att det lett till en 
större helhet.            
      

4 Reflektion 

4.1 PEAR  
PEAR är en förkortning på, PHP Extension and Application Repository.  PEAR är ett 
community-drivet projekt som grundades 1999 av Stig S. Bakken. PEARS syfte är: 
 

• att möjliggöra ett robust utbyte av källkod, biblioteksprogrammerare emellan. 
• att förse PHP-communityn med en infrastruktur för att dela med sig av källkod. 
• att definiera standarder för att skriva portabel och återanvändbar källkod. 
• att erbjuda verktyg för kodupprätthållande och koddistribuering. 

 
Det är den tredje punkten som jag valt att titta lite mera på. Men vad betyder då ”att definiera 
standarder för att skriva portabel och återanvändbar källkod”? Mera förståligt betyder det att 
de har försökt sätta upp en standardiseringsmall för hur man ska skriva ”bra” och 
återanvändbar kod. Med bra kod menas i förstahand lättläst, vilket leder till lättare felsökning. 
Det bör nämnas att PEAR:s ”standard” är långt ifrån den ända för hur koder skall skrivas. Om 
något ska få kallas standard borde det väl användas av nästan alla. För att göra det enkelt har 
jag valt att kalla det för ”standard” i fortsättningen, trots att det kanske inte uppfyller de 
kriterierna helt. Nedan följer några av de ”regler” som PEAR:s standard går ut på, för en mera 
komplett lista besök: http://pear.php.net 
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4.1.1 Indrag och längd 
Det viktigaste för att få en lättläst kod är indrag. PEAR sätter indragen till fyra mellanslag.  
Kod exempel: 
 

(defun php-mode-hook () 
  (setq tab-width 4 
        c-basic-offset 4 
        c-hanging-comment-ender-p nil 
        indent-tabs-mode 
  (not 
    (and (string-match "/\\(PEAR\\|pear\\)/" (buffer-file-name)) 
      (string-match "\.php$" (buffer-file-name)))))) 

  (Convissor, Jansen,  Merz, 2005) 
 

Det finns ingen standard för hur lång en rad ska vara, men en rekommendation på lämpligt 
radbryt ligger efter mellan 75 – 85 tecken (referens). Man använder sitt sunda förnuft om var 
raden bör brytas. Det jag har upptäckt som en stor fördel med PEAR:s standardiserade 
indragningar och är möjlighet att påverka radbrytningen där man själv så önskar och att 
systemet ändå är funktionsdugligt. För mig har detta haft en stor betydelse för att få ett logiskt 
mönster. 
 
4.1.2 Kontrollstrukturer 
Kontrollstrukturerna innefattar if, for, while, switch, ect. Det skall vara ett mellanslag mellan 
nyckelordet (ex. if) och parentesen med villkoret, detta för att de skall skiljas åt från 
funktionsanrop som ej har mellanslag. En stark rekommendation är att använda klamrar som 
ibland även kallas ”måsvinge” ( { ) för att innesluta kod i så kallade block, detta för att 
minska risken för fel och för att öka läsbarheten. Öppningsklammen ( { ) kommer ett 
mellanslag efter stängningsparentesen därefter ett radbryt och sedan  fyra mellanslag följt av 
händelsekoden och slutligen ett radbryt med stängningsklammern ( } ) i samma lod som 
nyckelordets start (Convissor, Jansen,  Merz, 2005). Se exemplet nedan.  
 
 
Kod exempel: 
  

<?php 
if ((condition1) || (condition2)) { 
    action1; 
} elseif ((condition3) && (condition4)) { 
    action2; 
} else { 
    defaultaction; 
} 
?> 

(Convissor, Jansen,  Merz, 2005) 
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En switch kan se lite annorlunda så ett sådant exempel kommer nedan. 
 

<?php 
switch (condition) { 
case 1: 
    action1; 
    break; 
 
case 2: 
    action2; 
    break; 
 
default: 
    defaultaction; 
    break; 
} 
?> 

(Convissor, Jansen,  Merz, 2005) 
 

För en icke programmerare kan dessa strukturer te sig helt obegripliga men med lite kunskap 
och erfarenhet av programmering ser man ett begripligt mönster vilket underlättar för vidare 
struktur. 
 
4.1.3 Funktionsanrop 
Funktioner skall anropas utan mellanslag mellan funktionsnamnet och öppningsparentesen 
och första argumentet. Om funktionen tar flera argument skall det vara ett komma ( , ) efter 
första argumentet följt av ett mellanslag och sedan det kommande argumenten enligt samma 
princip. Det sista argumentet skall inte ha något komma ( , ) eller mellanslag innan 
stängningsparentesen följt av ett semikolon ( ; ) efter parentesen (Convissor, Jansen,  Merz, 
2005). 
 
Kod exempel: 
              

<?php 
$var = foo($bar, $baz, $quux); 
?> 

  (Convissor, Jansen,  Merz, 2005) 
 

Som exemplet ovan visar skall det vara ett mellanslag mellan det mottagande variabelnamnet 
och tilldelningstecknet ( = ) följt av ett mellanslag innan funktionsnamnet.  
Om funktionen anropas flera gånger kan man för att öka lättläsligheten ha flera mellanslag se 
exemplet nedan. 
 
Kod exempel: 
 

<?php 
$short         = foo($bar); 
$long_variable = foo($baz); 
?> 

(Convissor, Jansen,  Merz, 2005) 
 
4.1.4 Deklarera egna funktioner 
Börja med nyckelordet ”function” följt av ett mellanslag och sedan funktionsnamnet. Direkt 
efter funktionsnamnet kommer parentesen med argumenten utan mellanslag och med samma 
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regel som för innehållet i ett funktionsanrop. Öppningsklammern skall finnas på en egen rad 
till skillnad från i t.ex. en if-sats. All kod inom funktionskroppen skall vara indraget med 
minst fyra mellanslag eller flera beroende på vart de befinner sig i funktionen. En funktion 
skall i så stor utsträckning som möjligt returnera ett värde, detta görs med ”return” följt av det 
man önskar returnera. Detta görs för att samma funktion skall kunna användas till olika 
ändamål, ena gången för att deklarera en variabel med det returnerade värdet och en annan för 
att skriva ut det (Convissor, Jansen,  Merz, 2005).  
 
Kod exempel: 
 

<?php 
function connect(&$dsn, $persistent = false) 
{ 
    if (is_array($dsn)) { 
        $dsninfo = &$dsn; 
    } else { 
        $dsninfo = DB::parseDSN($dsn); 
    } 
 
    if (!$dsninfo || !$dsninfo[‘phptype’]) { 
        return $this->raiseError(); 
    } 
 
    return true; 
} 
?> 

(Convissor, Jansen,  Merz, 2005) 
 
4.1.5 PHPtaggar 
Denna punkt är PEAR mycket tydlig på. Du skall använda den fulla ”<?php” taggen och inte 
genvägen ”<?”, detta är för att koden skall bli mera portabel och fungera på så många 
plattformar och PHP-installationer som möjligt (Convissor, Jansen,  Merz, 2005).  
 

4.2 Mailkommunikation 
I de mail som jag sände ut önskade jag få svar på frågan om de använde sig av någon 
programmeringsstruktur och i sådana fall hur den såg ut (Bilaga mailfrågor). Jag sände mail 
till bland annat försvaret, webbyråer och enskilda konsulter. Av de svar som jag fick in skulle 
man kunna säga att där ett projekt innefattade flera webbtekniker fanns det större riktlinjer 
över hur koden skrevs. I de företag som hade flera webbtekniker fanns det ramar för hur man 
kodade. För att man skall kunna gå in i varandras områden om det skulle behövas, men även 
vid övertagande av någon annans kod. Som ensam webbtekniker fanns det större möjlighet att 
utveckla sin egen kodstruktur. Några av de saker som togs upp var: 
 

* I början på varje php-fil ska det finnas ett kommentarsblock som 
avslöjar vem som har skrivit filen (eller började på den i alla fall), 
vad den är till för, vilket projekt den tillhör, samt (om det är 
lämpligt) en lista över de större variablerna som används.  
 

* Innan varje funktion ska det finnas ett kommentarsblock som 
avslöjar vem som har skrivit den, vilka variabler den accepterar 
(och vilka typer), vilka av dessa som är obligatoriska, samt vad 
funktionen gör i stora drag. Om funktionen returnerar något ska 
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detta också skrivas. Är det bara en liten självklar funktion är det 
givetvis inte lika noga.  
 

* Funktionsnamn och variabelnamn ska vara på engelska, för att 
undvika konstigheter när åäö skulle behövas. Funktions- och 
variabelnamn ska givetvis vara beskrivande. $tmp och liknande 
namn är okej att använda, om det är inuti en liten loop eller 
väldigt uppenbart vad den gör. Kör helst en unset($tmp) efteråt så 
att det är tydligt att den inte används mer.  
 

* Funktionsnamn, variabelnamn och klassnamn ska börja på en 
gemen och nästa ord på en versal. Inga underscore:s för att 
markera mellanslag. T ex createThread(), $incDir, getIP(), 
makeURL() osv.  
 

* Konstantnamn är helt och hållet versaler, med underscore:s för 
att markera mellanslag. 
 
* Oftast så använder vi ett grundläggande bibliotek löst 
sammanhängade klasser vi har byggt enligt MVC mönstret 
(Model, View, Controller) men det beror helt på vad vi bygger. 
Men det ett mönster som passar väldigt bra för just 
webbutveckling eftersom man får ett abstraktionslager mellan 
data, logik och presentation. 
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4.3 Min personliga mall 
Jag har till stor del följt PEAR:s standard när det gäller de punkter som jag tagit upp ovan. I 
mitt programmerande har jag valt att dela upp PHP-kod och XHTML där det har varit större 
block med endast ena programmeringsspråket. Detta har lett till att jag har valt att lägga alla 
mina PHP taggar längst till vänster för att lättare se vart de börjar och slutar. Vidare har jag 
valt att göra ett indrag på fyra mellanslag och sedan placera koden där. Om den i sin tur redan 
ligger inom en div-tagg hamnar den givetvis i dess indrag. Om ett funktionsanrop hamnat 
inom en <td> eller liknande förflyttar jag den så att den hamnar i lod med <table>, detta för 
att underlätta lokaliseringen av anropet.  
 
Kod exempel: 
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5 Slutord 
Under mina tre år har jag ständigt förundrats över hur jag som dyslektiker klarar av att 
programmera. Egentligen borde det inte alls gå bra med så många tecken som måste hamna på 
rätt plats. En stor anledning till att det verkligen har fungerat är min envishet, om det är något 
jag verkligen gillar att göra så ska inte dyslexin komma och stoppa mig. Denna orsak gör att 
jag jobbar ännu hårdare för att finna en lösning på hur jag skall komma runt problemet. Jag 
har alltid funderat på varför jag har en sådan förkärlek för tabeller, många tycker att de bara 
ställer till med problem och inte alls är det bästa valet. För mig har det varit en självklar del i 
de flesta situationer, det mesta som skall skrivas ut från en funktion, så hamnar de i en tabell. 
När jag funderat under mitt kandidatarbete, slog det mig varför jag gärna använder tabeller 
över allt. Jag har lättare att se ett mönster än en stor med klump text. Vad gör man då för att 
undvika denna massa av text som så lätt kan ställa till problem? Jo, man använder sig av en 
tabell. Som webbtekniker har jag funnit att PEAR:s standard för hur man skriver lättläst PHP 
kod har uppfyllt mina behov för en passande programmeringsstruktur. Eftersom denna 
struktur möjliggör vissa individuella val som vid radbrytning kan jag bygga koden efter mina 
behov. För er som inte vet hur en tabell ser ut består den till stor del av olika indrag vilket 
bildar ett lättläst mönster. Om jag upprepar ett mönster tillräckligt många gånger så vänjer sig 
mina ögon med hur det skall se ut och hur jag skall tolka detta. Det leder till att jag lättare kan 
felsöka min kod och minskar då risken att skriva fel. Jag har lärt mig otroligt mycket både 
kunskapsmässigt och om mig själv som person under de här tre åren. Det som jag värdesätter 
absolut mest är att jag har hittat en programmeringsstruktur som passar mig och mina behov. 
Nu ser jag framemot vad de kommande åren ska bidra med.  
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6 Källförteckning 
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D. Convissor, M. Jansen, A. Merz (2005). PEAR Manual. [Elektronisk]. The PEAR 
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Bilaga - Projektplan 
Mål med projektet 
Det slutgiltiga projektet ska i sin helhet vara en lockande och lättnavigerad sajt där främst 
ungdomar i detta fall från Ö-vikstrakten, ska på ett enkelt sett kunna se vad de lokala 
kyrkorna har att erbjuda för aktiviteter. Med andra ord ligger tyngdpunkten på att få en 
fungerande samlingskalender som skall vara sökbar veckovis eller kyrkvis.  
En viktig del är givetvis ungdomarnas önskemål och för att kunna fånga upp dem kommer det 
även att finnas ett ”åsiktsformulär” ev. gästbok. 
För att detta skall fungera behövs en enkelt utformad adminsida där de olika kyrkorna oavsett 
datakunskaper skall kan lägga ut sina program och eventuell information om de olika 
grupperna och kyrkorna. De kommer även att kunna ta del av det tankar och önskemål som 
ungdomarna har delgett.  
De programmeringsmässiga målen som jag strävar efter att uppnå ligger mångt och mycket 
under att inhämta de kunskaper som kommer med utformandet av en sajt från absoluta början 
till färdigt resultat. Detta innebär för mig att i mångt och mycket försöka arbeta så som jag 
tror att ett arbete skulle utföras på en ”verklig” arbetsplats. Här ligger stor vikt i att få sajten 
att fungera offentligt och för mig gäller det allt från säkerhet till validering till 
användarvänlighet. 
Detta medföljer att jag vill få en mera logiskuppbyggnad av min php-kod, att följa en av de 
mallar som finns, givetvis vill jag även få en djupare kunskap i objektorienterande 
programmering inom php. 
 
Syfte med projektet 
Min största motivering ligger i att jag av egna erfarenheter vet hur jobbigt det kan vara att 
hitta de olika kyrkornas program, och har många gånger önskat att de skulle finnas på ett och 
samma ställe. Min avsikt med projektet ligger i att underlätta sökandet för de sökande, men 
även att ge kyrkorna en eventuell ny informationskanal.  
Som programmerare vill jag utvecklas åt att så mycket som möjligt få en större effektivitet på 
mina koder och att hitta en ”mall” som passar mig. Jag vill därför veta vad som skiller de 
olika ”malarna” åt och vad för fördelar jag finner med den som passar mig bäst. Något jag 
även skulle vilja veta är om det skiljer sig stort i hur man kodar mellan ett stort och litet 
företag. 
 
 
Projektmetod 
Genom efterforskning av vad som för målgruppen i detta fall ungdomar, skulle kännas 
intressant och betydelsefullt att finna på sajten, har jag planerat att tillmötesgå deras önskemål 
till så stor del som möjligt. Efterforskningen kommer att bestå av någon form av formulär, 
detta kommer att skickas ut till redan befintliga maillistor i diverse ungdomsgrupper. Givetvis 
ligger det en stor vikt i vad kyrkorna känner att de skulle vilja informera om, så här finner jag 
att en nära och kontinuerlig kontakt är betydelsefull. När det gäller designen har jag som plan 
att åstadkomma några olika förslag, för att sedan visa upp dem för kyrkorna och höra deras 
åsikter. 
För att få den information om hur de olika företagen kodar kommer jag att höra av mig till 
några och rentav fråga dem hur de går tillväga. För att själv kunna finna en ”mall” som passar 
mig måste jag först inta information och sedan bearbeta den, den har jag tänkt att bland annat 
finna i böcker och på webbsidor och då på tex. http://pear.php.net/ och 
http://www.tonymarston.net/php-mysql/infrastructure.html  
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Tidsplan för Projektet 
v.9 ER och Fysisk- modellering av databasen, db programmerande och på fyllning av ev.         

testdata. Veckorapport. 
 
v.10  Utforma designförslag och ev. börja programmera dem. Träffa Masse 3/3 14:00, 

Veckorapport. 
 
v.11 Om inte designen har påbörjats koda, bör det göras. Veckorapport. 
 
v.12 fortsatt kodande av designen ska helst vara så klar som möjligt innan veckan är slut. Vid 

ev. ”fastkörning” börja skriva användbara sql-satser. Träffa Masse, Veckorapport. 
 
v.13  Koppla samman grafiken med tekniken, utveckla de funktioner som behövs och 

implementera dem. Veckorapport. (Ö-vik)  
 
v.14  Fortsätta att koppla samman. Prova det tillfälliga resultatet och ta vara på åsikter. 

Veckorapport. (Ö-vik) 
 
v.15  Ytterligare mera php kodande eventuella ändringar efter åsikter och önskemål. 

Renskriva ER och Fysisk modell över databasen. Veckorapport. (Ö-vik) 
 
v.16  Kontrollerande att det mesta fungerar som det ska och förbereda ev. presentation av 

sajten. Skriva och lägga in hjälp delen allment klar för test. Veckorapport. (Ö-vik) 
 
v.17 Prova slutresultatet. Ändra det som ev. inte är bra. Veckorapport. (Ö-vik) 
 
v.18 Putsa på eventuella småsaker, slutkommentera koderna och gör fixa till om de inte är 

snyggt skrivna. Förbereda inför examinationen. Träffa Masse, Veckorapport. 
 
v.19 Examination av produkten med opponent 
 
v.21 Processexamination med handledare 
 
v.22 Examensutställning 
  
 
Eventuell Ekonomi för projektet 
 
 
Behov 
Eventuell hjälp med designförslag   
 
Risker med projektet 
Eventuella risker ligger i att jag inte kommer att bli nöjd med designen i och med att design 
biten inte känns fullt lika intressant. Brist på kunskap och att min dyslexi ibland kan ställa till 
det, ytterligare en aspekt på risker är att jag jobbar ensam. 
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Bilaga – Mailfrågor 
 
Frågor angående PHP programmering och eventuella strukturmallar. 
 

1. Har ni en ”mall”/struktur som ni följer vid er programmering? 
 

2. Om ni använder er av en ”mall” /struktur hur ser den ur? Och finns det möjlighet att få 
ta del av den? 

 
3. Om ni inte använder er av någon ”mall” /struktur vad beror det på? 

 
4. Hur många webbtekniker är ni? 
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Bilaga – Ordlista 

Div 
En parameter inom XHTML som bildar en blockstruktur. Man kan med hjälp av ett div-lager 
bestämma precis var på sidan t.ex. en text skall ligga.  
 
 

ER-Modell 
En skiss över hur databasen skall se ut, vad för attribut som skall vara med och vilka 
relationer tabellerna har till varandra. Påminner om en mindmap i utseendet.  
 
 

Fysisk-Modell 
En mera detaljerad beskrivning över hur databasen skall se ut. Här med de rätta tabellnamnen 
dess attribut, typvärden, längd och annan eventuell information som kan vara bra att veta. 
Denna har utseendet som av en tabell. 
 
 

Kontrollstrukturer 
Kan vara if,  for, while, switch. Dessa har som uppgift att kontrollera om ett påstående 
stämmer t.ex. så länge i < 10 skall en vis sak göras men när det blir mera än 10 skall en annan 
händelse ske, eller så kan man kolla om ett värde stämmer överens med ett annat och då välja 
att göra en sak om det påståendet är rätt, stämmer det inte skall man göra något annat.  
 
 

MySQL 
Ett svensktillverkat ”verktyg” för att skapa databaser. 
 
 

PHP 
Ett programmeringsspråk 
 
 

XHTML 
En utveckling av HTML som är ett språk att programmera webbsidor i. 
 


