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1 Inledning
Följande rapport är en dokumentation till vårt examensarbete webbplatsen shop4athlets.
Vi ska utveckla en e-handelswebbplats där kunder ska kunna handla produkter samt ta del
av för kundgruppen intressanta gratistjänster.
Vi har valt att fokusera på friidrott och har gett webbplatsen namnet shop4athlets.
Medvetenheten har ökat hos svenskarna om att det är viktigt att röra på sig och att det
till viss del behövs funktionell utrustning. Situationen idag för friidrotten är att sporten i
Sverige är het med alla internationella framgångar samt att tillgången till
träningsmöjligheter är stor. Utbudet av information om detta på Internet är näst intill
gränslöst eftersom temat friidrott är brett och rymmer exempelvis mat, träning,
träningsinstitut och personlig rådgivning.

1.1 Avgränsning/målgrupp
Vår rapport skrivs i första hand till oss själva vid utvecklingen av webbplatsen Shop4athletes
samt för de som ska vara ansvariga för underhållet när webbplatsen eventuellt sätts i drift.
Rapporten är även riktad till systemvetare och andra personer med kunskaper inom
webbutvecklingsområdet. Eftersom rapporten är riktad till personer som har viss kunskap i
programmering redovisas de tekniker vi använder oss av bara på en övergripande nivå. Vi räknar
med att målgruppen känner till nomenklaturen i programmering varför endast vissa mer okända
begrepp tas upp i begreppslistan.

1.2 Syfte
I vårt skapande av e-handelsplatsen shop4athletes ska ett nytänkande ske i form av
användbarhet genom införandet av ny teknik i form av interaktiv presentation av
produkter. Genomsyrande för webbplatsen ska även vara användbarhet när det gäller
navigering, metaforer, hantering och visualisering.

1.3 Mål
Huvudmålet med projektet är att skapa en fullt funktionell e-handelswebbplats som ska
ligga till grund för ett eventuellt startande av ett e-handelsföretag. Målet är även att
skapa en unik, stilren och lättnavigerad webbplats som ska attrahera den stora massan av
friidrottande människor som behöver få tag på t.ex. löparskor och tillbehör. Målet är
också att besökarna ska bli medlemmar på vår webbplats. Vår tanke är att besökarantalet
ska mätas och att vi därigenom ska få en bild av hur stor medlemsfrekvensen är.
Vårt eget mål med examensarbetet är att vi ska få ökad förståelse för design, struktur,
informationskvalitet och funktionalitet. Vi vill även få insikt i hela begreppsapparaten som
vi konfronteras med vid denna webbutveckling.
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2 Metod
I detta kapitel beskrivs de metoder som ska användas under utvecklingen av webbplatsen
Shop4athletes. Vi använder oss av tre olika metoder vilka beskrivs nedan. En av metoderna
används för att ta fram designförslag, informationsinnehåll och tjänster till webbplatsen,
en metod för att utveckla webbplatsen samt göra dokumentation till underhåll och
vidareutveckling, samt en metod för att testa användbarheten på webbplatsen
Shop4athletes.

2.1 Metod för utformning av design, information och tjänster
För att få idéer till bra utformning av design ska vi surfa runt på andra webbplatser.
Detta ska generera många idéer och resultera i möten där vi ”brainstormar” fram förslag.
Den slutliga lösningen blir en kombination av de utseenden och den information och
tjänster som vi hittar på andra webbplatser samt egna lösningar och förslag. Denna layout
kommer att utgöra grunden för vår e-handelswebbplats men kommer att modifieras allt
eftersom arbetet fortskrider. I Siegels webbutvecklingsmodell är det första steget i fas
2 ”brainstorming” men vi tycker att detta steg bör komma tidigare i webbutvecklingen.
Dessutom använder Siegel brainstorming endast för att ta fram designen men vi tycker
att det även är en användbar metod att använda för att ta fram informationsinnehåll och
tjänster på.

2.2 Metod för utveckling av webbplatsen
Metoden vi använder oss av vid utvecklingen av webbplatsen är utvecklad av David Siegel
och ingår i hans bok ”Secrets of successful Web Sites”. Den första fasen i metoden
innebär strategisk planering av design, taktik, innehåll och informationspresentation. En
profil skapas och mål fastställs med en nära sammankoppling till verksamhet och
uppdragsgivare. Här fastställs även vilka kriterier webbplatsen ska uppnå både vad det
gäller teknik och funktionalitet. Metodens andra fas uppmanar till designförslag av
databasuppbyggnad, datamodellering och normalisering samt att kreativa förslag på andra
lösningar ska dokumenteras. Metoden består av fyra faser varav de två första används
under utvecklingen av webbplatsen.
FAS 1 – Strategi och taktik
I fas 1 används Siegels metod utan några större modifikationer. Siegels steg har dock
översatts till svenska och sista steget ”the final meeting” används inte eftersom det går
ut på att stämma av med uppdragsgivaren vilket inte var särskilt användbart i vårt fall
p.g.a. att vi är våra egna uppdragsgivare. För utförligare information om FAS 1 i Siegels
webbutvecklingsmetod se David Siegels bok ”Secrets of Successful Web sites” del 2
kapitel 7.
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FAS 2 – Utveckling av innehåll och design
I Siegels fas 2 ”Utveckling av innehåll och design” har vi inte följt hans steg lika strikt.
Siegels grundtanke är att fas 2 ska generera en systemspecifikation, vilket vi också har
som utgångspunkt men vissa modifieringar samt omstruktureringar har gjorts för att
metoden ska få högre användbarhet i vårt projekt. En redogörelse för de steg som vi har
använt oss av i fas 2 görs nedan.

Dokumentation av modulär design
Det är viktigt att göra en generell och modulär design av hur sidorna ska se ut och dokumentera
dessa i olika typer av mallar. Detta är viktigt av flera skäl bl.a. för att skilja på presentation och
innehåll. Det är viktigt så att man kan förändra layouten utan att det påverkar logik, navigation
och informationsstruktur alltför mycket. Det är viktigt att skapa moduler för websidorna där
man identifiera areor som fyller olika funktioner på sidan t.ex. global navigering, lokal navigering,
presentation av löpande text, presentation av bilder, annonsplats etc. Dessa mallar ska beskriva
den generella strukturen för alla sidor. De generella mallarna kan dokumenteras med hjälp av
nedanstående figur:
Logga
Text
Bilder
Meny
Symboler

•
•
•

Rubriker
Kontakt
Externa länkar

Logga
Meny

•
•
•
•
•

Kontakt

Rubrik
Text

Bild

Reklam

Dokumentation av navigationsprinciper och navigationselement
•
•

Dokumentera vilka navigationsprinciper som används t.ex. vilka delar av sidorna som används
för lokal och global navigering.
Dokumentera vilka navigationselement som används t.ex. navigation bars, frames etc.

Dokumentation av grafisk profil
Sidformat
•
•
•
•

Marginaler (bredd)
Tabeller
Justering av text
Principer för scrollning
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Färger
•
•
•
•
•

Noggrannhetsnivå - webbsäkrade färger
Textfärg (länkar, rubriker etc.)
Bilder (färgskala, ton)
Bakgrundsfärger
Symboler, punktlistor etc.

Logo
•
•
•
•

Principer för användning
Färger – alternativ
Tillåtna storlekar
Ev. alternativa logotexter

Typsnitt
•
•
•
•

Rubriker
Storlek
Fonter
Konsekvent användning av fet/kursiv

Grafik & bilder
•
•
•
•
•
•

Rekommenderad eller tillåten ”tyngd” på sidan (Kb)
Visning, ”hur bilden kommer fram” (Lågupplöst först t.ex.)
Ev. användning av thumbnails
Max eller rekommenderat antal bilder/sida
Regler för Alt-texter
Upplösning, kvalitetskrav

Mallar för sidor
Dokumentation av navigationsprinciper och mallsidor för varje enskilt dokument
•
•
•
•

Beskriv rubriker
Beskriv terminologi för navigering
Beskriv ikoner
Beskriv tolkningsscheman i detalj

Dokumentera ritning över sidorna med information om marginaler, fonter, css, färger, storlek på
bilder etc. se bild.
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Ej tredimensionell, ”flat”

”content-ramen”
300px

150px

300px

150px

25px

325px

350px

Georgia 10px

195px

155px

#003366 – färg på linje

Klicka här så
kommer du till
nästa sida

Funktionsspecifikation
Den funktionella dokumentationen är en mer detaljerad fortsättning på den funktionella
strategin. Dokumentationen beskriver vilka funktioner som ska finnas på webbplatsen men inte
hur detta ska göras. Det som är viktigt att beskriva är interaktionen mellan användaren och
systemet, men utan detaljer av hur detta ska implementeras.

Exempel på funktionsdokumentation:
Välkomstsidan
• Man kan logga in genom att fylla i sitt användarnamn och lösenord. Då
förflyttas man vidare till sidan med användarmenyn.
• Man kan sedan klicka sig vidare till en sida där man kan registrera sig
som användare.
Registreringssidan
När användaren fyllt i formuläret med namn, adress, användarnamn och
lösenord och trycker på registrera-knappen sparas informationen i
databasen och användaren förflyttas som inloggad till sidan med
användarmenyn

Välkommen!

Registrera!

6

Funktioner kan sorteras in under olika områden och dokumenteras enligt följande:
• Namn
• Beskrivning (vad gör funktionen)
• Parametrar (input / output i funktionen samt vilken tabeller som uppdateras i samband med
att funktionen arbetar mot en databas)
• Beskrivning av funktionens logik
• Programspråk (ex. asp, sql)
Detta utgör programförutsättningar för den som skall programmera funktionen.

Datamodell
Den logiska informationstrukturen ska beskrivas på en sådan nivå att den kan utgöra grund för
databaskonstruktion och andra sätt att lagra och behandla informationen. Följande skall
genomföras när man ska ta fram en databas:
1.

Brainstorma fram alla kolumner som kommer att behövas i databasen, t. ex: namn, adress,
telefonnummer.
2. Dela upp i atomära och unika kolumner, det vill säga endast ett ord/värde i varje fält. Till
exempel ska namn delas upp i förnamn och efternamn och telefonnummer i riktnummer
och telefonnummer.
3. Ta fram primärnycklar och främmande nycklar.
4. Dela upp i tabeller och ta fram relationer mellan dem. Till exempel många-till-många
I datamodelleringen ska ni också besluta vilka lagringsformer ni ska använda för data (ex:
databas, textfil, xml, excel etc).

2.3 Metod för utveckling av systemdokumentation
Fas tre i Siegels metod innebär teknisk utveckling av den arkitektur man bestämt sig för.
Arbetet i andra och tredje fasen sker iterativt. Sista steget innefattar sjösättning/underhåll
och ger bland annat riktlinjer för hur webbplatsen ska skötas administrativt. I Siegels metod
finns inga exakta riktlinjer för hur en systemdokumentation ska skrivas. En
systemdokumentation är ett dokument som ska innehålla all nödvändig information som behövs
för att en systemadministratör ska kunna underhålla samt vidareutveckla webbplatsen efter det
att den har satts i drift. Vid skapandet av systemdokumentationen använder vi vissa delar som
utvecklas i fas 1 (Strategi och taktik) och vissa delar som utvecklas i fas 2
(systemspecifikationen) under systemutvecklingen samt att vissa delar läggs till som anses
nödvändiga för en systemadministratör.
De delar som vi har kopierat in från fas 1 till systemdokumentationen är funktionell strategi,
informationsmodell, site map samt teknisk specifikation och dokumentation.
De delar som vi har kopierat in från fas 2 till systemdokumentationen är dokumentation av
modulär design, dokumentation av navigationsprinciper och navigations element, mallar för sidor,
funktionsspecifiktion och datamodell.

7

De nya delar som har skapats till systemdokumentationen är mappstruktur och filnamnsstandard,
språkhantering och säkerhet. Beskrivning av de nya delar som lagts till i systemdokumentationen
följer nedan.

Mappstruktur och filnamnstandard
•

Översiktbild, fysiska mappar och regler för innehåll

Filnamnstandard
•
•
•
•
•
•
•

Versaler/gemener
Ändelser (html/htm)
Mellanslag/understreck
Klartext/förkortningar
Regler för namngivning av filer
Längd
Hantering av specialtecken (inklusive å, ä ö)

Språkhantering
Dokument som beskriver hur språket hanteras på webbplatsen, målgruppsberoende.
•
•
•
•
•

Vilka språk används på webbplatsen (engelska, svenska…)
Målgruppsanpassning: ”Typ av språk” (talspråk eller förvaltningsspråk etc.)
Avstavningsregler
Förkortningar
Målgruppsanpassning av begrepp och ordval

Säkerhet
Dokumentet beskriver viktiga säkerhetsaspekter som man bör ta hänsyn till.
•
•
•

Brandväggar
Hantering av lösenord, mm
Integration med kundens befintliga säkerhetsrutiner och andra rutiner

2.4 Metod för testning av användbarhet
För att kunna testa användbarheten på webbplatsen shop4athletes behöver vi en metod som
uppfyller våra krav på att den ska vara enkel, effektiv och lätt att tillämpa på vår applikation.
För att hitta en lämplig metod sökte vi på Internet och fann där på webbsidan
http://www.hansoninc.com/newsletter/news-i7.asp en artikel av Mike Osswald, Strategic
Director. Enligt Mike Osswald krävs det bara att det görs fyra till fem enkla test med olika
användare för att kunna dra korrekta slutsatser om de största problemen. Viktigt att tänka på
är att de utvalda testpersonerna ska tillhöra webbplatsens målgrupp samt att de inte ska ha
besökt webbplatsen tidigare. Testet går till så att testpersonerna får ett antal uppgifter att
lösa på webbplatsen. Uppgifterna ska inte vara för lätta och de ska vara representativa för det
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som den aktuella webbplatsen är skapad för. Medan testpersonerna utför sina uppgifter på
webbplatsen gäller det att studera eventuella problem med webbplatsen. Det är även en fördel
att be användaren att tänka högt när denne gör testet. Viktiga punkter att hålla uppsikt på är
följande:

•
•
•
•
•

Innehållets logiska organisation – hur ofta kommer testpersonerna fel?
Förståelig navigation – visuellt och verbalt, är navigationsverktygen tydliga?
Användarvänlig navigation – tar navigationen dig till viktiga sektioner och
nyckelområden?
Sidstruktur – läser testpersonerna rubriker och underrubriker om de är en viktig del
av innehållet?
”Klick djup” – hur många klick tar det för att nå viktig information?

Det gäller att notera allt som testpersonen säger och bejaka skärmen noggrant. Det är viktigt
att notera fördröjningar och möjliga ”muslokaliseringar”, eftersom de kommer att ge en
indikation om ytor där det råder förvirring. Efter testet gäller det att göra en återblick med
varje testperson och ifrågasätta varför de gjort på ett visst sätt när de har gått bet.
Resultatet av testerna kan lösa stora problem med strukturen, ofta med enkla förändringar.
Ofta kan småändringar så som att ändra ord till en mer lättförståelig synonym, göra viss text
fet eller understruken göra stor skillnad för användaren. Oavsett resultat så ska testet ge en
insiktsfull erfarenhet för systemutvecklaren.

2.5 Utformning av test och val av testpersoner
Testet ska utföras genom ett urval av 5 testpersoner som ska få utföra uppgifterna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bli medlem på shop4athletes och logga in
Gör ett inlägg på shop4athletes forum
Skriv ett inlägg till shop4athletes administratörer
Ta reda på Shop4athletes köpvillkor
Hitta skon Saucony Static racer och vrid på den för att kunna se den ur olika vinklar
Gör en beställning av skon Saucony Spy storlek EUR 39 och skon Saucony Static Racer
storlek 41.

Till vårt användartest valde vi att använda oss av fem löpare från löparhögskolan i Borlänge. Av
löparna som gjorde testet var det en kvinna och fyra män varav samtliga tillhör svensk elit i
grenar från 800m till 5000m. Samtliga testpersoner går på någon högskoleutbildning på
Högskolan Dalarna men ingen går någon utbildning med inriktning mot data varför ”surfvanan” i
gruppen kan anses vara medelmåttig.
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3 Användbarhet
Ofta förväxlas begreppen användbarhet och användarvänlighet i systemutvecklingssammanhang.
I detta teorikapitel ska vi reda ut begreppens betydelse, redogöra för användbarhet samt testa
hur användbar vår egen webbplats är.
Användarvänlighet
Användarvänlighet betyder att systemet är lätt och behagligt att använda. Ett användarvänligt
system orsakar inte användaren onödiga problem eller grubblerier. Det är logiskt, konsekvent,
effektivt och intuitivt. Användaren upplever det inte som jobbigt eller obehagligt att interagera
med systemet.

Exempel:
En användarvänlig dörr är en dörr som har ett handtag som sitter ungefär på mitten. När
handtaget trycks nedåt öppnas dörren. Skulle handtaget sitta högst upp på dörren och behöva
pressas uppåt så vore dörren inte särskilt användarvänlig. Det skulle säkert gå att öppna den, om
man fick fundera och pröva sig fram en stund, men det skulle inte vara lätt eller särskilt
effektivt att använda en sådan dörr.
Att det just är efterledet "-vänlig" som används är kanske olyckligt, men det är så vi bildar ord i
svenskan där vi vill visa på att något är lätt, behagligt och trevligt: Promenadvänligt väder är
sådant väder som man gärna tar en promenad i, en mingelvänlig lokal är en lokal som underlättar
och uppmuntrar spontana, sociala kontakter osv. Sedan kan olika människor ha olika uppfattningar
om vilket väder som är trevligt att promenera i, men det är ju också just där som utmaningen för
oss informationsarkitekter och användbarhetsexperter ligger - att ta reda på vad användarna
upplever som "vänligt".
Nytta
Det räcker dock inte med en stor dos användarvänlighet för att ett system ska bli användbart.
Den kanske allra viktigaste delen av användbarhet är nytta – d.v.s. att systemet verkligen hjälper
användaren att tillfredställa sitt behov och/eller lösa ett problem. Ett system som inte erbjuder
ett sätt för användaren att uppnå sitt mål tillför inte heller någon nytta och är därför helt
onödigt att använda överhuvudtaget.

Exempel:
Tidigare nämnda dörr kan vara hur användarvänlig som helst, men öppnar den sig inte mot
någonting som man behöver eller vill åt, så är den fortfarande inte det minsta användbar. En dörr
som öppnar sig mot en tegelvägg eller rakt ut i tomma intet är, för de flesta människor (förutom
möjligtvis för självmordskandidater), en helt onödig dörr, som inte kommer att användas.
Ett systems nytta beror således på vilken funktionalitet och information det innehåller.
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Användbarhet
Begreppen användarvänlighet och användbarhet används ofta som synonymer men det är
egentligen fel. För att ett system ska vara användbart ska det vara användarvänligt men det ska
även ge användaren nytta.
Användbarhet kan därför definieras som:
Användbarhet = Nytta + Användarvänlighet
För att uppnå användbarhet, behövs alltså de båda ingredienserna nytta och användarvänlighet.
Men mellan dessa råder dock inte nödvändigtvis ett 1:1 förhållande - ett mycket nyttigt system
kan klara sig undan med en lägre nivå användarvänlighet och fortfarande vara användbart.
Ett användbart system är således ändamålsenligt för en användare att utföra sina uppgifter med.
Att bygga användbara system handlar om att skapa system som hjälper personer att göra
uppgifter så effektivt och bra som möjligt. Användbarhet handlar alltså om en bra relation
mellan användare, system och uppgifter.
Ett problem när en systemutvecklare ska skapa användbara system är att systemen upplevs olika
av olika användare. Riktigt användbara program, för dem som passerat inlärningströskeln, kan
snarare uppfattas som ”användarfientliga” för en förstagångsanvändare.
Användbarhet handlar om att konstruera system som är bra att använda, utifrån användarnas
miljö, förväntningar, uppgifter och förutsättningar. Det handlar om betydligt fler komplexa
dimensioner än att bara placera ett system på en skala av mer eller mindre "vänlighet".
För att skapa en användbar produkt behöver man utforma produkten med hänsyn till:
1) Det mänskliga systemet - egenskaper som bärs av individerna som använder produkten. Det
finns:
•

generella egenskaper - gemensamma mönster för hur vi människor ser, uppfattar och
minns information.

•

specifika egenskaper hos målgrupperna (exempelvis kunskaper, värderingar, attityder och
förväntningar liksom eventuella funktionsnedsättningar).

2) Det sammanhang där produkten ska användas. Produkten måste anpassas till det sammanhang
som den skall användas i:
•

det fysiska sammanhanget, exempelvis dålig belysning och störande ljud.

•

det psykiska sammanhanget, exempelvis stress eller sekretessbelagda uppgifter.

•

det sociala sammanhanget, exempelvis kompisrelationer och social ställning.

•

det organisatoriska sammanhanget, exempelvis huvudkontoret, ordermottagningen, etc.

3) Den nytta som produkten förväntas ge. En interaktiv produkt förväntas ge någon effekt, bidra
med någon nytta:
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•

för den som tillhandahåller produkten, exempelvis samhällsnytta, verksamhetsnytta eller
ekonomisk vinst.

•

för den som använder produkten, exempelvis förenkling, effektivisering eller nöje.

Det finns en ISO-definition (ISO 9241:11) som beskriver användbarhet:

"Usability is the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified
goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use."
ISO-definitionen gör klart att man måste anpassa lösningen till målgrupperna (specified users),
användningssituationen (specified context) och målgruppernas förväntade nytta (specified goals).
I ISO-definitionen betonas inte tillräckligt tydligt i vilken utsträckning produkten ska uppfylla
beställarens syften för att anses som användbar, utan fokus ligger främst på målgruppernas
syften. Definitionen, som så mycket litteratur inom området, verkar förutsätta att produktens
syfte är definierad i en förstudie, eller en idéfas, men i praktiken är ofta definitionen av
produktens syfte oklar.

3.1 Användbarhet på Shop4athletes.com
I skapandet av webbplatsen shop4athletes har vi satt stort fokus på användbarhet. Men även om
vi som systemutvecklare försöker tänka oss in i användarnas situation så är det inte säkert att
en person som aldrig tidigare besökt webbplatsen shop4athletes upplever den likadant som
systemutvecklarna. Frågeställningen är hur vi ska kunna mäta användbarheten och vad vi kan
programmera bättre på webbplatsen shop4athletes för att bättre uppfylla våra egna högt ställda
krav på användbarhet. För att mäta användbarheten på webbplatsen Shop4athletes gjorde vi ett
antal användartester enligt den metod som beskrivs för användartester i kapitel 2.1 och 2.2.

3.2 Resultat av användartest
Tanken med testen var att hitta små detaljer som skulle vara lätta att ändra för att göra en mer
användarvänlig webbplats, men vid det första testtillfället upptäcktes det större
programmeringsmässiga fel som var tvungna att rättas till innan några ytterligare test kunde
utföras. Problemen bestod i att det inte gick att logga in en nyregistrerad medlem samt att det
inte gick att skicka inlägg till webbplatsens administratörer. Av första användartestet fick vi
även en vink om några detaljer som skulle kunna göras bättre men vi valde att inte ändra några
detaljer för att se om de övriga användartesten gav samma utslag. Efter några dagars kodande
var vi övertygade om att den programmeringsmässiga biten fungerade till fullo. Den här gången
bestämde vi oss för att göra alla fyra resterande användartester vid ett tillfälle fast efter
varandra. Testpersonerna fick dock inte se när de andra gjorde testen eftersom testen ska
göras av personer som aldrig tidigare har sett webbplatsen. När den första av de fyra
testpersonerna gjorde användartestet så funkade allt som det skulle rent
programmeringsmässigt och vi fick ytterligare insikt i vilka detaljer som skulle kunna förbättras
för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Det var dags för det andra användartestet för
dagen som då gjordes på samma dator. Till att börja med märktes inga problem men när den nya
medlemmen hade loggat in så upptäckte vi att det i vissa lägen dök upp uppgifter som tillhörde

12

den första testpersonen samtidigt som andra uppgifter var riktiga som t.ex. välkomsthälsningen.
Ett problem var att varukorgen redan var fylld med de varor som föregående användare hade
lagt i och att när ett köp skulle bekräftas så kom det i den första användarens uppgifter. Samma
förfarande skedde vid de sista användartesterna. Vi drog slutsatsen att den första användarens
uppgifter måste ha lagrats i datorns cache-minne vilket orsakat problem när testerna utfördes
på samma dator. Vi frågade oss själva om det i verkligheten kommer att uppstå situationer där
två olika medlemmar kommer att logga in på samma dator utan att den startas om i mellan
(cache-minnet töms när datorn startas om). Svaret blev att det förmodligen inte kommer att
hända särskilt ofta men att det självklart kan hända om t.ex. två familjemedlemmar vill använda
webbplatsen direkt efter varandra, och därför måste problemet åtgärdas innan webbplatsen
sätts i drift.
Det som användartesterna egentligen var till för som tidigare nämnts var för att hitta detaljer
som skulle kunna förbättras för att göra sidan användarvänlig. Något som var genomgående var
att det var svårt för kunden att veta hur han skulle gå vidare från att varor har lagts i
varukorgen till att kunden ville göra ett köp. Användarna upplevde det svårt att hitta ”betala”
länken eftersom den endast är synlig om man scrollar ner varukorgen. Dessutom var det någon
som tryckte på ”pengahögsikonen” istället för på ”betala” länken vilket inte ger något resultat
eftersom ”pengahögsikonen” inte innehåller någon länk. Ett annat återkommande problem var att
användarna inte förstod hur de skulle göra för att vrida på en produkt efter att de hade fått
upp ”VR-bilden”. Kunderna upplevde att det var för dåliga instruktioner eftersom de inte hade
tidigare erfarenheter av VR-bilder. Ytterligare ett problem som återkom var att efter
medlemsregistreringen tyckte användarna att det var svårt att hitta det tilldelade lösenordet,
eftersom det inte utmärkte sig från den övriga texten. En av användarna skrev inte in rätt
uppgifter från början vid medlemsregistrering. När användaren sedan ville ändra sina uppgifter
upplevdes det störande att alla uppgifter försvann. Även de uppgifter som var rätt var
användaren tvungen att fylla i igen.
Trots de brister som tagits upp ovan ska det nämnas att vi har fått en genomgående positiv
respons vid användartesterna där några av testpersonerna uttryckligen har kommenterat att
webbplatsen är relativt användarvänlig jämfört med många andra webbplatser som florerar på
Internet och att designen dessutom är tilltalande. Med hjälp av användartesterna är dock vår
ambition att skapa en ännu bättre webbplats sett från användarens perspektiv.

3.3 Åtgärder utförda efter användartest
Förutom de grundläggande programmeringsmässiga fel som vi genast åtgärdade under och efter
användartesterna så har vi förbättrat vissa detaljer för att göra webbplatsen mer
användarvänlig. Problemet med att information lagras i datorns cache-minne löstes genom att
lägga in en ”meta-tag” på webbplatsens samtliga sidor som tömmer datorns cache-minne. I
kundkorgen byttes ”betala”-länken ut mot en ”till kassa”-länk. Detta för att förtydliga att
kunden ska gå till kassan och inte betala direkt. Tanken är dessutom för närvarande att all
betalning ska ske via postförskott, varför en ”betala” länk kan ge ett felaktigt intryck. Den
viktigaste förändringen i kundkorgen är dock inte ändringen av namnet på länken utan att vi satte
”till kassa”-länken både under och över varorna i varukorgen. Detta gör att länken är synlig både
om ”scrollen” för tillfället är längst ner eller längst upp i kundkorgen. Dessutom innehåller nu
även ”pengapåseikonen” en länk vilket gör att användarna kommer rätt även om de trycker på
ikonen istället för på texten. För att lösa problemet med bättre instruktioner vid VR-
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presentationer skapades en länk vid produkten som det går att klicka på för instruktion. Klickar
kunden på länken ”Instruktioner om VR bild klicka här” kommer en ”pop-up ruta” upp med
instruktionen ”Det krävs att du har quicktime installerat för att kunna se på denna bild. Om du
inte redan har det så kan du ladda ner det gratis här Quicktime >> Du kan hålla nere knappen på
musen och genom att föra musen från sida till sida möjliggöra rotation på skon. Det går också
utmärkt att vrida på skon med hjälp av piltangenterna.” Vi tror att denna information kommer att
underlätta för de användare som känner sig osäkra på hur de ska hantera en VR-bild. Vid
medlemsregistreringen rådde viss förvirring över var det tilldelade lösenordet fanns någonstans.
Ett problem som vi löste genom att göra fet stil vid lösenordet på sidan ”regklar.asp”, vilket gör
att lösenordet nu utmärker sig ifrån den vanliga brödtexten. Vid medlemsregistreringen ansågs
det också vara störande att all information försvann när användaren ville ändra sina uppgifter.
Problemet löste vi genom att skicka tillbaka den ifyllda informationen från sidan ”regbek.asp” till
sidan ”reg.asp” när användaren trycker på knappen ”Ändra dina uppgifter”.
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4 Strategi och taktik
Strategi och taktik utgör fas 1 i Siegels webbutvecklingsmodell. Fas 1 utmynnar i ett
systemförslag som sedan ligger till grund vid skapandet av systemspecifikationen.

4.1 Marknadsstrategi
Marknadsstrategin för shop4athletes är att kunna tillhandahålla ett brett sortiment av olika
produkter för friidrottsutövare, samt att knyta andra liknande webbplatser och idrottsklubbar
till vår webbplats. Webbplatsen ska fungera som ett komplement till liknande webbplatser som
innehåller tävlingsresultat, reportage, nyheter, kost etc. Vi vill skapa en attraktiv webbplats med
huvudsyfte att sälja friidrottsutrustning men även att ha frekvent återkommande besökare
genom att tillhandahålla tjänster såsom träningstips, kostråd, reportage och träningstips.
Webbplatsen ska inspirera till välmående och sundhet där motion/tävling fungerar som en
naturlig komponent i det dagliga livet.

4.2 Användarprofil
Vi har valt att rikta in oss på människor som i dagsläget motionerar eller som tävlar i liten/stor
utsträckning. Vi vill att webbplatsen ska attrahera alla friidrottare som är 13 år och uppåt.
Målgruppen inkluderar elit, elitmotionärer, ungdomar och motionärer. Till elit räknas de som är
inriktade på att tävla i friidrott, elitmotionärer är de som tränar ganska mycket och tävlar
ibland, till ungdomar räknas alla under 18 år, de som bara tränar för motionens skull och/eller för
att det är roligt räknas som motionärer. Eftersom webbplatsen riktar sig till en väldigt stor
målgrupp varav många inte är så insatta i friidrott, ska innehållet vara lätt att förstå och att ta
till sig. Vi räknar med att Internetvanan i målgruppen är oerhört varierande. Dock vet vi att
svenska friidrottsförbundets webbplats www.friidrott.se är oerhört populär speciellt nu
eftersom tidningen ”Friidrott” har blivit nedlagd. En webbplats som är frekvent använd bland
långlöpare är www.marathon.se som fungerar som forum för långlöpare. Att människor i allmänhet
mer och mer använder Internet samt att det redan finns populära webbplatser för vår målgrupp
gör att vi antar att Internetvanan är relativt hög i målgruppen.

4.3 Användarfall
I vår användarprofil har vi identifierat fyra olika användargrupper. Målgruppen inkluderar elit,
elitmotionärer, ungdomar och motionärer. Vi har utefter användargrupperna skapat fyra olika
scenarion, en för varje användargrupp.
Elit
Jörgen är 27 år och utövar friidrottsgrenen höjdhopp. Jörgen har inte köpt någon ny
friidrottsutrustning på ett år. Jörgen tävlar seriöst men är inte tillräckligt bra för att vara
sponsrad. Det är svårt att hitta specialfriidrottsutrustning i sportaffärerna och speciellt
eftersom Jörgen bor i Umeå som är en ganska stor stad men ligger långt ifrån alla storstäder.
Nu känner Jörgen att han är i behov av ett par höjdhoppsspikskor, lite träningskläder samt
joggingskor. Träningskläder och joggingskor går att få tag i på lokal plats, men inte alla modeller
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och storlekar. Jörgen skulle därför tycka att det vore tilltalande om han kunde beställa samtliga
varor på ett och samma ställe. Jörgen har hört talas om www.shop4athletes.com som inriktar sig
på friidrottsutrustning vilket låter intressant för honom. Jörgen surfar in på webbplatsen där
han upptäcker att han kan beställa samtliga tilltänkta artiklar och att han dessutom kan välja
mellan ett flertal modeller av marknadens största tillverkare. Jörgen beställer sina varor; fyra
dagar därefter får han en avi från posten där han kan hämta ut sitt paket med de beställda
artiklarna mot postförskottsbetalning. Jörgen upptäcker att det är fel storlek på skorna vilket
leder till att han måste skicka tillbaka dem för att få ett annat par skor.
Jörgen ser på följesedeln i paketet att det ska skickas tillbaka till huvudleverantör som i det här
fallet är Nike. Efter några dagar får Jörgen ett par andra skor och den här gången passar de
som handen i handsken.
Elitmotionär
Nisse är 34 år och har varit elitlöpare på 5000m för ca: 5år sedan. Nisse är lite av en
träningsnarkoman och tränar därför fortfarande nästan varje dag trots att han inte längre
satsar på elitnivå. Nisse satsar numera på att springa Göteborgsvarvet (halvmarathon) och
Stockholms marathon varje år vilket han gör mest på skoj, även om han inte kan låta bli att tävla
mot sig själv. Nisse bor på avenyn i Göteborg och har tillgång till diverse specialaffärer för sin
hobby löpning såsom löplabbet. Nisse är dock en prismedveten människa som tycker att det är
värt att lägga ner energi på att hitta något som är billigare än göteborgs specialaffärer som
ligger på normalpriser. Nisse läser tidningsannonser i GP samt letar via sökmotorer på Internet
efter utbud och erbjudanden. I tidningsannonserna hittar han bra priser på vissa produkter men
inte på någon som egentligen passar honom perfekt. Däremot hittar Nisse via Googles sökmotor
till webbplatsen www.shop4athletes.com. Nisse upptäcker att han kan köpa de produkter han är
ute efter och det till billigare priser än i butiken. Nisse köper ett par lätta tävlingsskor för
marathon och löparutrustning i form av linne, shorts, långa vintertights och en långärmad tunn
tröja i funktionsmaterial. Nisse får sedan hem en avi två dagar senare där han kan hämta ut
kläderna som är från Saucony mot betalning av postförskott. Två dagar senare dyker ytterligare
en avi upp där han kan hämta ut sina tävlingsskor som är från Adidas. Nisse har koll på sina
storlekar och samtliga produkter passar perfekt.
Motionär
Per är 53 år och bor i Adak som är en by i norrland långt ifrån alla större städer. Per tycker om
att ge sig ut i naturen och springa, vilket han gör för att få sig en naturupplevelse samt för att
hålla konditionen uppe. Per som tränar 3 ggr i veckan har inte bytt löparskor på 1 år och känner
att det börjar bli dags att införskaffa ett par nya löparskor samt en träningsoverall att springa
i. Per har precis köpt sin första dator med Internetuppkoppling och han tänker för första gången
i sitt liv försöka handla över Internet. Han söker omkring på olika idrottswebbplatser och hittar
därifrån en länk till www.shop4athletes.com.
Per söker upp den utrustning han är intresserad av och märker till sin förvåning att det dessutom
är oerhört förmånliga priser. Per får 7 dagar senare hem en avi från den lokala konsumbutiken
dit byns all post kommer, och där kan han hämta upp utrustningen genom betalning av
postförskott.
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Ungdom
Lars är 16 år och är med i skolans friidrotts förening klippanyouths. Han är en väldigt duktig
spjutkastare och satsar helhjärtat på detta. Lars bor i en förort till Stockholm vilket gör att
han har lätt att ta sig in i city samt att det finns ett stort utbud av friidrottsprodukter i olika
köpcentrum runt om i kommunen. Lars är på jakt efter ett par shorts från Nike, eftersom de har
blivit högsta mode bland alla hans lagkamrater samt att han behöver ett par nya spikskor.
Shortsen är det inga problem med att hitta men däremot spikskorna är det värre med. Lars har
varit runt i de flesta butiker i kommunen samt ett par i grannkommunen. Lars får ett tips från en
lagkamrat att det har öppnats en ny butik på nätet som heter www.shop4athletes.com som ska
vara bra. När han sedan går in på sidan finns det en massa intressant att läsa och kika på i form
av reportage, träningstips mm. Men efter en stunds surfande på webbplatsen får han till sin
glädje syn på ett förmånligt erbjudande i form av shorts (av rätt märke) samt träningslinne och
spikskor till ett väldigt bra pris. Lars beställer detta på stående fot vilket leder till att han
redan dagen efter får en avi från posten där han sedan kan hämta ut sina efterlängtade artiklar
mot betalning av postförskott.

4.4 Strategi för webbplatsen
Webbplatsen skall inspirera besökaren till ett hälsosamt leverne genom motion och
hälsosam kost. Besökaren ska också bli inspirerad att köpa utrustning till sina respektive
aktiviteter. En viktig tjänst på webbplatsen är också det diskussionsforum som gör det
möjligt för likasinnade på olika geografiska platser att föra intressanta dialoger.
Vision för webbplatsen
Visionen är att med en unik, stilren och lättnavigerad webbplats attrahera den stora
massan av friidrottande människor som behöver få tag på friidrottsutrustning. Vi vill
inspirera till välmående och sundhet där motion/tävling fungerar som en naturlig
komponent i det dagliga livet. Vi hoppas också att webbplatsen ska inspirera en del av
besökarna till satsning mot friidrottseliten. Vår vision är att största delen av Sveriges
friidrottare på sikt ska köpa sin utrustning på shop4athletes.
Beskrivning av marknadsföringsmål
När en besökare kommer in på webbplatsen www.shop4athletes.com ska han mötas av en stilren
tilltalande design som både lockar till köp av produkter och har ett så intressant innehåll att
besökaren kan tänka sig att återbesöka webbplatsen bara för att läsa intressanta artiklar, delta
i diskussionsforum etc. Målet är även att webbplatsens struktur ska vara användarvänlig och
lättförstålig.
I första prioritet bland marknadsföringsmålen är att tillhandahålla ett brett sortiment av
friidrottsartiklar och som andra prioritet på webbplatsen är att tillhandahålla attraktiva
gratistjänster som ska locka besökarna till ett frekvent återbesökande av webbplatsen.
Konkurrentanalys
Vi har iakttagit ett antal olika sportföretag, både de som bedriver Internethandel, vanliga
butiker och de som åker runt och säljer skor på tävlingar. Vi har inte hittat någon svensk
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konkurrent som har shop4athletes tänkta sortiment på Internet med all tänkbar
friidrottsutrustning. Däremot är www.loplabbet.se en stor konkurrent när det gäller löpning. De
har ett gediget sortiment när det gäller både löparskor och övrig löparutrustning och är
dessutom väletablerade inom branschen, eftersom de har varit på marknaden under en lång tid
och även har butiker i Sveriges större städer. När det gäller specialutrustning för friidrott så
finns det bara ett fåtal konkurrenter i Sverige och det är exempelvis Global Sport. Ingen av dem
säljer via Internet. Global Sport har dock en webbplats www.globalsport.se men det går endast
att beställa varor via telefon. Global Sport är annars ett företag som reser omkring på
friidrottstävlingar och säljer utrustning vilket görs med framgång. Däremot är designen på deras
webbplats under all kritik även om det går att få reda på viss information om besökaren orkar se
på den skrikgula bakgrunden, skrolla etc. Bland de vanliga butikerna är som tidigare nämnts
Löplabbet den största konkurrenten men även Team Sportia, Stadium och Inter Sport har
mycket joggingskor och ett begränsat utbud av friidrottsutrustning. Det finns även utländska
webbplatser som det går att beställa från för den skandinaviska kunden men det kan då bli långa
leveranstider, problem vid eventuella reklamationer etc.
Användarkrav
Användaren vill att det ska vara enkelt att beställa produkter via Internet, att det finns ett
attraktivt sortiment att välja mellan och att det är korta leveranstider. För användaren är det
också viktigt att de känner tillförlit till företaget för att våga beställa produkterna. För att
användaren ska känna att det är ett seriöst företag är det viktigt att utseendet på webbplatsen
ger ett seriöst intryck samt bidrar till köplust. Användaren ska kunna känna att det är tryggt att
handla på webbplatsen och att det inte blir några problem vid eventuella reklamationer och
returer. Användaren ska också kunna kontakta företaget på ett enkelt sätt vilket måste kunna
göras både via e-post och telefon.
Beskriv webbplatsens profil
Tanken med det grafiska gränssnittet är att det ska vara stilrent o tilltalande. Det är också
viktigt att designen löper konsekvent genom hela webbplatsen så att det ger ett enhetligt
intryck. För att åstadkomma en stilren miljö på webbplatsen har vi för avsikt att använda ljusa
färger samt ha konsekventa storlekar på text, fönster, menyer etc. Den font vi kommer att
använda oss av på webbplatsen är palatino linotype och den kommer att genomsyra samtliga sidor
på webbplatsen.
Mäta webbplatsens och verksamhetens framgång
Framförallt kommer verksamhetens framgång att mätas genom det totala ekonomiska resultatet
för företaget i form av vinst eller förlust, hur stor omsättningen är i företaget och hur
omsättning och vinst förändras under en tidsperiod.
Webbplatsens framgång kommer att mätas genom att registrera hur många som blir medlemmar
på webbplatsen samt hur frekvent besökare återkommer. Det kommer också att finnas möjlighet
till feedback från kunderna genom att de kan skicka in synpunkter till redaktionen.
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4.5 Funktionell strategi
Den viktigaste funktionen på webbplatsen är att kunder ska kunna beställa produkter. Vi ska
dessutom ha andra attraktiva tjänster på webbplatsen för att få en frekvent återkommande
kundkrets. För att komma åt webbplatsen måste man vara medlem vilket användaren enkelt kan
bli kostnadsfritt på www.shop4athletes.com. De tjänster shop4athletes kommer att
tillhandahålla på webbplatsen är medlemsforum, reportage, länkar, kostråd och träningstips.

4.6 Informationsmodell
De huvudsakliga informationsmängderna kommer att bestå av de produkter som shop4athletes
tillhandahåller på webbplatsen. Det kommer även att finnas information i form av reportage,
medlemsforum, länkar, kostråd, träningstips, leveransvillkor, betalningsinformation, information
om webbplatsen etc.
De tekniker vi kommer att använda oss av är ASP, VB-script, java-script, SQL, acessdatabaser
och HTML.
Webbplatsen ska innehålla funktionellt användbara tjänster som möjliggör handel av
friidrottsutrustning samt övriga tjänster som kan attrahera friidrottspubliken.
Vi inriktar oss endast på handel med friidrottsartiklar och tjänster inom friidrottssektorn.
Inriktningen sker endast mot friidrottsutövare på alla nivåer.
Webbplatsen är delvis metaforbaserad eftersom vissa symboler på webbplatsen kan härledas till
verkliga ting såsom kundkorgen.
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4.7 Site Map
Site mapen är en karta över webbplatsen som beskriver hur webbplatsen är uppbyggd. Site
mapen visar inte webbplatsens uppbyggnad i detaljnivå eftersom vissa sidor kommer att bytas ut
frekvent då webbplatsen är i drift. Dessa sidor finns inte med i site mapen men finns inom ett
klick ifrån de sidor som det redogörs för i site mapen nedan. Från inloggningssidan är alla sidor
på siten låsta förutom kontaktsidan. Detta för att en användare ska kunna kontakta
webbplatsens administratörer om inte inloggningen fungerar eller om någon som inte är medlem
har några frågor. När en användare är inloggad har han åtgång till sitens samtliga sektioner
genom den globala navigeringen som sker genom en javameny. Ifrån de olika sektionerna som syns
i site mapen kan specifika sidor nås via den lokala navigeringen som sker genom ett klick på en
statisk länk. Strukturen med både global och lokal navigering innebär att i princip alla sidor på
webbplatsen kan nås inom två klick för en inloggad användare.

Inloggning

default *

Reportage +

Träning +

Sortiment +

Forum

Övrigt +

Senaste nytt

Kost

Skor *

Köpvillkor

Profiler

Träningstips

Kläder *

Kontakt

Artiklar

Övrigt *

Idrottshistoria

Skoråd

Ordlista

Länkar

* Innebär att på dessa sidor kommer kundkorgen att vara synlig
+ Dessa rutor representerar ej sidor på webbplatsen utan är endast
representerade i javamenyn.
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4.8 Teknisk specifikation och dokumentation
Den tekniska specifikationen beskriver vad användaren kommer att behöva för att kunna
utnyttja våra tjänster på Shop4athletes. I den tekniska dokumentationen beskrivs vilka tekniker
som kommer att användas vid uppbyggnaden av webbplatsen.
Teknisk specifikation
De som vill utnyttja tjänsterna på webbplatsen shop4athletes måste ha tillgång till en
persondator med Internetuppkoppling. För att webbplatsen ska kunna åskådas optimalt visuellt
krävs det att användaren har Internet Explorer 5.5 eller senare versioner. Webbplatsen är
anpassad för skärmar av storleken 600*800 pixlar vilket innebär att det optimala är att
användaren har den skärmstorleken eller större. De som har mindre skärmstorlek kan använda
webbplatsen men måste då scrolla även i sidled. För att interaktivt kunna vrida på shop4athletes
produkter krävs att användaren har programmet Quicktime installerat på sin dator.
Teknisk dokumentation
Detta behövs: ASP, HTML, VB-script, Acess-databas, SQL, java-script, CSS
ASP
ASP är en teknik som gör det möjligt att göra webbsidor interaktiva.
HTML
HTML-tekniken behövs för att kunna se det grafiska på webbplatsen.
VB-script
VB-script används för att skicka variabler mellan sidor, göra databasuppkopplingar etc.
SQL
SQL används för att hämta ut från, ändra, radera samt skriva till databasen.
Access-databas
Access-databasen används för att lagra information om medlemmar etc.
Java-script
Vi använder oss av java-script i den interaktiva meny med interna länkar som är inkluderade på
samtliga sidor på webbplatsen samt för att räkna antalet besökare.
CSS
CSS-mallar används för att centralt kunna hantera fonter, storlek på text, färg på länkar etc.
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4.9 Tidplan
15/12 2002 Vi bestämde att vi skulle göra en e-handelswebbplats som examensarbete.
10/1 2003 Vi bestämde oss för att vår e-handelswebbplats skulle göras för försäljning av
friidrottsutrustning.
6/2 Seminarium 1: Presentation av vårt examensarbete. Vi ska ha börjat med FAS 1 Siegel.
7/3 Seminarium 2: Inledning, bakgrund, syfte etc. plus FAS 1 i Siegel klart.
18/3 2003 FAS 2 i Siegel ska börja dokumenteras och den gjorda dokumentationen ska
korrigeras.
17/4 2003 Ytterligare korrigeringar av redan skriven dokumentation samt FAS 2 dokumenterad.
Rapporten ska vara färdigskriven för överlämning till opponentgrupp.
25/4 Seminarium 3
18/5 Deadline för examensarbetet, i stort sett hela examensarbetet ska vara klart.
30/5 Slutopponering rapporten
3/6 Redovisning av Examensarbete
5/6 Examensarbete klart
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5 Utveckling av innehåll och design
Utveckling av innehåll och design är fas 2 i David Siegels webbutvecklingsmodell och den
utmynnar i en systemspecifikation. Systemspecifikationen används sedan som karta vid
implementeringen av webbplatsen vilket utgör fas 3.

5.1 Dokumentation av modulär design
Strukturen för vår information på webbplatsen kommer att se ut så här:
Inloggning

Startsida
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Reportagesida/Adminsida

Varusida
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Ungefär det här utseendet kommer sidorna få på shop4athletes:
Inloggning

Startsida

25

Reportagesida/Adminsida

Varusida
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5.2 Dokumentation av navigationsprinciper och navigationselement
Navigeringen på webbplatsen Shop4athletes sker både genom global och lokal navigering. Till
global navigering räknas navigationselement som är tillgängliga från webbplatsens samtliga sidor.
Till lokal navigering räknas de navigationselement som endast är tillgängliga från vissa sidor.

Global navigering
Till den globala navigeringen använder vi oss av en javameny som finns tillgänglig på samtliga sidor
på webbplatsen på sidornas överkant. Från javamenyn går det att nå webbplatsens samtliga
sektioner. Finns det ytterligare djup i den information som är navigerbar från javamenyn sker
det via den lokala navigeringen.

Lokal navigering
Den lokala navigeringen består av de länkar som finns från vissa av webbplatsens sidor som går
att nå direkt genom den globala navigeringen. De lokala länkarna går till specifika sidor inom en
viss sektion. Ett exempel på lokal navigering är en länk som går till en specifik nyhet från
”nyhetssidan”. Dessa länkar är inte tillgängliga från hela webbplatsen. I den lokala navigeringen
ingår också de rullister som finns på de sidor där informationen inte får plats på den ordinarie
ytan.

5.3 Dokumentation av grafisk profil
Sidformat
•
•
•
•

Webbplatsen har en statisk bredd på 800 pixlar som är centrerad.
Sidorna på webbplatsen är uppbyggda av tabeller.
Justering av all text på webbplatsen i form av typsnitt och storlekar sker via CSS-mallar
som är inkluderade på samtliga sidor på webbplatsen.
Scrollning förekommer på de sidor där inte informationen får plats. Vårt utgångsläge är
dock 600 pixlar på höjden vilket är höjden på bl.a. inloggningssidan och defaultsidan.
Scrollning finns endast på de sidor där det krävs en storlek på över 600 pixlar. Utöver
det har vår varukorg en scrollning eftersom den fylls dynamiskt.

Färger
•

•
•
•

Vi har inte använt oss av webbsäkrade färger vilket innebär att webbplatsen inte kommer
att åskådliggöras optimalt om klienten bara använder sig av 256 färger. Vi har dock ändå
valt att använda oss av våra egenskapade färger eftersom de flesta klienter idag
använder sig av mer än 256 färger.
Svart färg används genomgående på vanlig brödtext och rubriker medan obesökta länkar
har färgen blå och besökta länkar har guldfärg.
Bilderna presenteras i true color format med skarp ton.
Bakgrundsfärgen på webbplatsen är vit.

27

•

Symboler som används är underleverantörers sportmärken, metaforer för kundkorgen i
form av kundvagn och pengahög samt verkliga interaktiva bilder av artiklar.

Logo
•
•
•

Logon finns på samtliga sidor på webbplatsen
Färgen på logon går i guldglans.
Storleken på logon är 86*600 pixlar.

Typsnitt
•
•
•

Storlek för brödtext är 12 pixlar och storleken för rubriker är H4.
Den font vi använder oss av genomgående på sidan är palatino linotype och gäller både för
rubriker och brödtext.
Fet text används ibland på webbplatsen för att betona något eller för att göra mindre
rubriker.

Grafik & bilder
•

•
•

•

•

Vi anser att gränsen för hur lång tid det får ta att ladda upp en sida går vid 10 sekunder.
10 sekunder är en ganska högt satt gräns men vi vill inte göra avkall på webbplatsens
grafiska kvalité vilket kan göra att sidan kan bli lite tungladdad för de som använder
modem eller andra långsamma uppkopplingar.
Bilderna laddas i maxupplösning på en gång
Artiklarna presenteras i thumbnails, d.v.s. vid klick på bildlänk kommer en större bild upp
av artikeln som dessutom är interaktiv, d.v.s. det är möjligt att vrida på produkterna så
att de blir synliga i 360 grader.
Max antal bilder/sida har vi satt till 20. Max antal bilder per sida är satt högt men för
att slippa ladda om sidor för ofta har vi valt att sätta bildantalet högt för att kunna visa
många produkter samtigt.
Webbplatsen programmeras för upplösningen 600X800 pixlar och visas i true color.

5.4 Mallar för sidor
Webbplatsen shop4athletes är uppbyggd av väldigt många sidor men det finns bara fyra olika
strukturer på dem. Med de fyra sidmallarna som följer illustreras vilka strukturer och
elementära funktioner som kommer att finnas på shop4athletes olika sidor.
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Inloggningssida

Startsida

29

Reportagesida/Adminsida

Varusidan
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5.5 Funktionsspecifikation
I funktionsspecifikationen beskrivs funktionaliteten ingående på de olika sidorna. Alla sidor på
shop4athletes är dock inte dokumenterade utan bara de som innehåller differentierad
funktionalitet.

Inloggningssidan
•

Om man inte är medlem i shop4athletes kan man klicka sig vidare till registrering av ny
medlem.

•

Man kan logga in genom att fylla i sitt användarnamn och lösenord. Då förflyttas man
vidare till defaultsidan där man får en personlig hälsning att man är inloggad.

Registreringssidan
•

När användaren fyllt i formuläret med namn, adress, e-postadress, användarnamn och
lösenord och trycker på registrera-knappen skickas informationen till en sida där
användaren måste bekräfta registreringen.

•

Användaren kan välja mellan att antingen gå tillbaka och ändra sina uppgifter eller
bekräfta registreringen varefter informationen sparas i databasen och användaren får
bekräftat att han är medlem i shop4athletes. Användaren kan därefter när som helst
logga in från inloggningssidan.

Defaultsidan
•

När användaren loggar in kommer han först till defaultsidan där han får en personlig
hälsning och välkomstmeddelande.

•

På defaultsidan kan användaren hitta en sko som passar just honom/henne genom att
använda rullistmenyerna i skoväljaren.

•

Användaren kan också se varukorgen från defaultsidan. Från defaultsidan kan användaren
ta del av shop4athletes samtliga tjänster genom att surfa vidare via drop down
menyerna.

Forum
•

På forumsidan kan användaren göra ett inlägg i debatten gällande något som har med
friidrott att göra. Forumet fungerar precis som en gästbok där det senaste inlägget
kommer högst upp.
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Kontakt
•

På kontaktsidan kan användaren skicka iväg en synpunkt genom att fylla i formuläret och
trycka på ”skicka inlägg”. Inlägget sparas i en databas och är synlig för sidans
administratörer via administratörssidan.

Administratörens inloggningssida
•

På administratörens inloggningssida kan shop4athletes administratör logga in för att
komma åt administratörsfunktionella sidor. Användarnamn och lösenord är fördefinierat.

Administratörens menysida
•

På administratörens menysida finns olika val beroende på vilken funktionalitet som ska
användas.

Administratörens forumsida
•

Här finns det möjlighet för administratören att ta bort inlägg i forumet som inte anses
vara passande.

Administratörens kontaktsida
•

Här finns det möjlighet för administratören att läsa brev som har skickats från
shop4athletes medlemmar till administratören. Administratören har även möjlighet att
radera breven vid behov.

Administratörens produktsida
•

Här finns det möjlighet för administratören att lägga till samt radera produkter från
shop4athletes sortiment.

Administratörens ordersida
•

Här finns det möjlighet för administratören att se kunders order samt att kunna radera
dessa.
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5.6 Datamodell
Detta kapitel beskriver databasens uppbyggnad med dess tabeller samt relationer emellan
tabellerna.
Tabeller
De tabeller vi behöver till webbplatsen shop4athletes är admin, loggadmin, gastbok, medlem,
lagdorder, _orderrad, produkter, varukorg och varukorgsrad.
Tabellen admin
Tabellen admin används för att shop4athletes besökare ska kunna skriva in inlägg till
shop4athletes administratörer. Inläggen sparas i admin tabellen och visas sedan på
shop4athletes administrörssida admin2.asp som är otillgängliga för vanliga medlemmar.
Tabellen admin innehåller kolumnerna id, namn, epost, inlagg, datum och tid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
id
namn
epost
inlagg
datum
tid

Datatyp
AutoNumber
Text
Text
Text
Date/Time
Date/Time

Primärnyckel i tabellen är id som är en räknare som räknas upp automatiskt när ett nytt inlägg
görs till administratörerna. Varje inlägg får således ett unikt id-nummer.
Tabellen loggadmin
Tabellen loggadmin används för att administratörer ska kunna logga in och utföra administrativa
tjänster som ingen obehörig kan få till tillgång till.
Tabellen loggadmin innehåller kolumnerna id, namn och losen.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
id
namn
losen

Datatyp
AutoNumber
Text
Text

Primärnyckel i tabellen är id som är en räknare.
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Tabellen gastbok
Tabellen gastbok används till shop4athletes forum. När en besökare gör ett inlägg sparas det i
gastboktabellen och visas sedan på sidan genom att en utsökning ur tabellen görs via en SQLutsökning.
Tabellen gastbok innehåller kolumnerna ID, namn, epost, stad, hemsida, inlagg, datum och tid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
ID
namn
epost
stad
hemsida
inlagg
datum
tid

Datatyp
AutoNumber
Text
Text
Text
Text
Memo
Date/Time
Date/Time

Primärnyckel i tabellen är ID som är en räknare som räknas upp automatiskt när ett nytt inlägg
görs i forumet. Varje inlägg får således ett unikt id-nummer.
Tabellen medlem
Tabellen medlem används för att spara medlemsinformation vid registrering av nya medlemmar.
Informationen används sedan för att medlemmar ska kunna logga in, få en personlig
shop4athletessida, kunna beställa produkter etc.
Tabellen medlem innehåller kolumnerna medlemsid, fnamn, enamn, adress, postnr, eadress,
anvnamn, losen och brev.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
medlemsid
fnamn
enamn
adress
postnr
eadress
anvnamn
losen
brev

Datatyp
AutoNumber
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Primärnyckel i tabellen är medlemsid som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny
medlem registreras. Varje medlem får således ett unikt id-nummer.
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Tabellen lagdorder
Tabellen lagdorder hanterar beställningar från kunder. När en beställning är bekräftad sparas
beställningen i lagdordertabellen. Ordertabellen används sedan för att skicka ut beställda
produkter till kunder. Orderna görs synliga i shop4athletes admin gränssnitt vilket gör att
administratörer för shop4athletes aldrig behöver leta bland tabellerna i access.
Tabellen lagdorder innehåller kolumnerna orderid, datum, sessid och medlemsid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
orderid
datum
sessid
medlemsid

Datatyp
AutoNumber
Date/Time
Number
Number

Primärnyckel i tabellen är orderid som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny kund
gör en order. Varje order får således ett unikt orderid.
Främmandenyckeln i tabellen lagdorder är medlemsid och är sammankopplad med primärnyckeln
medlemsid i tabellen medlem. Relationen finns för att koppla en beställd order till rätt medlem.
I tabellen lagdorder finns även en relation till tabellen _orderrad genom att sessid i tabellerna
är sammankopplade. Detta för att göra en kontroll av att en viss order lagras i båda tabellerna.
En viss order kan inte innehålla olika sessid i de båda tabellerna.
Tabellen _orderrad
Tabellen _orderrad hanterar beställningar från kunder. När en beställning är bekräftad sparas
beställningen i _orderrad. _orderradtabellen används sedan för att skicka ut beställda
produkter till kunder. Orderna görs synliga i shop4athletes admin gränssnitt vilket gör att
administratörer för shop4athletes aldrig behöver leta bland tabellerna i access.
Tabellen _orderrad innehåller kolumnerna count, datum, tid, sessid, varukorgsid, prodid, storlek,
pris, antal, artnr, orderid och vid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
count
datum
tid
sessid
varukorgsid
prodid
storlek
pris
antal
artnr

Datatyp
AutoNumber
Date/Time
Date/Time
Number
Number
Text
Text
Number
Number
Number
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orderid
vid

Number
Number

Primärnyckel i tabellen är count som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny kund
gör en order. Varje order läggs således in på en ny rad.
I tabellen _orderrad finns en relation till tabellen lagdorder genom att sessid i tabellerna är
sammankopplade. Detta för att göra en kontroll av att en viss order lagras i båda tabellerna. En
viss order kan inte innehålla olika sessid i de båda tabellerna.
Tabellen produkter
Tabellen produkter innehåller information om shop4athletes samtliga produkter. Produkter kan
läggas till och tas bort av administratörer från shop4athletes adminsida. Informationen i
produkttabellen hämtas upp och visas för kunder när de handlar.
Tabellen produkter innehåller kolumnerna prodid, artnr, artikel, pris, artnamn, antal, storlek,
kategori, marke, funktion, lastbredd.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
prodid
artnr
artikel
pris
artnamn
antal
storlek
kategori
marke
funktion
lastbredd

Datatyp
AutoNumber
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Primärnyckel i tabellen är prodid som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny
produkt läggs i produkttabellen. Varje produkt får således ett unikt id-nummer.
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Tabellen varukorgsrad
Tabellen varukorgsrad används till shop4athletes varukorg. När någon lägger i en produkt i
varukorgen på sidan sparas informationen i varukorgsradtabellen och när någon vill ta bort något
från varukorgen raderas det i varukorgsradtabellen.
Tabellen varukorgsrad innehåller kolumnerna count, tid, sessid, varukorgsid, prodid, storlek, pris,
antal och artnr.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
count
tid
sessid
varukorgsid
prodid
storlek
pris
antal
artnr

Datatyp
AutoNumber
Date/Time
Text
Number
Number
Text
Number
Number
Number

Primärnyckel i tabellen är count som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny vara
läggs i varukorgen.
Främmandenyckeln i tabellen varukorgsrad är varukorgsid och är sammankopplad med
primärnyckeln varukorgsid i tabellen varukorg. Relationen görs för att binda en varukorg till rätt
kund.
Tabellen varukorg
Tabellen varukorg används för att binda ihop shop4athletes medlemmar till rätt varukorg.
Tabellen varukorg innehåller kolumnerna varukorgsid, orderid, medlemsid och sessid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
varukorgsid
orderid
medlemsid
sessid

Datatyp
AutoNumber
Number
Number
Text

Primärnyckel i tabellen är varukorgsid som är en räknare som räknas upp automatiskt när en
medlem loggar in. En inloggad medlem får således automatiskt en tom och unik varukorg.
Främmandenyckeln i tabellen varukorg är medlemsid och är sammankopplad med primärnyckeln
medlemsid i tabellen medlem. Relationen görs för att binda en varukorg till rätt kund.
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Relationer mellan tabeller i databasen shopdb123.mdb

På webbplatsen shop4athletes kommer all lagring ske i en accessdatabas direkt via SQL-satser.
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6 Diskussion
Även om vi har skapat en funktionell e-handelswebbplats som vi dessutom tycker är
användarvänlig så blir en webbplats aldrig helt klar. Om vi väljer att starta det tänkta ehandelsföretaget i verkligheten kommer underhåll och utveckling av webbplatsen shop4athletes
bli en ”never ending story”. En webbplats måste ständigt uppdateras och det finns alltid detaljer
att förbättra på en stor webbplats. Innan ett eventuellt sjösättande av webbplatsen måste vi till
att börja med skriva någon form av kontrakt med underleverantörer. Vi måste komma överens om
hur lagerhållningen av produkterna ska ske; hos underleverantörer eller hos oss själva. Beroende
på hur lagerhållningen kommer att ske görs kopplingar från produkttabellen i databasen. Nästa
steg är att välja ut de produkter som ska finnas i shop4athletes sortiment och sedan lägga in
dem i vårt gränssnitt. Innan sjösättningen är det också viktigt att alla sidor på webbplatsen
innehåller korrekt och uppdaterad information samt att utförliga tester görs för att inte riskera
några större buggar. En webbplats som kraschar eller innehåller störande buggar är inte direkt
förtroendeingivande för våra blivande kunder och måste därför undvikas.

7 Analys av metod och projekt
Siegels metod som är anpassad för webbutveckling har använts i detta projekt. Vi anser att
metoden innehåller alla de steg som känns relevanta vid en webbutveckling och modellen
avspeglar verkligheten på ett tillfredställande sätt. Till skillnad från många andra
utvecklingsmetoder är Siegels modell enkel att förstå även för den oinvigde. Vi tänker tillbaka på
metoden VIBA/SIMM som vi använde oss av i databaskursen. Metoden är säkert oerhört
genomtänkt och användbar för den invigde, men varför göra verkligheten krångligare än vad den
är?
Tanken med den modell vi använder oss av är egentligen att systemspecifikationen ska tas fram
innan någon programmering har utförts. Vi har dock skrivit dokumentation och programmerat
samtidigt vilket framförallt beror på den begränsade kapacitet vi besitter i
programmeringskunskap. För att lösa de problem som har uppstått i programmeringen har vi
framförallt använt oss av de webbplatser och forum som finns på Internet där det går att finna
värdefull information om hur syntaxen för olika funktioner görs samt i vissa lägen diskuterat
problemen med kunniga lärare på Högskolan Dalarna.
Idén till projektet kom redan i slutet av hösten 2002 men vi bestämde oss för att göra slag i
saken i december 2002. Vi startade projektet i god tid i januari då vi strukturerade upp de
grundläggande riktlinjerna för projektet. Därefter har projektet flutit fram genom bra
samarbete där vissa uppgifter har gjorts tillsammans medan andra uppgifter har delats upp.
Vi känner oss nöjda med det resultat som vi har presterat under utvecklingen av webbplatsen
Shop4athletes så här långt. Även om webbplatsen inte är färdig till 100 % för sjösättning så har
vi skapat en grundstomme som vi känner oss nöjda med.
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8 Begreppslista
Primärnyckel

Primärnycklar används för att undvika dubbellagring av data i olika
tabeller i en databas.

Främmandenyckel

Främmandenyckeln är den relaterande nyckeln till primärnyckeln.
Relationen utgör en kontroll vilket resulterar i att exakt samma värde
kommer att återfinnas i främmandenyckeln som i primärnyckeln.

VR-bild

VR är ett format framtaget av Quicktime för att möjliggöra rörliga bilder. En
VR-bild består av flera bilder tagna från olika vinklar som är sammansatta
vilket gör att användaren kan vrida på bilden för att se ett objekt från
olika vinklar.
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1 Strategi, informationsinnehåll och struktur
Detta kapitel behandlar webbplatsens strategi, informationsinnehåll och struktur.

1.1 Funktionell strategi
Den viktigaste funktionen på webbplatsen är att kunder ska kunna beställa produkter. Vi ska
dessutom ha andra attraktiva tjänster på webbplatsen för att få en frekvent återkommande
kundkrets. För att komma åt webbplatsen måste man vara medlem vilket användaren enkelt kan
bli kostnadsfritt på www.shop4athletes.com. De tjänster shop4athletes kommer att
tillhandahålla på webbplatsen är medlemsforum, reportage, länkar, kostråd och träningstips.

1.2 Informationsmodell
De huvudsakliga informationsmängderna kommer att bestå av de produkter som shop4athletes
tillhandahåller på webbplatsen. Det kommer även att finnas information i form av reportage,
medlemsforum, länkar, kostråd, träningstips, leveransvillkor, betalningsinformation, information
om webbplatsen etc.
De tekniker vi kommer att använda oss av är ASP, VB-script, java-script, SQL, acessdatabaser
och HTML.
Webbplatsen ska innehålla funktionellt användbara tjänster som möjliggör handel av
friidrottsutrustning samt övriga tjänster som kan attrahera friidrottspubliken.
Vi inriktar oss endast på handel med friidrottsartiklar och tjänster inom friidrottssektorn.
Inriktningen sker endast mot friidrottsutövare på alla nivåer.
Webbplatsen är delvis metaforbaserad eftersom vissa symboler på webbplatsen kan härledas till
verkliga ting såsom kundkorgen.

1.3 Site Map
Site mapen är en karta över webbplatsen som beskriver hur webbplatsen är uppbyggd. Site
mapen visar inte webbplatsens uppbyggnad i detaljnivå eftersom vissa sidor kommer att bytas ut
frekvent då webbplatsen är i drift. Dessa sidor finns inte med i site mapen men finns inom ett
klick ifrån de sidor som det redogörs för i site mapen nedan. Från inloggningssidan är alla sidor
på siten låsta förutom kontaktsidan. Detta för att en användare ska kunna kontakta
webbplatsens administratörer om inte inloggningen fungerar eller om någon som inte är medlem
har några frågor. När en användare är inloggad har han åtgång till sitens samtliga sektioner
genom den globala navigeringen som sker genom en javameny. Ifrån de olika sektionerna som syns
i site mapen kan specifika sidor nås via den lokala navigeringen som sker genom ett klick på en
statisk länk. Strukturen med både global och lokal navigering innebär att i princip alla sidor på
webbplatsen kan nås inom två klick för en inloggad användare.

Inloggning

default *

Reportage +

Träning +

Sortiment +

Forum

Övrigt +

Senaste nytt

Kost

Skor *

Köpvillkor

Profiler

Träningstips

Kläder *

Kontakt

Artiklar

Övrigt *

Idrottshistoria

Skoråd

Ordlista

Länkar

* Innebär att på dessa sidor kommer kundkorgen att vara synlig
+ Dessa rutor representerar ej sidor på webbplatsen utan är endast
representerade i javamenyn.
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1.4 Mappstruktur och filnamnsstandard
Bilden nedan visar mappstrukturen för webbplatsen Shop4athletes.

Filnamnstandard
•
•
•
•
•
•

Filnamnen skrivs alltid endast med gemener.
Samtliga shop4athletes sidor på webbplatsen är av typen ASP (active server pages).
Mellanslag används inte i filnamnen men under score (_) används ibland för att förtydliga
att filnamnet består av flera ord.
Filnamnen ska spegla filernas innehåll och skrivs därför med verkliga ord eller begripliga
förkortningar.
Det finns ingen maxgräns satt för filnamnsstorlek men över 15 bokstäver
rekommenderas ej.
Filnamnen innehåller inte bokstäverna å, ä och ö. å ersätts av a, ä ersätts av a och ö
ersätts av o.
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2 Design, navigering och datamodellering
Detta kapitel behandlar design, navigationsprinciper, språkhantering, funktionsspecifikation,
datamodellering, säkerhet samt teknisk specifikation och dokumentation.

2.1 Dokumentation av modulär design
Strukturen för vår information på webbplatsen kommer att se ut så här:
Inloggning

Startsida

3

Reportagesida/Adminsida

Varusida

4

Ungefär det här utseendet kommer sidorna få på shop4athletes:

Inloggning

Startsida

5

Reportagesida/Adminsida

Varusida
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2.2 Dokumentation av navigationsprinciper och navigationselement
Navigeringen på webbplatsen Shop4athletes sker både genom global och lokal navigering. Till
global navigering räknas navigationselement som är tillgängliga från webbplatsens samtliga sidor.
Till lokal navigering räknas de navigationselement som endast är tillgängliga från vissa sidor.
Global navigering
Till den globala navigeringen använder vi oss av en javameny som finns tillgänglig på samtliga sidor
på webbplatsen på sidornas överkant. Från javamenyn går det att nå webbplatsens samtliga
sektioner. Finns det ytterligare djup i den information som är navigerbar från javamenyn sker
det via den lokala navigeringen.
Lokal navigering
Den lokala navigeringen består av de länkar som finns från vissa av webbplatsens sidor som går
att nå direkt genom den globala navigeringen. De lokala länkarna går till specifika sidor inom en
viss sektion. Ett exempel på lokal navigering är en länk som går till en specifik nyhet från
”nyhetssidan”. Dessa länkar är inte tillgängliga från hela webbplatsen. I den lokala navigeringen
ingår också de rullister som finns på de sidor där informationen inte får plats på den ordinarie
ytan.

2.3 Språkhantering
•
•
•
•

Webbplatsen shop4athletes riktas mot en skandinavisk publik och språket är uteslutande
svenska.
Shop4athletes målgrupp är inte särskilt homogen och därför är det viktigt att samtliga
besökare kan ta del av webbplatsens innehåll.
När det förekommer terminologi som är specifik för friidrott ska det förklaras i
shop4atletes ordlista.
Oklara förkortningar ska förklaras i shop4athletes ordlista.

2.4 Mallar för sidor
Webbplatsen shop4athletes är uppbyggd av väldigt många sidor men det finns bara fyra olika
strukturer på dem. Med de fyra sidmallarna som följer illustreras vilka strukturer och
elementära funktioner som kommer att finnas på shop4athletes olika sidor.
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Inloggningssida

Startsida

8

Reportagesida/Adminsida

Varusidan
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2.5 Funktionsspecifikation
I funktionsspecifikationen beskrivs funktionaliteten ingående på de olika sidorna. Alla sidor på
shop4athletes är dock inte dokumenterade utan bara de som innehåller differentierad
funktionalitet.

Inloggningssidan
•

Om man inte är medlem i shop4athletes kan man klicka sig vidare till registrering av ny
medlem.

•

Man kan logga in genom att fylla i sitt användarnamn och lösenord. Då förflyttas man
vidare till defaultsidan där man får en personlig hälsning att man är inloggad.

Registreringssidan
•

När användaren fyllt i formuläret med namn, adress, e-postadress, användarnamn och
lösenord och trycker på registrera-knappen skickas informationen till en sida där
användaren måste bekräfta registreringen.

•

Användaren kan välja mellan att antingen gå tillbaka och ändra sina uppgifter eller
bekräfta registreringen varefter informationen sparas i databasen och användaren får
bekräftat att han är medlem i shop4athletes. Användaren kan därefter när som helst
logga in från inloggningssidan.

Defaultsidan
•

När användaren loggar in kommer han först till defaultsidan där han får en personlig
hälsning och välkomstmeddelande.

•

På defaultsidan kan användaren hitta en sko som passar just honom/henne genom att
använda rullistmenyerna i skoväljaren.

•

Användaren kan också se varukorgen från defaultsidan. Från defaultsidan kan användaren
ta del av shop4athletes samtliga tjänster genom att surfa vidare via drop down
menyerna.

Forum
•

På forumsidan kan användaren göra ett inlägg i debatten gällande något som har med
friidrott att göra. Forumet fungerar precis som en gästbok där det senaste inlägget
kommer högst upp.
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Kontakt
•

På kontaktsidan kan användaren skicka iväg en synpunkt genom att fylla i formuläret och
trycka på ”skicka inlägg”. Inlägget sparas i en databas och är synlig för sidans
administratörer via administratörssidan.

Administratörens inloggningssida
•

På administratörens inloggningssida kan shop4athletes administratör logga in för att
komma åt administratörsfunktionella sidor. Användarnamn och lösenord är fördefinierat.

Administratörens menysida
•

På administratörens menysida finns olika val beroende på vilken funktionalitet som ska
användas.

Administratörens forumsida
•

Här finns det möjlighet för administratören att ta bort inlägg i forumet som inte anses
vara passande.

Administratörens kontaktsida
•

Här finns det möjlighet för administratören att läsa brev som har skickats från
shop4athletes medlemmar till administratören. Administratören har även möjlighet att
radera breven vid behov.

Administratörens produktsida
•

Här finns det möjlighet för administratören att lägga till samt radera produkter från
shop4athletes sortiment.

Administratörens ordersida
•

Här finns det möjlighet för administratören att se kunders order samt att kunna radera
dessa.
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2.6 Datamodell
Detta kapitel beskriver databasens uppbyggnad med dess tabeller samt relationer emellan
tabellerna.
Tabeller
De tabeller vi behöver till webbplatsen shop4athletes är admin, loggadmin, gastbok, medlem,
lagdorder, _orderrad, produkter, varukorg och varukorgsrad.
Tabellen admin
Tabellen admin används för att shop4athletes besökare ska kunna skriva in inlägg till
shop4athletes administratörer. Inläggen sparas i admin tabellen och visas sedan på
shop4athletes administrörssida admin2.asp som är otillgängliga för vanliga medlemmar.
Tabellen admin innehåller kolumnerna id, namn, epost, inlagg, datum och tid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
id
namn
epost
inlagg
datum
tid

Datatyp
AutoNumber
Text
Text
Text
Date/Time
Date/Time

Primärnyckel i tabellen är id som är en räknare som räknas upp automatiskt när ett nytt inlägg
görs till administratörerna. Varje inlägg får således ett unikt id-nummer.
Tabellen loggadmin
Tabellen loggadmin används för att administratörer ska kunna logga in och utföra administrativa
tjänster som ingen obehörig kan få till tillgång till.
Tabellen loggadmin innehåller kolumnerna id, namn och losen.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
id
namn
losen

Datatyp
AutoNumber
Text
Text

Primärnyckel i tabellen är id som är en räknare.
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Tabellen gastbok
Tabellen gastbok används till shop4athletes forum. När en besökare gör ett inlägg sparas det i
gastboktabellen och visas sedan på sidan genom att en utsökning ur tabellen görs via en SQLutsökning.
Tabellen gastbok innehåller kolumnerna ID, namn, epost, stad, hemsida, inlagg, datum och tid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
ID
namn
epost
stad
hemsida
inlagg
datum
tid

Datatyp
AutoNumber
Text
Text
Text
Text
Memo
Date/Time
Date/Time

Primärnyckel i tabellen är ID som är en räknare som räknas upp automatiskt när ett nytt inlägg
görs i forumet. Varje inlägg får således ett unikt id-nummer.
Tabellen medlem
Tabellen medlem används för att spara medlemsinformation vid registrering av nya medlemmar.
Informationen används sedan för att medlemmar ska kunna logga in, få en personlig
shop4athletessida, kunna beställa produkter etc.
Tabellen medlem innehåller kolumnerna medlemsid, fnamn, enamn, adress, postnr, eadress,
anvnamn, losen och brev.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
medlemsid
fnamn
enamn
adress
postnr
eadress
anvnamn
losen
brev

Datatyp
AutoNumber
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Primärnyckel i tabellen är medlemsid som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny
medlem registreras. Varje medlem får således ett unikt id-nummer.
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Tabellen lagdorder
Tabellen lagdorder hanterar beställningar från kunder. När en beställning är bekräftad sparas
beställningen i lagdordertabellen. Ordertabellen används sedan för att skicka ut beställda
produkter till kunder. Orderna görs synliga i shop4athletes admin gränssnitt vilket gör att
administratörer för shop4athletes aldrig behöver leta bland tabellerna i access.
Tabellen lagdorder innehåller kolumnerna orderid, datum, sessid och medlemsid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
orderid
datum
sessid
medlemsid

Datatyp
AutoNumber
Date/Time
Number
Number

Primärnyckel i tabellen är orderid som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny kund
gör en order. Varje order får således ett unikt orderid.
Främmandenyckeln i tabellen lagdorder är medlemsid och är sammankopplad med primärnyckeln
medlemsid i tabellen medlem. Relationen finns för att koppla en beställd order till rätt medlem.
I tabellen lagdorder finns även en relation till tabellen _orderrad genom att sessid i tabellerna
är sammankopplade. Detta för att göra en kontroll av att en viss order lagras i båda tabellerna.
En viss order kan inte innehålla olika sessid i de båda tabellerna.
Tabellen _orderrad
Tabellen _orderrad hanterar beställningar från kunder. När en beställning är bekräftad sparas
beställningen i _orderrad. _orderradtabellen används sedan för att skicka ut beställda
produkter till kunder. Orderna görs synliga i shop4athletes admin gränssnitt vilket gör att
administratörer för shop4athletes aldrig behöver leta bland tabellerna i access.
Tabellen _orderrad innehåller kolumnerna count, datum, tid, sessid, varukorgsid, prodid, storlek,
pris, antal, artnr, orderid och vid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
count
datum
tid
sessid
varukorgsid
prodid
storlek
pris
antal
artnr

Datatyp
AutoNumber
Date/Time
Date/Time
Number
Number
Text
Text
Number
Number
Number
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orderid
vid

Number
Number

Primärnyckel i tabellen är count som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny kund
gör en order. Varje order läggs således in på en ny rad.
I tabellen _orderrad finns en relation till tabellen lagdorder genom att sessid i tabellerna är
sammankopplade. Detta för att göra en kontroll av att en viss order lagras i båda tabellerna. En
viss order kan inte innehålla olika sessid i de båda tabellerna.
Tabellen produkter
Tabellen produkter innehåller information om shop4athletes samtliga produkter. Produkter kan
läggas till och tas bort av administratörer från shop4athletes adminsida. Informationen i
produkttabellen hämtas upp och visas för kunder när de handlar.
Tabellen produkter innehåller kolumnerna prodid, artnr, artikel, pris, artnamn, antal, storlek,
kategori, marke, funktion, lastbredd.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
prodid
artnr
artikel
pris
artnamn
antal
storlek
kategori
marke
funktion
lastbredd

Datatyp
AutoNumber
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

Primärnyckel i tabellen är prodid som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny
produkt läggs i produkttabellen. Varje produkt får således ett unikt id-nummer.
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Tabellen varukorgsrad
Tabellen varukorgsrad används till shop4athletes varukorg. När någon lägger i en produkt i
varukorgen på sidan sparas informationen i varukorgsradtabellen och när någon vill ta bort något
från varukorgen raderas det i varukorgsradtabellen.
Tabellen varukorgsrad innehåller kolumnerna count, tid, sessid, varukorgsid, prodid, storlek, pris,
antal och artnr.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
count
tid
sessid
varukorgsid
prodid
storlek
pris
antal
artnr

Datatyp
AutoNumber
Date/Time
Text
Number
Number
Text
Number
Number
Number

Primärnyckel i tabellen är count som är en räknare som räknas upp automatiskt när en ny vara
läggs i varukorgen.
Främmandenyckeln i tabellen varukorgsrad är varukorgsid och är sammankopplad med
primärnyckeln varukorgsid i tabellen varukorg. Relationen görs för att binda en varukorg till rätt
kund.
Tabellen varukorg
Tabellen varukorg används för att binda ihop shop4athletes medlemmar till rätt varukorg.
Tabellen varukorg innehåller kolumnerna varukorgsid, orderid, medlemsid och sessid.
Kolumnerna är av följande datatyper:
Kolumn
varukorgsid
orderid
medlemsid
sessid

Datatyp
AutoNumber
Number
Number
Text

Primärnyckel i tabellen är varukorgsid som är en räknare som räknas upp automatiskt när en
medlem loggar in. En inloggad medlem får således automatiskt en tom och unik varukorg.
Främmandenyckeln i tabellen varukorg är medlemsid och är sammankopplad med primärnyckeln
medlemsid i tabellen medlem. Relationen görs för att binda en varukorg till rätt kund.
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Relationer mellan tabeller i databasen shopdb123.mdb

På webbplatsen shop4athletes kommer all lagring ske i en accessdatabas direkt via SQL-satser.

2.7 Teknisk specifikation och dokumentation
Den tekniska specifikationen beskriver vad användaren kommer att behöva för att kunna
utnyttja våra tjänster på Shop4athletes. I den tekniska dokumentationen beskrivs vilka tekniker
som kommer att användas vid uppbyggnaden av webbplatsen.
Teknisk specifikation
De som vill utnyttja tjänsterna på webbplatsen shop4athletes måste ha tillgång till en
persondator med Internetuppkoppling. För att webbplatsen ska kunna åskådas optimalt visuellt
krävs det att användaren har Internet Explorer 5.5 eller senare versioner. Webbplatsen är
anpassad för skärmar av storleken 600*800 pixlar vilket innebär att det optimala är att
användaren har den skärmstorleken eller större. De som har mindre skärmstorlek kan använda
webbplatsen men måste då scrolla även i sidled. För att interaktivt kunna vrida på shop4athletes
produkter krävs att användaren har programmet Quicktime installerat på sin dator.
Teknisk dokumentation
Detta behövs: ASP, HTML, VB-script, Acess-databas, SQL, java-script, CSS
ASP
ASP är en teknik som gör det möjligt att göra webbsidor interaktiva.
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HTML
HTML-tekniken behövs för att kunna se det grafiska på webbplatsen.
VB-script
VB-script används för att skicka variabler mellan sidor, göra databasuppkopplingar etc.
SQL
SQL används för att hämta ut från, ändra, radera samt skriva till databasen.
Access-databas
Access-databasen används för att lagra information om medlemmar etc.
Java-script
Vi använder oss av java-script i den interaktiva meny med interna länkar som är inkluderade på
samtliga sidor på webbplatsen samt för att räkna antalet besökare.
CSS
CSS-mallar används för att centralt kunna hantera fonter, storlek på text, färg på länkar etc.

2.8 Säkerhet
•

•

Shop4athletes bygger sin säkerhet på lösenordshantering. När en användare registrerar
sig som ny medlem väljer han användarnamn men får lösenord tilldelat. Genom att ett
nytt lösenord blir tilldelat till varje ny medlem riskerar man inte att flera medlemmar får
samma användarnamn och lösenord. När en medlem loggar in till shop4athletes söks
tabellen medlem igenom och letar rätt på den raden där användarnamn och lösenord
stämmer överens med det som skrivs in (detta görs via en SQL-sats).
Vid beställningar av produkter kontrollerar shop4athletes administratör manuellt att
beställaren är tillförlitlig. Vid oklarheter kontaktas beställaren via telefon.
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