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EXAMENSARBETE

Utveckling av ett webbaserat
kursutvärderingssystem

Abstrakt
Jag har utvecklat ett webbaserat kursutvärderingssystem för
högskolan i Trollhättan. Högskolan behövde ett standardiserat
och automatiserat system för att utföra kursutvärderingar.
Systemet skulle vara fritt från central administration och ha
datasäkerhet inbyggt från början.

Jag började med att studera en befintlig prototyp på ett kurs-
utvärderingssystem för att sedan bygga en ny prototyp som
exponerades för användare. De fick komma med synpunkter
som jag beaktade. Systemet har sedan visats för användare
under utvecklingens gång för att få ytterligare respons.

Efter att ha valt scriptspråk och databashanterare planerade
jag systemet innan jag byggde upp databasen och började
programmera. Gränssnittet är gjort för att vara enkelt och
funktionellt för att även nybörjare ska kunna ta del av syste-
met.

Resultatet blev ett system fritt från central administration
med automatiska statistikfunktioner som både studenter och
personal kan ta del av.

Nyckelord:
Systemutveckling, standardisering, anonymitet, administra-
tionsfrihet, PHP, MySQL

Utgivare: Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för informa-
tik och matematik
Box 957, 461 29 Trollhättan
Tfn: 0520-47 50 00 Fax: 0520-47 50 99 E-post: info@htu.se

Författare: Jenny Johansson
Examinator: Stefan Mankefors
Handledare: Christian Ohlsson, Högskolan Trollhättan/Uddevalla
Poäng: 10 Nivå: C
Huvudämne: Datavetenskap
Inriktning: Systemutveckling
Språk: Svenska Nummer: DS09           Datum:2002-05-21



Jenny Johansson 2002-05-30
                                                                                           

_____________________________________________________________

2

THESIS

Developing a Webbased
Course Evaluation System

Abstract
I have developed a webbased course evaluation system for the
University of Trollhättan. The university needed a standard-
ized and automized system for making course evaluations.
The system should have no central administration and have
computersecurity built in from the beginning.

I started with a study of an existing prototype of a course
evaluation system. Then I built a new prototype that I exposed
to users. They gave me ideas that I took into consideration.
The system has then been exposed to users along the devel-
opment to get further response.

After I had chosen scripting-language and databasehandler I
planned the system before I built the database and started to
program. The interface is designed to be simple and functional
so that beginners can take part of the system as well.

The result became a system free from central administration
with automatized statisticfunctions that both students and
personnel can take part of.
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Förord
Det här examensarbetet uppkom som en idé av Johan Olsson
som tidigare har utvecklat en prototyp av ett kursutvärde-
ringssystem för högskolan i Trollhättan. Ett varmt tack för att
du delgav mig dina erfarenheter.

Jag vill också tacka alla studenter, lärare och annan personal
vid högskolan i Trollhättan som har varit delaktiga i utveck-
lingen av systemet. Era synpunkter har varit värdefulla.

Min handledare Christian Ohlsson, Linn Gustavsson och Ro-
bert Andersson sänder jag ett speciellt tack för ert engage-
mang.

En särskild tanke går till mammas kaffebryggare, vilken utan
jag aldrig tagit mig igenom examensarbetet, och Ammis Grill-
house som hållt mig vid liv de senaste månaderna.

Högskolan Trollhättan/Uddevalla 2002

Jenny Johansson
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Ordlista
LDAP – Lightweight Directory Access Protocol. Metod för att
identifiera användar- och gruppinformation

NDS-träd – Användardatabas

Apache – webbserver

SQL – frågespråk för att hämta data ur databas

Cookie – textfil med information som sparas på klientens
hårddisk

PHP – PHP Hypertext Preprocessor, scriptspråk

HTU – Högskolan Trollhättan/Uddevalla

ASP – Active Server Pages, scriptspråk

IIS – Internet Information Server, webbserver

ChiliASP – mjukvara för att kunna använda ASP på andra
plattformar än IIS, till exempel Apache

JSP – Java Server Pages, scriptspråk

CGI – Common Gateway Interface, middleware mellan ap-
plikation och webbserver

SSI – Server Side Includes, kan användas för att kontrollera
besökare på en webbsite, inkludera moduler mm

SSL – Secure Sockets Layer. Kryptering för webb

API – Application Programming Interface, gränssnitt som an-
vänds för att styra en viss applikation, till exempel MySQL

ODBC – Open Database Connectivity. För att göra uppkopp-
lingar mot databaser

SNMP – Simple Network Management Protocol, för övervak-
ning av nätverk

IMAP – Internet Mail Access Protocol, för att hämta e-post

XML -  Extensible Markup Language, beskriver innehåll på en
webbsida
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Mime – Multipurpose Internet Mail Extensions, kodningsstan-
dard för e-post
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1 Inledning
Enligt lag är högskolor skyldiga att göra en kursutvärdering
efter varje avslutad kurs. Detta för att man ska kunna jämföra
olika kurser med varandra och för att jämföra kvaliteten på
kurserna från år till år.

”Det finns inga specifika regler för hur kursutvärderingar ska
genomföras. Det enda kravet som finns från högskoleverket är
att utvärderingar ska genomföras efter varje avslutad kurs.
Hur högskolorna genomför kursutvärderingar är upp till dem
själva.” (Kerstin Dartsch, kvalitetsansvarig vid HTU, personlig
kommunikation 2002-03-28)

I bakgrund tas bakgrunden till problemet upp och beskriver
hur kursutvärderingar går till idag vid högskolan i Trollhättan.
Efterföljande kapitel ger läsaren en bild av förutsättningarna
för arbetet, t ex vissa avgränsningar som är gjorda för att ar-
betet ska hinna genomföras inom tidsramen. Sedan beskrivs
tankegångarna bakom den prototyp som skapades för att få
synpunkter på systemet och förankra idén bland personalen.
Uppsatsen går sedan vidare med utvecklingen av prototypen
till ett färdigt system.

2 Bakgrund
På högskolan i Trollhättan finns idag många olika sätt att göra
kursvärderingar, det vanligaste är dock papper och penna
med olika frågor. Kursutvärderingarna är inte standardisera-
de, så det finns lika många olika frågor och typer av utvärde-
ringar som det finns lärare. Sammanställningen av kursut-
värderingarna är därför manuell, vilket är väldigt tidsödande.
Det finns alltid en viss risk att resultatet blir fel. Den mänskli-
ga faktorn kombinerat med det stora antalet studenter på
varje kurs ökar risken att sammanställningarna inte stämmer
till 100 %. I höstas började det diskuteras i korridorerna om
ett behov av ett webbaserat kursutvärderingssystem. Johan
Olsson, systemadministratör, blev tillfrågad om han ville göra
ett system i PHP. I samråd med Andreas Boklund, adjunkt i
datavetenskap, skapades ett första utkast av ett system. Sy-
stemet användes med framgång i diverse kurser.
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3 Problembeskrivning
Högskolan i Trollhättan har inget standardiserat kursutvärde-
ringssystem. På vissa kurser utförs inte kursutvärderingar
alls. Det webbaserade kursutvärderingssystem som finns an-
vänds i mindre utsträckning, men har inga som helst säker-
hetsfunktioner. Systemet är på prototypstadiet och behöver
förbättras. Högskolan är i behov av ett automatiskt, standar-
diserat kursutvärderingssystem för att kunna jämföra olika
kurser från år till år på ett effektivt sätt.

Jag avser att skapa ett webbaserat kursutvärderingssystem
för högskolan i Trollhättan. Kursutvärderingssystemet kom-
mer att bygga på det koncept som Johan Olsson och Andreas
Boklund kom fram till. Det gamla systemet inklusive databas
och kod kommer inte att vidareutvecklas, det vill säga att det
kommer att kastas. Ett nytt system kommer att byggas från
grunden. Systemet kommer då att ha ett säkerhetstänkande
med från början. Jag kommer att diskutera med Johan Olsson
för att ta del av hans erfarenheter. Systemet ska byggas i
samverkan med representanter för lärarkåren och prefekter.
Även studentrepresentation kommer att finnas.

4 Avgränsningar

4.1 Kursutvärderingssystemet
Kursutvärderingssystemet är helt och hållet inriktat på kurs-
utvärderingarna och dess innehåll. Det finns inga andra
funktioner än de statistik och säkerhetsfunktioner som be-
hövs för att systemet ska fungera på ett tillfredsställande sätt.
Någon interaktion mot befintliga IT-system kommer ej att gö-
ras, utan kursutvärderingssystemet är helt fristående.

4.2 Säkerhet gentemot användbarhet
Systemet ska göras säkert i förhållande till dess användbar-
het, det vill säga säkerheten ska beaktas noga och vägas mot
användbarheten. Säkerheten får inte överstiga systemets an-
vändbarhet. Uteslutning av säkerhetslösningar som skulle re-
ducera systemets användbarhet kan därför ske. För krångliga
säkerhetsmetoder får ofta en motsatt effekt.

4.3 Central administration
Det ska inte förekomma någon central administration av sy-
stemet. Med det menas att det inte ska finnas en person eller
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enhet som sköter systemet, annat än vad gäller drift och un-
derhåll. Med drift och underhåll menar jag att säkerställa att
systemet är åtkomligt för de som ska använda det. Ingen an-
nan central administration ska behövas.
Systemet ska konstrueras på ett sådant sätt att användarna
själva, det vill säga lärare och studenter själva står för all an-
vändning och administration. Lärarnas administration av sy-
stemet ska vara begränsad till den grad att den inte överstiger
användbarheten. Med detta menas att systemet ska konstrue-
ras så enkelt och lättförståeligt som möjligt för att även dator-
ovana ska kunna nyttja systemet. Genom att bygga systemet
så att användarna, i detta fall personalen, också är administ-
ratörer av systemet blir det möjligt att kringgå alla former av
central administration.

5 Målsättningar

5.1 Kursutvärderingssystemet
Målet med arbetet är att designa och programmera ett webba-
serat kursutvärderingssystem som skall ersätta den manuella
pappershanteringen. Detta för att underlätta för studenter och
personal att göra kursutvärderingar. Systemet ska också vara
fritt från central administration.

5.2 Datasäkerhet gentemot användbarhet
Målet är att försöka säkerställa att informationen som matas
in i kursutvärderingarna ej kan manipuleras. Inmatning av
uppgifter ska ske efter bestämda regler, validering av de upp-
gifterna kommer att finnas. Obehöriga ska inte kunna fylla i
utvärderingen. Samtidigt får inte studenterna förlora sin ano-
nymitet och säkerheten får inte överskugga funktionaliteten
så systemet blir för krångligt att använda. Systemet ska i för-
sta hand vara användbart.

6 Metoder

6.1 Informationsinsamling
Informationen om allehanda scriptspråk, databashanterare
och säkerhet i webbsystem har införskaffats främst genom
litteratur och Internet. Jag har också haft muntlig konversa-
tion och e-post med min tekniska handledare Christian Ohls-
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son, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla samt Johan Olsson,
systemadministratör Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. För
design av systemet med dess funktioner har jag till största del
använt mig av prefekter, avdelningsledare, lärare och studen-
ter som informationskällor.

6.2 Metodval
Jag har utgått från högskolans behov vid design av kursut-
värderingssystemet. En prototyp på systemet är gjord sedan
tidigare, så jag har utgått från dragna slutsatser från det be-
fintliga systemet. Jag tog sedan fram en helt ny prototyp som
exponerades för ett urval av berörda. De fick då lämna re-
spons som jag sedan beaktade. Jag valde att använda mig av
användarmedverkan för att få synpunkter på systemet och
förankra systemet bland personalen.

Efter införda förbättringar har prototypen åter visats för an-
vändare för att få ytterligare respons innan jag gått vidare. Ar-
betet har präglats av flexibilitet, då jag har tagit hänsyn till
uppkomna idéer under arbetets gång. Dessa har utvärderats
och antingen implementerats eller lagts åt sidan med moti-
vering.

Olika lösningar har jämförts med varandra. Den valda lös-
ningen har motiverats genom att redogöra dess fördelar och
varför de andra lösningarna inte implementeras. Jag har vägt
olika säkerhetslösningar mot användbarhet, anonymitet och
central administrationsfrihet. Genom att tolka vad som passar
högskolan bäst implementerade jag de lösningar som jag an-
såg vara mest lämpade för högskolans behov. Mätningar på
olika säkerhetslösningar har inte gjorts.

7 Krav på kursutvärderingssystemet

7.1 Allmänna krav

7.1.1 Standardisering
Tanken är att utvärderingarna ska standardiseras för att
kunna jämföras. Däremot kommer extra frågor kunna läggas
till som anses specifikt för just den kursen. För att behålla
jämförbarheten har jag valt att sätta tre valfria frågor som en
övre gräns. Annars kommer utvärderingarna bli alldeles för
individuella för att kunna jämföras med varandra.
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7.1.2 Statistik
Resultaten av utvärderingarna kommer att sammanställas
automatiskt. I vissa fall kan det vara berättigat att göra en
manuell beräkning. För att tillgodose det behovet kommer
samtliga svar kunna skrivas ut för att till exempel kunna göra
en kontrollräkning av utvärderingen för lärare som så önskar.
Det kommer också att finnas tillgång till kommaseparerade
resultat för vidare behandling av data i program som till ex-
empel Microsoft Excel.

7.1.3 Studenter
Studenter ska kunna se statistik på utvärderingar genom att
ange kurskod för kursen på en webbsida. Studenterna får
idag sällan se resultat av utvärderingar. I och med att syste-
met beräknar statistiken automatiskt kan man se resultatet
av utvärderingen omgående. Den automatiska statistiken
kommer att göras åtkomlig för studenter. Systemet kommer
även att göras åtkomligt för distansstudenter.

7.1.4 Administration
Systemet ska vara fritt från central administration. Högskolan
har redan ett flertal system att administrera. Ett underhålls-
fritt system får högre användbarhet eftersom risken minime-
ras att systemet slutar användas på grund av brist på admi-
nistration. Det är lättare att underhålla ett system om det inte
kräver central administration. IT-enhetens uppgift blir då be-
gränsad till att enbart säkerställa systemets tillgänglighet. Det
underlättar för användarna att använda kursutvärderingssy-
stemet om de slipper leta efter en systemadministratör varje
gång de ska lägga upp en kursutvärdering. Vid nyttjande av
central administration uppstår beroende av en person som
ska lägga upp kursutvärderingar. Om ansvarig systemadmi-
nistratör inte finns på plats när personalen önskar lägga upp
en kursutvärdering måste de återkomma senare. Om perso-
nen är på semester, sjuk, kurs eller liknande kan väntetiden
bli lång. Därför är central administrationsfrihet att föredra.

7.2 Säkerhetskrav på kursutvärderingssystemet

7.2.1 Användbarhet
Det viktigaste kravet på systemet är användbarhet. För
krångliga säkerhetslösningar kommer göra att det blir dåligt
utnyttjat eller försvaga systemet. (Gollmann, 1999) Det är
därför möjligt att vissa lösningar kommer att få väljas bort,
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även om de skulle göra systemet säkrare. Datasäkerhet
handlar ofta om en hårfin gräns mellan vad som är säkert och
vad som är oanvändbart. Systemet ska byggas med säkerhet
som en röd tråd. Fördelen med att bygga ett system från
grunden är att säkerheten blir inbyggd från början och inte
instoppad efteråt i form av någon modul.

7.2.2 Validering
Data som fylls i ska valideras och fel värden ska på så sätt
inte kunna läggas till i databasen. Detta för att få ut ett kor-
rekt resultat av kursutvärderingen. Validering kommer även
att finnas när man lägger upp nya utvärderingar för att mini-
mera risken att fel data lagras.

7.2.3 Personal
Obehöriga ska inte kunna lägga upp kursutvärderingar, där-
för ska inloggning för behöriga, d v s lärare, finnas. Detta
kommer ske genom LDAP. På så vis loggar de in med sitt van-
liga användarnamn. Nya lärare behöver därför inte läggas upp
i systemet. Kan de logga in på skolans andra resurser kan de
logga in på kursutvärderingssystemet.

7.2.4 Studenter
Studenterna som fyller i kursutvärderingar ska få förbli ano-
nyma. Samtidigt ska inte obehöriga kunna fylla i utvärdering-
ar. En viss inloggning måste därför ske utan att avslöja vem
studenten är.
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8 Förarbete

8.1 Utveckling av prototyp
För att ha någonting att visa lärarrepresentanterna och pre-
fekterna började jag mitt arbete med att göra en prototyp.
Först tittade jag på gränssnittet på den prototyp Johan Olsson
utvecklade i höstas. Vi hade ett inledande möte där vi förde
långa diskussioner om vad som skulle kunna förbättras, samt
tog till vara på de erfarenheter han fått genom det gamla sy-
stemet. Jag har enbart använt mig av hans erfarenheter av
systemet och sett det som en första testprototyp. Min egen
prototyp har jag sedan byggt från grunden.

Den första tanken som kom upp när vi diskuterade var central
administrationsfrihet. IT-enheten har sedan tidigare många
system att sköta och har inte tid för att administrera fler. Sy-
stemet skulle vara betydligt mer attraktivt för personalen om
de slapp ta kontakt med en systemadministratör varje gång de
behöver lägga upp en ny kursutvärdering. Det skulle också
vara lättare att underhålla systemet som det inte krävde cen-
tral administration.

Grunden i ett automatiskt kursutvärderingssystem är auto-
matisk sammanställning av utvärderingar. Genom att beräkna
statistik automatiskt sparas värdefull arbetstid för lärare. Per-
sonalen skulle också bli mer motiverad till att genomföra
kursutvärderingar då det görs med minimal arbetsinsats. Ro-
bert Andersson, adjunkt i datavetenskap, har tidigare använt
Johan Olssons prototyp för att göra kursutvärderingar och
hans uppfattning är tydlig: ”Att göra kursutvärderingen auto-
matiskt sparar mig två arbetsdagar jämfört med om jag skulle
ha suttit och sammanställt utvärderingarna manuellt” (per-
sonlig kommunikation, 2002-05-03). Då kurserna blir lättare
att jämföra med varandra kan personalen själva bli mer moti-
verade att förbättra sina kurser från år till år.

”Vi märkte att studenter var mer benägna att fylla i en utvär-
dering som gjordes vid dator. Det var betydligt lättare för dem
att skriva mer kommentarer vid ett tangentbord än på ett
papper. Utvärderingarna gav mer än de brukar göra” sa Johan
Olsson (personlig kommunikation, 2002-03-25) om jämförel-
sen mellan hans automatiserade prototyp och pappersutvär-
deringar. Den existerande testprototypen innehåller inga som
helst säkerhetsfunktioner. ”Ingen student gjorde någon ansats
till att försöka förstöra systemet vid de tillfällen då systemet
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provats, tvärtom var de väldigt positiva till att utföra utvärde-
ringen vid dator i stället för på papper” (Johan Olsson, per-
sonlig kommunikation, 2002-03-25). Även om ingen gjort nå-
got försök till att förstöra systemet så är inte alla människor
goda. Vi kom därför fram till att systemet ska byggas med sä-
kerhet i åtanke från början.
En annan aspekt på systemet som kom upp var studenternas
syn på kursutvärderingar. Under min treåriga tid på högsko-
lan i Trollhättan har jag endast fått information om resultat av
kursutvärderingar en gång. Som student är resultat av en
kursutvärdering en värdefull informationskälla. Om det skulle
finnas möjlighet att se statistiken för en kurs man funderar på
att gå skulle beslutsunderlaget vara bättre. Då skulle det fin-
nas möjlighet att jämföra olika kursers kvalitet. Om studenter
skulle få nytta av resultaten av utvärderingar skulle det kun-
na bli en motivationshöjande faktor att fylla i dem. Vi kom
också fram till att det är viktigt att studenterna ska få förbli
anonyma som de är vid pappersutvärderingar.

Efter att jag fått feedback på prototypen kommer jag att fort-
sätta utveckla den till en slutversion av systemet. Prototypen
bestod endast av några enstaka filer som innehöll ett par olika
formulär, bland annat för att visa hur studenten skulle kun-
nas tänkas fylla i en kursutvärdering. Tanken var att jag
skulle förklara de olika lösningsalternativ som fanns genom
att visa formulären. På så sätt skulle användarna få en förstå-
else för hur systemet var tänkt att fungera. Prototypen hade
dock ingen som helst funktionalitet. En vital del som behölls
från det system som Johan Olsson skapade var själva frågor-
na som studenterna skulle besvara under själva kursutvärde-
ringen. Dessa frågor lades in i testprototypen för att ha något
att visa. Någon programkod från Johan Olssons system kom
aldrig att användas, varken i den enkla prototypen eller det
färdiga kursutvärderingssystemet. Hans system och erfaren-
heter har tjänat som en värdefull referensmall, då han redan
haft diskussioner med användare av hans system. Mötesan-
teckningar redovisas i appendix 1.

För att undersöka vilka regelverk som kunde tänkas existera
för ett kursutvärderingssystem valde jag att undersöka detta
genom att föra en diskussion med Kerstin Dartsch, kvalitets-
samordnare vid HTU. Jag fick då veta att VHS, verket för hög-
skoleservice, inte har några regler för hur kursutvärderingar
ska gå till. Det enda kravet som finns är att de ska genomfö-
ras. Hur det genomförs är upp till varje högskola att avgöra.
K. Dartsch gjorde mig uppmärksam på PUL, personuppgifts-
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lagen. Enligt lag får inga personuppgifter lagras på webben
utan personens tillstånd. (URL 1) K. Dartsch hade ett förslag
som behandlade själva kursutvärderingarna. Förslaget inne-
bar att studenterna skulle fylla i 50 frågor av varierande natur
för att ge en samlad bild över hur en enskild student upplevde
den specifika kursen. Mötesanteckningar och förslag på ut-
värdering återfinns i appendix 2-3.
Slutligen valde jag att via e-post genomföra en kortare form av
intervju med ett tiotal studenter. Dessa studenter är fördelade
över olika utbildningar vid högskolan i Trollhättan. Detta för
att se vad de skulle vilja ha med i ett kursutvärderingssystem.
Svaren sammanställdes för att tas med till mötet med perso-
nalen. Frågorna och svaren redovisas i appendix 4.

Prototypen bestod av ett antal HTML-dokument som visade
exempel på formulär. Detta gjordes för att på ett enkelt sätt
demonstrera systemets funktionalitet utan att för den delen
behöva programmera den. I och med att det fanns många
osäkra faktorer, såsom lärares enskilda åsikter och annat,
ville jag vänta med programmeringen tills jag fått bekräftelse
för mina idéer. Detta för att lättare kunna bygga upp säker-
heten från början kring databas och script. Baserat på den
information jag hittills fått fram skapade jag följande prototyp.

8.1.1 Utformning och funktionalitet
Prototypens startsida innehåller följande länkar:

•  Inloggning för studenter
•  Inloggning för lärare
•  Resultat av en kursutvärdering (kurskod krävs)
•  Lista kursutvärderingar

För att säkerställa att endast behöriga ska använda systemet
så krävs någon form av inloggning. Efter att ha diskuterat
med personal på IT-enheten så kom jag fram till att LDAP var
ett naturligt sätt att autentisera personalen.
Genom att använda LDAP mot högskolans NDS-träd så skulle
personalen kunna använda sina befintliga användarnamn och
lösenord istället för att behöva lära sig nya lösenord. När det
gällde studenterna så skulle autentisering ske på ett annat
sätt. Olika idéer fanns för hur studenternas autentisering
skulle lösas och dessa kom att tas upp på det mötet där pro-
totypen visades upp.

En idé var att studenterna skulle ange kurskod och lösenordet
som satts för den specifika kursen av den kursens lärare. Or-
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saken att inte autentisera studenterna på samma sätt som
personalen. När en kurs läggs upp, vilket görs av den ansvari-
ge läraren, så sätts ett valfritt lösenord för kursen. Det lösen-
ordet i kombination med kurskoden utgör studenternas au-
tentisering. Lösenordet är inte kopplat till en enskild student
utan alla studenter som skall göra en kursutvärdering för den
specifika kursen använder samma kurskod och samma lö-
senord. Denna idé har sitt ursprung i det testsystem som Jo-
han Olsson skapade. Detta var också denna idé jag valde att
beskriva i det funktionsdiagram som benämns i figur 8.1. Ett
tillägg till Johan Olssons idé är att använda sig av ett begrän-
sat antal inloggningar. Läraren fyller i antalet studenter som
ska utföra kursutvärderingen. När antalet studenter loggat in
i systemet kan inte fler inloggningar ske.

En annan idé som uttrycktes av en forskarstudent, Linn
Gustavsson, var att studenterna skulle använda sina vanliga
användarnamn och lösenord för att logga in i systemet. Dessa
användaruppgifter skulle jämföras med en lösenordsfil som
sedan kastas när studenten är inloggad. Studenten blir då
anonym.

Ytterligare en idé som fanns var att använda automatiskt ge-
nererade engångslösenord. Lärarna skulle då fylla i hur
många studenter som gått kursen och sedan kunna skriva ut
en lista med lösenord för att distribuera ut bland studenterna.
Dessa lösenord skulle sedan användas för att skriva den spe-
cifika kursutvärderingen. Då engångslösenorden bara kan an-
vändas en gång kan ingen fylla i en utvärdering flera gånger.

Efter att inloggning skett kan studenten och personalen göra
olika val. Studenten har dock endast ett val, och det är att
fylla i den kursutvärdering han eller hon har loggat in för att
göra.

Själva kursutvärderingsformuläret är uppbyggt av de frågor
som Johan Olsson använde sig av samt en e-post funktion för
fria kommentarer. Kommentarerna e-postas då anonymt till
berörd lärare och lagras ej i databasen. Från början var det
tänkt att ha en textruta där man kunde fylla i sina kommen-
tarer. Då PUL inte tillåter detta fick idén strykas. I en sådan
ruta kan exempelvis namn anges. Då personen i fråga inte
godkänner det är inlägget olagligt. Då fria kommentarer var ett
starkt önskemål från personalen lades e-post funktionen in
efter ett förslag från Robert Andersson, adjunkt i dataveten-
skap, som en lösning på problemet med PUL. Genom att e-
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posta kommentarer finns möjlighet att använda sig av dem
som ett komplement till övriga frågor.
Följande frågor fanns i prototypen:

•  Kursplanering/schema/tider
•  Läromedel
•  Föreläsningar
•  Övningar
•  Obligatoriska moment
•  Ditt intresse i ämnet
•  Ditt engagemang i kursen
•  Kursens svårighetsgrad
•  Sammanfattningsbetyg på kursen

När studenten fyllt i kursutvärderingen och skickat eventuella
kommentarer ges möjlighet att se resultatet av sin kursutvär-
dering i form av aktuell statistik för kursen. Där får studenten
bland annat se hur många utvärderingar som gjorts för den
aktuella kursen.

Personalen hade efter inloggning två val. Antingen att lägga till
en ny kursutvärdering eller att se statistik för kurser som re-
dan utvärderats.

Att lägga till en ny kursutvärdering görs genom ett formulär
där läraren anger följande kriterier:

•  Lärarens för och efternamn
•  Kurskod
•  Kursnamn
•  Läsperiod
•  År
•  Lärarens e-postadress
•  Antal studenter
•  Lösenord för utvärdering
•  Bekräfta lösenord
•  Tre valfria frågor (om så önskas)

För att ha något att visa valde jag lösningen med valfria lö-
senord för prototypen. Samtliga alternativ kommer att disku-
teras på mötet. Efter förslag från Johan Olsson infördes tre
valfria frågor för att kunna få svar på kursspecifika frågor. Lä-
raren har då möjlighet att avvika från standardiseringen för
att exempelvis kunna följa upp ny kurslitteratur. För att följa
PUL ska det finnas en informerande text om att uppgifterna
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kommer att lagras i en databas. Detta ska personen godkän-
na. (URL 1) När läraren bekräftat sina uppgifter och godkänt
att de lagras i databasen är det tänkt att ifylld data skrivs ut
på skärmen.

För att se statistik får läraren logga in med kurskod och lö-
senord för utvärdering. Läraren kommer då till en statistik-
meny där möjlighet finns att välja mellan följande:

•  Visa automatisk statistik
•  Utskrift av samtliga svar
•  Kommaseparerade resultat

Ingen statistik gick att visa vid det här stadiet, så menyn var
inte kopplad till något. Tanken var att automatisk statistik
skulle fungera på samma sätt som i Johan Olssons testpro-
totyp. I den fanns automatisk statistik som visade medelvärde
för svaren på de olika frågorna i kursutvärderingen. Fördelar
med att använda automatisk sammanställning är många. Till
exempel minskar sannolikheten för felberäkningar vid sam-
manställning i och med att den mänskliga faktorn försvinner.
Det är väldigt tidskrävande att sammanställa pappersutvärde-
ringar, så arbetsbördan på lärarna minimeras med den auto-
matiserade statistiken. Automatiserad statistik är en av
grundtankarna bakom hela systemet. För att kunna se hur
många utvärderingar som är genomförda har jag tänkt lägga
in antalet genomförda utvärderingar i statistiken. Detta kom-
mer från önskemål av personal som testat det föregående test-
systemet.

Två andra förslag som kom upp när jag diskuterade den
gamla testprototypen med Johan Olsson var kommaseparera-
de resultat och möjlighet att se alla svar på utvärderingen.
Kommaseparerade resultat var tänkt för att kunna överföra
data till andra program. Detta för att möjliggöra vidare be-
handling i exempelvis Microsoft Excel. Det andra förslaget gör
det möjligt att se alla svar i utvärderingen. Om personalen
önskar göra det ska det finnas möjlighet att göra så. Detta
först och främst för användare som kan tänkas vilja kontroll-
räkna den automatiska statistiken.

För att kunna se resultat av utvärderingar finns en länk från
förstasidan till en resultatsida. Där anges kurskod för den ut-
värdering man önskar se statistik för och resultatet kommer
då att visas på skärmen. Dock kan inte någon annan än be-
rörd personal få ut alla inmatade svar eller kommaseparerade
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resultat. Eftersom kommentarer skickas till berörd lärare via
e-post kommer inte heller de att kunna läsas av någon annan
än läraren. Det enda som studenten kommer att se är den
automatiskt beräknade statistiken och hur många som fyllt i
utvärderingen. Tanken bakom denna sida är att studenter ska
kunna få tillgång till statistik för en kurs de överväger att söka
och för att personal som arbetar med att förbättra kurser ska
kunna se resultat för olika kursutvärderingar utan att behöva
begära in en utskriven papperskopia från berörd lärare. Per-
sonalen kan då själva gå in och se resultat för olika kurser
utan att behöva leta reda på berörd lärare.

Från första sidan finns också en länk till en sida där alla
kursutvärderingar i databasen listas. Detta kom till för att
underlätta för en intressent som inte kan kurskoden för en
viss kurs som personen vill se en utvärdering för. Genom att
lista alla utvärderingar visas en lista med följande innehåll:

•  Kurskod
•  Kursnamn
•  Läsperiod
•  År
•  Lärares namn

Jag kom alltså fram till en viss grundstruktur i prototypen.
Det gamla testsystemet agerade som referensram samt att jag
bollade idéer med olika lärare och personal från IT-enheten.
För att lättare kunna se hur systemet interagerar gjorde jag en
skiss över systemet som är illustrerad i figur 8.1.
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8.2 Diskussion av prototyp
Från början var det tänkt att enbart prefekter och avdel-
ningsledare skulle vara med på mötet om systemet. Efter att
ha diskuterat saken med Linn Gustavsson, som byggt med-
delandesystemet för HTU, utvidgades listan med ett antal lä-
rare som skulle kunna tänkas vara intresserade. Detta för att
få en bättre representation. Sammanlagt kallades 13 personer
till mötet 2002-04-03. Tre av dem tackade nej, tre personer
kom och övriga meddelade sig aldrig. Mötet hölls trots dess
begränsade antal medlemmar.

Deltagarna var positiva och entusiastiska till idén och grund-
strukturen för kursutvärderingssystemet. Jag gick igenom de
formulär jag hade med mig, tankegångarna bakom dem och
förslag på olika lösningar. Personalens inloggning acceptera-
des och de tyckte att LDAP var en bra lösning. Vi diskuterade
hur uppläggning av kursutvärderingar skulle gå till. Själva
formuläret var de nöjda med, men termen ”år” byttes ut mot
”kalenderår” för att inte förväxlas med läsår. Problemet med
studenternas inloggning togs upp och de tre olika alternativen
diskuterades:

En lösning var att studenterna loggar in med sina vanliga an-
vändarnamn och lösenord. Dessa jämförs då med en lö-
senordsfil och kastas sedan när studenten är inloggad. Stu-
denten blir då anonym. Lösningen faller på att det behövs en
administratör för att lägga upp nya klasser vid varje kursstart.
Om en student hemmahörande i en annan klass går en kurs
kommer inte denna att kunna göra kursutvärderingen då den
inte finns med i lösenordsfilen för den klassen. Denna lösning
förkastades.

Ett annat förslag var automatiskt genererade engångslö-
senord. Lärarna fyller då i hur många studenter som gått kur-
sen och skriver sedan ut en lista på lösenord som endast är
giltiga en gång. En sådan lösning kräver en större insats från
lärarens sida och risken finns att systemet inte kommer att
användas. Även detta förslag förkastade då lärarna inte är be-
redda att lägga ner  så mycket tid på att klippa ut lösenord till
sina studenter.

En tredje variant skulle lösas genom att läraren sätter ett lö-
senord för utvärderingen och hur många studenter som ska
fylla i utvärderingen. När antalet studenter fyllt i utvärdering-
en kan inte fler utvärderingar läsas in i systemet. Denna lös-
ning ansågs vara enkel att använda, den är beprövad i det ti-
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digare systemet och det fungerade bra. Studenter har möjlig-
het att hoppa mellan kurser och arbetsinsatsen för lärarna
blir minimal. Efter diskussion med berörda kom vi överens om
att detta var det mest lämpliga alternativet.
Menyn för statistik visades och jag förklarade hur det var
tänkt att fungera. Samtliga var nöjda med upplägget och var
noga med att poängtera att de ville se hur många utvärdering-
ar som utförts.

Det kom upp ett förslag att visa statistik med hjälp av diagram
programmerat i PHP. Detta har vägts mot fördelarna att över-
föra kommaseparerade tal till Microsoft Excel. Att programme-
ra ett diagram gör presentationen statisk. Personalen får inte
bestämma själva hur presentationen ska se ut. De skulle t ex
få upp staplar över statistiken, men inte kunna se det på nå-
got annat sätt. Fördelen med kommaseparerade resultat är att
de kan välja vilka sorts diagram de vill. De kan göra cirkeldia-
gram, staplar eller till och med föra in flera kursutvärderingar
för samma kurs i samma diagram för att se skillnader mellan
dem. Att då visa ett enkelt diagram programmerat i PHP är
onödigt, då den andra lösningen ger större valfrihet och möj-
ligheter.

Själva kursutvärderingsformuläret visades upp och synpunk-
ter gavs. Ett förslag som kom upp var pop-up menyer med
extra frågor. Det skulle då implementeras med JavaScript. Då
jag valt att inte använda mig av JavaScript i systemet på
grund av dess välkända säkerhetshål (personlig kommunika-
tion Johan Olsson, Christian Ohlsson, 2002-04-02) (URL
2)(Rubin, Geer & Ranum, 1997) ströks förslaget ur säkerhets-
synpunkt. Förslaget förkastades även ur användarsynpunkt
då det skulle bli väldigt rörigt med en popupmeny med extra
frågor för varje fråga i formuläret. Ett annat skäl till att inte
använda JavaScript är att många användare stänger av Java-
Script i sin webbrowser. Frågorna skulle då inte bli tillgängliga
för dem. Ett annat förslag var att använda befintliga frågor
eftersom de var testade med ett tillägg av ”laborationer”. Kers-
tin Dartsch förslag om 50 frågor togs upp och lades åt sidan
då lösningen ansågs för krånglig. Lärarna anser sig inte ha tid
till att läsa igenom 50 frågor och dess svar. De vill också väl-
digt gärna ha fria kommentarer. Ett tiotal studenter hade bli-
vit tillfrågade om systemet och deras åsikter togs upp vid mö-
tet.

Vi kom också överens om att kryptering av data inte var nöd-
vändig för ett kursutvärderingssystem. Informationen är inte
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hemlig eller känslig på något sätt, så data kommer att skickas
i klartext. Dock kommer lärarnas inloggning via LDAP vara
krypterad med SSL.

Tanken att studenter och övriga intresserade kan se resultatet
av de olika kursutvärderingarna togs emot med optimism. Li-
kaså möjligheten att lista alla färdiga utvärderingar. Detta
underlättar mycket för t ex prefekter.

Gränssnittet som visades var enkelt, men funktionellt. Tanken
bakom gränssnittet är att det ska vara lättförståeligt och lätt-
använt för att även nybörjare ska kunna använda systemet.
Jag förklarade mina tankegångar bakom gränssnittet och de
godkändes.

Hela systemet gicks igenom bit för bit och jag fick bekräftelse
för de olika idéer och lösningar jag kommit fram till. Systemet
ansågs innehålla det som behövs och de var nöjda med upp-
lägget. Ovan nämnda ändringar gjordes och jag fick klarteck-
en att börja utveckla systemet. Detta beslut togs med hänsyn
till att systemet redan diskuterats informellt med lärare i kor-
ridorerna. Frågorna i kursutvärderingsformuläret bestämdes
inte, då det är den viktigaste biten ur användarsynpunkt. Ef-
tersom representationen var bristande skulle frågorna tas upp
på ordinarie institutionsmöten med avdelningsledare för tek-
nik och informatik. Om några förslag till ändringar av själva
systemet skulle uppkomma ska de ändå beaktas trots att jag
då börjat konstruera systemet. Utskrifter gjordes och bifoga-
des till ovan nämnda möte. Det som bifogades var bilder på
alla HTML-gränssnitt (inklusive de befintliga frågorna från Jo-
han Olssons system), Kerstin Dartsch frågeformulär och stu-
denternas synpunkter. Ett eventuellt samarbete med Udde-
valla för att införa systemet där skulle undersökas. Mötesan-
teckningar redovisas i appendix 5.

8.3 Val av scriptspråk
När jag skulle välja scriptspråk tittade jag på de fördelar och
nackdelar olika scriptspråk har.

8.3.1 ASP
ASP är en serverside-teknik utvecklad av Microsoft. Genom att
baka in programmeringskod, ASP, i HTML görs en webbsida
dynamisk. Den största begränsningen med ASP är att den
bara fungerar på Microsofts egen webbserver IIS på en dator
med Windows-plattform. (Francis et al. 1998) Vid användning
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av en extra mjukvara kallad ChiliASP kan dock webbservrar
som Apache användas (URL 3). ASP-syntax är lång att skriva
och svarstiderna är långa. Ur säkerhetssynpunkt så har ASP
kryptering, användarhantering och stöd för SSL. ASP har ock-
så SET, som är en standard innehållande regler för att hantera
transaktioner över Internet med hjälp av kryptering och digi-
tala certifikat. (Francis et al. 1998) För att hantera databas
förfrågningar används ActiveX komponenter. ActiveX är dock
kända för att ha brister i säkerheten (URL 2).

8.3.2 JSP
JSP är en serverside-teknik för att generera dynamisk HTML
från en webbserver. JSP är en naturlig utveckling av Java och
har Javas fördelar som till exempel plattformsoberoende.
Språket används först och främst för att bygga om system för
webben på ett ekonomiskt hållbart sätt. Genom att använda
JSP behöver man inte bygga om hela systemet, utan skapar
endast enkla gränssnitt. JSP har kryptering, SSI, sessioner
och det finns användarhantering. JSP använder sig av JDBC,
Java Database Connectivity, för att översätta JDBC förfråg-
ningar till databaser. (Ayers et al. 1999)

8.3.3 CGI med Perl
CGI är ett väldigt enkelt att använda. Det krävs inte mycket
för att få webbservern att utföra det den ska. CGI är endast ett
interface som inte går att programmera i. Vanligast är att man
skriver koden i Perl (Guelich, Gundavaram & Birznieks, 2000).
Webbservrar använder CGI som en mellanhand mellan förfrå-
gan och data som krävs. En ny process skapas för varje för-
frågan, vilket gör att en serverkrasch är att vänta vid hög be-
lastning. (Castagnetto, Rawat, Schumann, Scollo & Veliath,
1999). CGI har användarhantering, kryptering, SSI, SSL och
MD5 som är en 128 bitars hash-algoritm. Taint Mode kon-
trollerar indata och bedömer om den är en säkerhetsrisk. (Gu-
elich et al. 2000) Någon större belastning på servern är inte
att vänta i nuläget. Däremot vet jag inte vad framtiden har att
utvisa. Då jag vill ha ett system som är driftssäkert är det
bättre att välja ett säkrare alternativ.

8.3.4 PHP
PHP är ett interpreterat serverside scriptspråk som har stora
likheter med C. PHP är betydligt säkrare än CGI-script. Den
största fördelen med PHP är att det är plattformsoberoende
och skapat för databashantering på webben. Eftersom det är
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byggt för att användas på webben blir det väldigt enkelt att
använda. Databasförfrågningar sker på ett naturligt sätt. PHP
har därmed optimerade svarstider och inga kompatibilitets-
problem med webbrowser. Syntaxen är kort och koncis. Koden
går att blanda med HTML, är interaktiv, stabil, gratis och har
öppen källkod. (Castagnetto et al. 1999) PHP har API:er, det
vill säga funktioner, som underlättar databashantering. PHP
stödjer bland annat Oracle, Sybase, mSQL och MySQL. Det
finns även stöd för ODBC-kopplingar (Jonsson, 2001) PHP
stöder också HTTP sessioner, LDAP, Java, SNMP, IMAP, XML,
Macromedia Flash, COM (under Windows) protokoll (URL
4)(URL 5).

8.3.5 Valt scriptspråk
Efter att ha tittat på de olika språkens egenskaper pratade jag
med högskolans IT-enhet för att höra om de har speciella öns-
kemål på utvecklingsmiljö. IT-enheten har som policy att i för-
sta hand nyutveckla webbsystem med PHP. (Johan Olsson,
personlig kommunikation, 2002-04-15) Valet av scriptspråk
föll därför naturligt på PHP. Mötesanteckningar återfinns i ap-
pendix 6.

8.4 PHP

8.4.1 Bakgrund
PHP står för PHP Hypertext Preprocessor. Språket skapades
av Rasmus Lerdorf 1994. Från början bestod PHP av några
Perlscript. När folk blev intresserade av språket släpptes
scripten som ett paket, ”Personal Home Page” verktyg. När ef-
terfrågan ökade skrev han scripting engine och verktyg för att
omvandla input från HTML-formulär. Detta blev PHP2 och
släpptes 1995. Verktygen började användas till mer komplice-
rade saker och det skapades en utvecklingsgrupp som jobbar
med att utveckla PHP. Gruppen (Rasmus Lerdorf, Andi Gut-
mans, Zeev Suraski, Stig Bakken, Shane Caraveo och Jim
Winstead) förbättrade språket och lade till API. Även syntaxen
förbättrades för att underlätta för programmerare som var
vana vid Java, C och C++. Språket innehåller de vanliga kon-
trollstrukturerna, operatorer, variabeltyper, funktionsdeklara-
tioner och klass/objektdeklarationer. (Castagnetto et al. 1999)
I skrivande stund har man kommit upp i version 4.2.1. PHP
grundar sig från version 4 på Zend engine som är designad
från grunden att byggas in i olika applikationer. (Castagnetto
et al. 1999) PHP har en väl fungerande support och buggar
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upptäcks och tas bort fort. Koden uppdateras ständigt med
nya förbättringar. (URL 4)

8.4.2 Säkerhet i PHP
Jag har undersökt olika säkerhetslösningar i PHP och har valt
att kort redogöra för några av dem:

PHP har safe_mode, vilket innebär att PHP kontrollerar vissa
funktioner som kan vara en säkerhetsrisk. PHP 4 använder
sessioner. Det finns också möjlighet att lägga upp olika an-
vändare, skapa certifikat, stoppa dem från att köra vissa pro-
gram med SSI mm. PHP stöder SSL, men har även vanlig
kryptering. (Castagnetto et al. 1999)

För att göra scripten säkrare kan man gömma dem under en
annan filändelse. Då kan en PHP-fil se ut som till exempel
ASP, Perl eller HTML. Det går även att hitta på en filändelse
som inte finns eller gömma koden helt och hållet. Detta
krånglar till för en hackare, även om det självklart inte stopp-
ar personen. (URL 6)

open_basedir ser till att endast filer som ligger i specificerad
katalog går att öppna. (Rylin, 2002)

Include_path används för att specificera sökvägar till de ka-
taloger där include, require och fopen tittar efter filer. Genom
att ange var filerna får hämtas begränsas möjligheten att
skicka med andra icke-önskvärda filer. (Castagnetto et al.
1999)

8.5 Val av databas
Då kursutvärderingssystemet är så pass enkelt och litet har
jag direkt valt bort kommersiella databaser. De medför höga
licenskostnader, har många funktioner som kursutvärde-
ringssystemet inte behöver, de är alldeles för komplexa för
denna typ av system och kräver en stor server för att använ-
das. Då det går att få gratis databashanterare mer lämpade
för uppgiften känns det onödigt att välja en kommersiell.

8.5.1 mSQL
David Hughes uppfann mSQL som är designat för att klara av
många samtidiga SQL-förfrågningar. Årtalet var då 1994. Li-
censavgiften var från början frivillig, men övergick till share-
ware med en kostnad på 250 USdollar per server. Efterfrågan
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på mSQL var stor, men det hade många brister i säkerheten.
De flesta av dem är reparerade idag, men mSQL har halkat
efter i utvecklingen jämfört med MySQL och har inte lika bra
prestanda (Yarger, Reese & King, 1999).

8.5.2 MySQL
MySQL är en gratis open-source databashanterare. Några för-
delar med MySQL är att SQL funktioner är implementerade
med ett optimerat klassbibliotek för högsta prestanda, platt-
formsoberoende, det är testat för att inte innehålla några
minnesluckor, har API för C, C++, Eiffel, Java, Perl och PHP.
MySQL är också multitrådat genom att använda sig av ker-
neltrådar. Det finns då möjlighet att köra med multipla
CPU:er. Minnesallokeringen är också trådbaserad. Lösenord
för uppkoppling mot server är krypterade och MySQL har
självklart ODBC-stöd (URL 7).

8.5.3 Vald databashanterare
Då mSQL har halkat efter MySQL i utvecklingen anser jag
MySQL vara det bästa alternativet för kursutvärderingssyste-
met. Dessutom är det få kombinationer som slår Linux, Apa-
che, MySQL och PHP i både pris, stabilitet och robusthet.
(Castagnetto et al. 1999) (URL 4) Högskolans IT-enhet har ut-
tryckt en önskan om att systemet byggs på ovanstående bas.
Ovanstående kombination blir alltså mitt val för kursutvärde-
ringssystemet. (Johan Olsson, personlig kommunikation,
2002-04-15)

8.6 MySQL

8.6.1 Bakgrund
Michael Widenius kontaktade mSQL´s skapare David Hughes
1994 för att höra om han var intresserad av ett samarbete vad
gällde utveckling av en databashanterare. Hughes var inte in-
tresserad, så Widenius skapade MySQL på egen hand. Det
släpptes 1995 under en friare licens, stabilare, och med bättre
funktionalitet än mSQL. MySQL har sedan utvecklats under
hög fart då utvecklingen sköts av ett stort antal frivilliga pro-
grammerare. (Yarger et al. 1999)
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8.6.2 Säkerhet i MySQL
För att implementera säkerhet använder MySQL sin egen da-
tabasserver. Under installationen av MySQL skapas en data-
bas som heter mysql. Databasen innehåller fem olika säker-
hetsrelaterade tabeller:

db – kontrollerar access till individuella databaser
host – ger maskiner rättigheter till servern
user – säkerhetsinformation som gäller hela servern
tables_priv – kontrollerar access till individuella tabeller
columns_priv – kontrollerar access till individuella kolumner

(Yarger et al. 1999)

Om ett program kopplar sig till databasen med skaparens
konto finns det stor risk att en hackare tränger sig in i data-
basen. I skaparens konto finns alla rättigheter och det blir då
fritt fram att t ex radera tabeller i databasen. För att undvika
detta har jag lagt upp olika användarkonton för olika typer av
filer. Varje fil har då rättigheter att göra precis det den behö-
ver (URL 8).

9 Säkerhet och integritet

9.1 Allmänt om webbsäkerhet
När World Wide Web etablerades i början på 1990-talet var det
avsett för att dela information mellan många personer. Med
information menades då först och främst text och bild. Mycket
har hänt sedan dess. Idag består webben av en mängd tekno-
logier som ASP, CGI, PHP, Java servlets, Java applets, Java-
Script, ActiveX och VBScript. Dessa teknologier har medfört
många nya tjänster som e-handel och Internetbanker (URL 2).
Då webben inte är konstruerad för dessa teknologier uppstår
säkerhetsproblem. I och med att säkerheten inte är inbyggd
från början är det mycket svårt att skapa helt säkra webbsy-
stem. Däremot finns det många sätt att göra system säkrare.
Att göra ett system säkert är en hårfin balans mellan vad som
är säkert och vad som är användbart. Inget system, hur litet
det än är, går att testa och säkerställa till 100 % (URL 9).
Mycket av datasäkerhet bygger på ren logik – du lämnar inte
dörren olåst när du går hemifrån.

De flesta som surfar på webben idag är helt omedvetna om de
säkerhetsrisker de utsätter sig för då de inte har kunskap om
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datasäkerhet. Mycket information lagras utan att användaren
är medveten om det (URL 2). I cookies kan till exempel använ-
darnamn, lösenord och kontonummer lagras i klartext på an-
vändarens dator. En hackare finner då en guldgruva när in-
formationen hittas på användarens dator.

9.2 Allmänt om anonymitet på webben
Anonymitet på webben är idag ett stort problem. När en besö-
kare besöker en webbplats är det inte ovanligt att man lämnar
information om sig själv. Detta kan vara helt frivilligt, men det
är inte heller sällsynt att information sparas utan besökarens
vetskap. Uppgifter som samlas in kan till exempel användas
för effektiv marknadsföring och vidaresäljning av uppgifter till
andra företag. För att kontrollera vad man som besökare läm-
nar ut för uppgifter finns det möjlighet att vara anonym. Det
finns tjänster som kopplar upp sig som en mellanhand för att
den verklige användaren ska kunna dölja sin identitet (URL
10).

Som tidigare nämnts är cookies en källa till säkerhetsrisker.
Cookies bidrar också till icke-anonymitet då det lagras infor-
mation om besökaren som besökaren kanske inte är medveten
om. Genom att webbservern lagrar information om besökta
sidor på besökarens hårddisk kan man spåra var besökaren
tidigare varit och därmed se vad personen är intresserad av.
Reklam visas då anpassat efter personens intressen utan att
den blivit tillfrågad. Den personliga integriteten blir starkt
ifrågasatt då det går att skapa en profil för besökaren genom
att ta fram information utan att personen godkänner det, eller
kanske inte ens vet om det (URL 2).

9.3 Webbsäkerhet och anonymitet i systemet
Vid konstruering av ett webbaserat kursutvärderingssystem är
webbsäkerhet och anonymitet två grundläggande bitar. Då
webben inte är konstruerad för att hantera säkerhetsrelaterad
information är det viktigt att ha datasäkerhet i åtanke. Valide-
ring av all inmatad data är därför ett måste för att säkerställa
systemets korrekthet. (Castagnetto et al. 1999)

Anonymitet är basen i en utvärdering för att kunna få så ärli-
ga och sanningsenliga svar som möjligt. För att studenter ska
svara vad de verkligen tycker om en kurs måste de garanteras
anonymitet även på webben. Om anonymiteten skulle ifråga-
sättas i systemet skulle det riskera att utvärderingarna inte
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fylls i. Enligt de frågor som e-postats till studenter vid hög-
skolan i Trollhättan ställer samtliga studenter krav på att få
vara anonyma. (Se appendix 4) Därför måste systemet utfor-
mas så studenterna förblir anonyma som vid pappersutvärde-
ringar.

10 Byggande av kursutvärderingssystem

10.1 Förbättringar av prototyp
Efter att jag bestämt mig för databashanterare och script-
språk började jag planera systemet mer i detalj. Jag gick ige-
nom tänkbara scenario för att bygga in datasäkerheten från
början. Jag slog fast var felhantering behövdes i form av vali-
dering och verifiering. Detta baserades på var användare ma-
tar in värden. Då inmatning i system är en säkerhetsrisk val-
de jag att använda validering. (Castagnetto et al. 1999) Rit-
ningen jag använt blev så småningom för stor, så jag delade
upp den efter de sex olika menyalternativen som fastställdes i
slutändan:

•  Personal
•  Studenter
•  Lista
•  Resultat
•  Sök
•  Användarmanual

Den övergripande figuren är illustrerad i figur 10.1.

Figur 10.1 Meny över kursutvärderingssystemet

StudentPersonal ResultatLista utvärderingar Sökfunktion Användarmanual

Startsida
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10.1.1 Personal
När jag skulle ta ställning till var inloggning för personal
skulle ske konsulterade jag min tekniske handledare Christi-
an Ohlsson. Alternativen var att antingen lägga LDAP-
inloggningen på PHP eller på webbservern Apache.  Då han
ansåg att det är säkrare att lägga inloggningen på Apache blev
det mitt val (personlig kommunikation, 2002-04-08). I och
med det ströks inloggningsformuläret för personal, då Apache
har sin egen variant av inloggningsruta.

Då listan med alla utförda kursutvärderingar kan bli väldigt
lång när systemet använts ett tag, beslöt jag mig för att lägga
in en sökfunktion för att lättare kunna hitta önskad kursut-
värdering. För att underlätta implementeringen av sökfunk-
tionen delades inmatningsrutan ”Lärares namn” upp på två
olika: ”Lärares förnamn” och ”lärares efternamn”. Detta för att
kunna söka på både för och efternamn, vilket inte hade varit
möjligt som formuläret såg ut i prototypen.

En extra inloggning för personal lades till för att få tillgång till
vald kursutvärdering. En lösning där personal fått tillgång till
samtliga av sina inlagda kursutvärderingar hade varit att an-
vända sig av sessioner. Sessionen hade då lagrat personens
inloggning och jämfört med personens användarnamn i data-
basen. Problemet är att personuppgifter inte får lagras utan
personens tillstånd. Detta enligt PUL (URL 1). En annan orsak
till att inte använda sessioner är att HTU inte vill lagra perso-
nalens användarnamn av säkerhetsskäl. (Johan Olsson, per-
sonlig kommunikation, 2002-04-15) Lösningen blir då att per-
sonalen får göra en inloggning med kursens id och lösenord
för varje kurs. Id-nr räknas upp automatiskt och erhålls när
kursutvärderingen läggs upp av läraren. Istället för att ha en
statistik-meny kommer läraren direkt in på statistik-sidan.
Därifrån kan läraren sedan navigera vidare till att se alla in-
lägg i databasen eller kommaseparerade resultat. Detta gjor-
des för att det såg mer estetiskt tilltalande ut och för att det
ska gå fortare att navigera mellan sidorna. Sidor för anställda
och studenter bör vara lättillgängliga då de inte vill ha tids-
krävande sidor (URL 11).

För att kunna få reda på kursens id och lösenord om det
skulle tappa bort lade jag in en epost-funktion som automa-
tiskt e-postar inlagd information om kursutvärderingen i da-
tabasen till berörd lärare. Detta gjordes för att undvika situa-
tioner där personal behöver tillgång till information i databa-
sen de inte kan hämta själva. I ett sådant fall skulle central
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administration behövas. Nu kan detta undvikas genom att lä-
raren själv kan hämta hem uppgifterna.

Användarmanualen för personal var tidigare tänkt att ligga i
någon gemensam katalog för att hämtas via utforskaren. Ef-
tersom det är smidigare att ha manualen där den används har
jag lagt in en länk till manualen från personalens administra-
tionsmeny.

Personalens ändringar är illustrerade i figur 10.2. Figuren vi-
sar även felhantering.
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Figur 10.2 Personal i kursutvärderingssystemet
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10.1.2 Studenter
Ett unikt id-nr fick ersätta kurskoden vid inloggning för att
göra kursutvärdering. Detta för att undvika risken att två lä-
rare valt samma lösenord till samma kurskod. Id-numret är
samma som används när personal loggar in för att se resultat
av kursutvärdering. En inloggning är nödvändig för att rätt
kursutvärdering ska visas och sedan editeras. Genom inlogg-
ning erhålls också kontroll på vilka som har rätt att utföra en
utvärdering.

Jag fick också bekräftat av Anders Johansson, prefekt, vilka
frågor som skulle gälla för kursutvärderingen. Efter institu-
tionsmöten hade det bestämt att de gamla frågorna skulle
gälla även detta kursutvärderingssystem, med tillägg av
”laborationer”. Detta motiverades av att de frågorna redan var
testade på grupper av studenter och personal som alla var
nöjda med dem. Skalan som ledningen valt för svarsalternati-
ven var 1-5.

Det var tänkt att studenter skulle få möjlighet att se aktuell
statistik för utvärderingen direkt efter att de fyllt i utvärde-
ringen. Då denna statistik inte skulle vara komplett ansåg jag
att länken var onödig och missvisande. Studenters ändringar
är illustrerade i figur 10.3. Figuren visar även felhantering.
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Figur 10.3 Studenter i kursutvärderingssystemet
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10.1.3 Listning av kurser
När man listar utförda kursutvärderingar valde jag att använ-
da mig av radioknappar för att kunna välja kursutvärdering
och se resultat direkt. Annars skulle man behöva memorera
kurskod och sedan gå tillbaka till resultat-sidan för att se re-
sultat av en utvärdering. Följande information skrivs ut om
varje kursutvärdering:

•  Kurskod
•  Kursnamn
•  Läsperiod
•  År
•  Lärares namn

Ändringar i lista utvärderingar är illustrerade i figur 10.4.
Figuren visar även felhantering.

Visa alla genom-
förda kursutvärde-

ringar

Visa statistik för
utvald

kursutvärdering

Figur 10.4 Listning av kurser i kursutvärderingssystemet

Lista kursutvärde-
ringar

Felmeddelande

Kontrollerar att vald
kurs markerats
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10.1.4 Resultat
Under resultat lade jag till möjligheten att få se alla utvärde-
ringar med samma kurskod för att kunna jämföra kurserna
med varandra. En lista visas då med möjliga alternativ. Ge-
nom en radioknapp väljer man vilken kursutvärdering man är
intresserad av och får sedan se statistiken för den.

Ändringar i resultat är illustrerade i figur 10.5. Figuren vi-
sar även felhantering.
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kursutvärdering
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Figur 10.5 Resultat i kursutvärderingssystemet
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10.1.5 Sökfunktion
Sökfunktionen lades till för att underlätta att hitta resultatet
av önskad kursutvärdering. Sökfunktionen gör det också lät-
tare att hitta en specifik lärares alla kurser, alla kurser för en
viss läsperiod eller alla kurser med en viss kurskod. Detta im-
plementeras genom att ange sökord och välja sökalternativ i
en rull-lista. Alternativen är:

•  Kurskod
•  Lärarens förnamn
•  Lärarens efternamn
•  Kalenderår

Genom att söka på valt alternativ får man upp en lista för t ex
alla kurser för en viss lärare. Då skrivs följande information
ut:

•  Kurskod
•  Kursnamn
•  Läsperiod
•  År
•  Lärares namn

Där väljer man sedan vilken kursutvärdering man vill se ge-
nom att markera en radioknapp. Denna funktion var tänkt att
ligga som en länk från ”lista utvärderingar”, men ändrades till
att ligga under huvudmenyn efter att jag fått respons på idén.

Ändringar i sökning är illustrerade i figur 10.6. Figuren visar
även felhantering.
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En användarmanual för studenter och andra intresserade
kommer också att ligga under huvudmenyn.

Ovan nämnda ändringar har exponerats för ett antal lärare
vid ett flertal olika tillfälle. De har godkänt och lämnat syn-
punkter på ändringarna som jag beaktat.

Visa
sökresultat

Felmedd-
elande

Visa statistik för
utvald

kursutvärdering

Felmeddelande

Figur 10.6 Sökning i kursutvärderingssystemet

Sök efter kursut-
värdering

Kontrollerar att
sökvärde fyllts i

Kontrollerar att vald
kurs markerats
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10.2 Byggandet av databas
Jag fortsatte sedan med att planera databasen och rita en
modell för de olika tabellerna. Se figur 10.7. Jag installerade
Linux (Redhat 6.2), MySQL (3.23-49a) och PHP (4.12) på min
hemdator. Jag lade sedan upp databasen kursutvardering i
MySQL. Tabellerna kurser och kursdata lades in i kursut-
vardering med hjälp av SQL-kommandon. För att begränsa
möjligheterna att göra intrång i systemet lade jag upp två an-
vändare med två olika rättigheter: INSERT och SELECT. Detta
enligt ”principle of least-privilege”, man ska ha så lite behörig-
het som möjligt för att kunna utföra sitt arbete. (Gollmann,
1999)

10.2.1 Kurser
Tabellen kurser är till för att personal ska lägga upp nya
kursutvärderingar i systemet. Innehåller följande kolumner:

•  id – ett unikt idnr läggs till för varje kursutvärdering som
läggs till i systemet. Detta för att kunna hålla isär kursut-
värderingar. Studenterna loggar in med id i kombination
med lösenordet när kursutvärderingen ska göras. Lärarna
loggar in med ovan nämnda id-nr och lösenord när de ska
ta del av resultatet för utvärderingen.

•  fnamn – Lärarens förnamn

•  enamn – Lärarens efternamn

•  kurskod – Kursens kurskod

•  kursnamn – Namnet på kursen

•  lp – Läsperioden då  kursen gick

•  year – Kalenderåret då kursen gick

•  mail – Lärarens e-postadress. Lagras för att kunna skicka
anonyma kommentarer och e-posta information till läraren
vid behov

•  students – antalet studenter som ska göra kursutvärde-
ringen. När studentantalet är fyllt går det inte att fylla i fler
kursutvärderingar.

•  password – Lösenord för kursen som läraren bestämmer
själv.

•  v1 – Valfri fråga som läraren bestämmer själv om han/hon
vill fylla i. Den frågan läggs till övriga utvärderingsfrågor
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och utvärderas gemensamt med de övriga standardiserade.
Om ingen valfri fråga läggs till skrivs ingenting ut.

•  v2 – Samma som v1.

•  V3 – Samma som v1.

10.2.2 Kursdata
Tabellen kursdata används för att lägga till data i kursutvär-
deringar. Innehåller följande kolumner:

•  id – Lagrar det id som anges när man loggar in för att göra
kursutvärdering. Detta för att man ska hämta rätt data när
statistik beräknas. id har ingen relation med kolumnen id i
tabellen kurser.

f1 – f10 innehåller svar på kursutvärderingsfrågorna, det
vill säga värden mellan 1-5. Frågorna är följande:

•  f1 – Kursplanering/schema/tider

•  f2 – Läromedel

•  f3 – Föreläsningar

•  f4 – Laborationer

•  f5 – Övningar

•  f6 – Obligatoriska moment

•  f7 – Ditt intresse i ämnet

•  f8 – Ditt engagemang i kursen

•  f9 – Kursens svårighetsgrad

•  f10 –  Sammanfattningsbetyg på kursen

•  va1 – Innehåller svar på den första valfria frågan. Om ingen
valfri fråga är tillagd lagras ingenting.

•  va2 – Innehåller svar på den andra valfria frågan. Om ing-
en valfri fråga är tillagd lagras ingenting.

•  va3 – Innehåller svar på den tredje valfria frågan. Om ingen
valfri fråga är tillagd lagras ingenting.
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10.3 Kodning av systemet

10.3.1 Struktur i systemet
När databasen var på plats började jag strukturera upp sy-
stemet. Jag gjorde fem kataloger under public_html som jag
kallade lista, personal, resultat, settings, sokning och
studenter. Lista, personal, resultat, sokning och stu-
denter är uppdelade efter de fem startlänkar som finns på
förstasidan i systemet. Alla filer som har med de respektive
länkarna återfinns i respektive katalog. Settings innehåller
gemensamma filer som sidfot, styles, uppkoppling mot data-
bas och validering. Användarmanualer för personal och stu-
denter ligger också här.

10.3.2 Gränssnitt
Tanken bakom systemets gränssnitt är att det ska vara dis-
kret utformat. En distraherande grafik skulle kunna ta bort
fokus från kursutvärderingen eller förvilla en datorovan an-
vändare. För att användarna ska kunna förstå hur systemet

Kurser Kursdata

id
fnamn
enamn
kurskod
kursnamn
lp
year
mail
students
password
v1
v2
v3

id
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
va1
va2
va3

Figur 10.7 Modell över databasen kursutvardering
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ska användas har jag försökt designa det så enkelt och lättan-
vänt som möjligt. Detta genom att utforma gränssnittet kon-
sekvent med samma färger och samma text i överkant genom
hela systemet. Färgvalet är gjort för att inte ge ett plottrigt in-
tryck, men ändå inte vara helt färglöst. För att inte trötta ut
läsaren är bakgrundsfärgen ljus och texten mörk. Skarpa fär-
ger har valts bort för att inte distrahera. Målgruppen jag vän-
der mig till består av anställda och studenter. En webbplats
för den gruppen bör baseras på informativa textlänkar istället
för avancerad grafik (URL 11).

För att ändå behålla systemet stilrent utan informationstext
över hela skärmen har jag valt att lägga tyngden på använ-
darmanualen i stället för att göra det oöverblickbart. Jag har
försökt göra texten som finns så informativ som möjligt för att
användaren ska kunna navigera sig fram genom systemet på
ett enkelt sätt. En lösning hade varit att använda JavaScript
och funktionen mouseover. Det innebär att en informativ text
hade kunnat visats när till exempel musen hålls över en in-
matningsruta. Som jag tidigare nämnt har jag valt att inte an-
vända JavaScript på grund av dess välkända säkerhetsbrister.

Teckensnitt har valts för att vara så lättläst, stilrent och en-
kelt som möjligt. Jag har också valt vanliga teckensnitt för att
det ska fungera i så många webbläsare som möjligt. Ifall första
valet, Verdana, inte skulle fungera så har jag lagt till Helveti-
ca.

För att kontrollera att systemet fungerar i olika webbläsare
har jag testat det i Explorer 5.5, Mozilla 0.9.9 och Opera 6.01.
Systemet har också testats i Windows, Mac och Linux-miljöer.

10.3.3 Personal

10.3.3.1 Inloggning
Eftersom HTU använder sig av Netware för användarhantering
fanns en ide om att använda LDAP för att autentisera perso-
nal som ska använda systemet. Till webbservern Apache finns
ett antal LDAP-moduler som kan användas, och jag valde att
prova auth_ldap (URL 12). Den kan via LDAP autentisera an-
vändare mot exempelvis NDS, och framgångsrika test genom-
fördes i samarbete med personal på IT-enheten. För HTU’s del
bör detta vara den bästa formen för autentisering av personal.
Koden för autentisering bifogas ej på grund av säkerhetsskäl.
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Personalen möts av en inloggning som sker via webbservern
Apache. Inloggning sker då genom LDAP mot högskolans
NDS-träd. Detta innebär att personalen loggar in med sina
vanliga användarnamn och lösenord. Apache håller sedan
reda på om det krävs inloggning för de sidor de bevistar. På så
sätt kan ingen obehörig försöka gissa sig till filnamn för att
komma åt de sidorna. Apache skulle i ett sådant fall kräva en
inloggning. Efter inloggning möts lärarna av en administra-
tionsmeny. Där finns möjlighet att lägga till kursutvärdering,
se resultat av utvärdering eller få uppgifter om utvärdering
postade via e-post.

10.3.3.2 Lägga till utvärdering
När läraren väljer att lägga till utvärdering visas ett formulär.
Ingen inmatning i kombination med något av följande tecken
är överhuvudtaget godkänt av säkerhetsskäl / * \ |
Detta formulär för att lägga till utvärdering har följande vali-
dering:

•  Lärarens efternamn – fältet får ej lämnas tomt. Stora och
små bokstäver a – ö är godkända.

•  Lärarens förnamn – fältet får ej lämnas tomt. Stora och
små bokstäver a – ö är godkända.

•  Kurskod – fältet får ej lämnas tomt. Tre bokstäver a-z är
godkända plus tre siffror.

•  Kursnamn – fältet får ej lämnas tomt. Stora och små bok-
stäver a-ö är godkända, likaså siffror 0-9.

•  Läsperiod – fältet får ej lämnas tomt. Siffrorna 1-4 är god-
kända.

•  Kalenderår – fältet får ej lämnas tomt. Årtal mellan 2002 –
2050 är godkända.

•  Lärarens e-postadress – får ej lämnas tom.
fnamn.enamn@domän.toppdomän är godkänt, alternativt
namn@domän.topdomän.

•  Antal studenter – fältet får ej lämnas tomt. Tal mellan 1-
999 är godkända.

•  Lösenord för utvärdering – fältet får ej lämnas tomt. Stora
och små bokstäver a-ö är godkända, siffror  0-9 likaså.

•  Bekräfta lösenord – har ingen validering, men får inte läm-
nas tomt.

•  Tre valfria frågor (om så önskas) – fälten får lämnas tom-
ma. Stora och små bokstäver a-ö är godkända, siffror 0-9
likaså.
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E-postadress matas in för att studenter ska kunna skicka
anonym e-post med frivilliga kommentarer och för att läraren
ska kunna få information om en viss utvärdering hemskickad.
Antal studenter som ska fylla i utvärderingen sätts för att
kunna begränsa antalet inlägg i databasen. När max antal
studenter fyllt i utvärderingen kan inga fler utvärderingar läg-
gas till i databasen.
När alla värden är ifyllda och användaren godkänt att det spa-
ras i databasen kontrolleras alla värden. Alla ifyllda värden
som bryter mot valideringsregler fångas upp av felhantering.
Felmeddelande skrivs ut och utvärderingen läggs inte till i
databasen. Lösenordet som fyllts i kontrolleras mot det be-
kräftade lösenordet. Är det samma godkänns det, annars
skrivs felmeddelande ut.
De valfria frågorna skrivs ut om det har angetts några. Om
alla inmatade värden är ifyllda på ett korrekt sätt lagras det i
databasen med hjälp av SQL-satser och tilldelas ett unikt id-
nr. Om något inte är korrekt ifyllt uppmanas användaren att
återvända till formuläret och fylla i rätt värden. Felmeddelan-
de för fältet som felaktig data inmatats i skrivs också ut. Kor-
rekt inmatad data skickas tillbaka till formuläret för att an-
vändaren inte ska behöva mata in allt på nytt.

10.3.3.3 Resultat av utvärderingar
För att se en utvärdering ombeds användaren logga in med
kursid och lösenord. Detta för att rätt användare ska få till-
gång till de utvärderingar den har rätt till. Id-nr tilldelades när
utvärderingen lades upp och lösenord har användaren själv
bestämt. Inloggningen kontrollerar att id-nr och lösenord fyllts
i. Om någon av rutorna är tomma skrivs felmeddelande ut.
Validering av lösenord sker också. Felmeddelande skrivs ut
om inmatningen bryter mot valideringsreglerna. Annars kon-
trolleras att id och lösenord stämmer med databasen. Om de
inte stämmer skrivs felmeddelande ut. Filerna som är resultat
av inloggningen har tilldelade variabelnamn. Detta för att inte
kunna gå förbi inloggning genom att se filens namn. Om in-
loggningen lyckas får användaren se statistik för kursutvärde-
ringen. Kursid för kursen skickas med för att användaren ska
få se statistik för rätt kurs.

Den automatiska statistiken för kursutvärderingen räknas ut
med hjälp av funktionen avg i SQL. För att inte beräkna stati-
stik på valfria frågor som ej har fyllts i och därmed skriva ut
värdet ”0.0” kontrolleras först att det finns något värde innan
det beräknas. Om det finns ett värde för någon valfri fråga be-
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räknas statistik för den också. Statistiken är avrundad till en
decimal. Funktionen count som finns i SQL räknar antalet
ifyllda kursutvärderingar. De skrivs sedan ut på skärmen. All
statistik skrivs ut i en tabell tillsammans med frågorna. De
valfria frågor som fyllts i skrivs också ut för att man ska veta
vad det är för fråga man ser statistik för. Från denna sida
finns också länkar till kommaseparerade resultat och alla svar
för utvärderingen i databasen. Även här skickas kursid med
för att se resultat för rätt kurs. Datum och tid för hämtningen
ur databasen redovisas i sidfoten.

När man klickar på länken för kommaseparerade svar ges
möjlighet att spara ner en fil med kommaseparerade svar. De
kommaseparerade svaren hämtas med hjälp av SQL-frågor.
Svaren på SQL-frågorna loopas igenom och skrivs ut i en text-
fil med ett kommatecken mellan varje svar. Varje rad i tabel-
len innehåller en utvärdering, det vill säga det blir lika många
rader som ifyllda utvärderingar. Om valfria frågor finns skrivs
även svaren ut för dem. Textfilen går sedan att öppna i till ex-
empel Excel för vidare bearbetning.

Om man önskar kontrollräkna svaren går det bra att klicka på
länken för att få upp alla svar. Svaren från kursutvärderingen
hämtas med hjälp av SQL-frågor. De skrivs sedan ut i en ta-
bell där första kolumnen innehåller svar på fråga 1, andra
kolumnen innehåller svar på fråga 2 och så vidare. Om valfria
frågor finns skrivs även svaren ut för dem. De eventuella val-
fria frågorna skrivs ut längst ner på sidan. Annars lämnas ut-
rymmet tomt. En sidfot med datum och tid för hämtningen
finns också.

10.3.3.4 E-post funktion
För att ge personalen en möjlighet att få tillgång till sina in-
matade uppgifter i databasen skapade jag en e-postfunktion.
Här möts personalen av ett formulär där de ombeds fylla i e-
postadress och kurskod för berörd kurs. Först kontrolleras att
e-postadress och kurskod är ifylld. Om de inte är det ges ett
felmeddelande. Är de ifyllda valideras de sedan för att kolla att
ifylld adress och kod är giltiga. Om de inte är giltiga ges fel-
meddelande. Annars jämförs de med databasen med hjälp av
SQL. Om matchning finns e-postas samtliga uppgifter till e-
postadressen med hjälp av PHPs mailfunktion, annars skrivs
felmeddelande ut. Uppgifterna hämtas ur databasen med
hjälp av SQL-frågor. Innan uppgifterna skickas aktiveras
PHP´s sleep-funktion, som innebär att PHP väntar ett angivet
antal sekunder innan e-post skickas. Detta valde jag att an-



Jenny Johansson 2002-05-30
                                                                                           

_____________________________________________________________

48

vända för att försvåra spam-attacker. En bekräftelse på att e-
post skickats skrivs ut på skärmen. Tester har visat att e-
postfunktionen fungerar utmärkt med e-postprogram som
Pine och Eudora, medan Groupwise har vissa problem att tol-
ka å, ä och ö. Detta problem består i att Groupwise inte följer
Mime-standard utan har en egen standard. Detta problem går
inte att lösa i kursutvärderingssystemet, då det ligger på
Groupwise.

10.3.4 Studenter

10.3.4.1 Inloggning
Inloggning sker för att studenter ska fylla i rätt utvärdering
och för att ingen obehörig ska fylla i utvärderingar. Inloggning
sker genom att ange id-nr och lösenord. Id-nr tilldelades när
utvärderingen lades upp av läraren och lösenord har läraren
bestämt. Den informationen ska läraren sedan ha givit sina
studenter så att de kan utföra utvärderingen. Inloggningen
kontrollerar att rutorna för id-nr och lösenord inte är tomma.
Om något av värdena inte fyllts i skrivs felmeddelande ut. Va-
lidering av lösenord sker för att kontrollera att det inte bryter
mot valideringsregler. Om inmatat värde gör det skrivs fel-
meddelande ut. Annars kontrolleras att id och lösenord
stämmer med databasen. Om de inte stämmer skrivs felmed-
delande ut och rekommenderar studenten att försöka logga in
igen. Resultatet av inloggningen är filer som har tilldelade va-
riabelnamn. Detta för att minska chansen att gå förbi inlogg-
ning genom att se filens namn. Skulle en student trots allt
lista ut filnamnet och komma fram till kursutvärderingen tol-
kar systemet det som att noll studenter är godkända att utföra
kursutvärdering. På så sätt kommer studenten endast att få
ett felmeddelande om den försöker lägga till information i sy-
stemet. Om inloggningen lyckas får studenten fylla i kursut-
värderingen för den kursen. Kursid för kursen skickas med för
att studenten ska fylla i kursutvärdering för rätt kurs.

10.3.4.2 Kursutvärdering
Formuläret består av tidigare nämnda standardiserade kurs-
utvärderingsfrågor samt eventuellt tre valfria frågor. Om inte
läraren valt att använda sig av valfria frågor skrivs inte in-
matningsrutorna till dem ut. Det finns också en e-
postfunktion för att studenter ska kunna skicka anonym e-
post till läraren med fria kommentarer. Denna funktion är im-
plementerad med PHPs mail-funktion.
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När studenten postar sitt formulär kontrolleras hur många
utvärderingar som lagts till i databasen. Genom att lägga
kontrollen på antal inmatade utvärderingar blir resultatet mer
korrekt än om jag lagt kontrollen på antal inloggningar. I så
fall skulle det inte finnas något som hindrade en student från
att lägga till hur många utvärderingar som helst bara stu-
denten passerat inloggning. Om max antalet utvärderingar är
ifyllda skrivs ett felmeddelande ut på skärmen och utvärde-
ringen läggs inte till i databasen. Annars kontrolleras inmatad
data genom att validera att samtliga inmatade värden är
nummer mellan 1-5. Om det fanns några valfria frågor valide-
ras också de svaren. Om alla svar är ifyllda på ett korrekt sätt
skrivs inmatade värden ut på skärmen. Annars skrivs felmed-
delande ut för de felaktiga värden som fyllts i och studenten
ombeds gå tillbaka och fylla i rätt värden. Utvärderingen läggs
då inte till i databasen. Id-nr för kursen och korrekt inmatad
data skickas med för att studenten ska hamna på rätt utvär-
dering och för att slippa behöva fylla i allt på nytt. Om kor-
rekta värden är ifyllda läggs utvärderingen till i databasen.
När studenten har fyllt i formuläret och data lagts till i data-
basen ges möjlighet att fylla i valfria kommentarer i en text-
ruta. Innehållet i textrutan postas sedan till den adress lära-
ren angett när han/hon lade upp utvärderingen. Innehållet i
textrutan sparas aldrig i databasen, utan skrivs ut i brevet
som postas till berörd lärare anonymt. Även här används sle-
ep-funktionen i PHP för att försvåra en möjlig spam-attack.

Denna lösning säkerställer inte att en student enbart fyllt i en
utvärdering. En hängiven hackare skulle kunna skriva ett
script för att snabbt fylla i alla utvärderingar automatiskt.
Lösningen ger ett visst logiskt skydd mot nämnda attack, då
läraren fyllt i hur många studenter som ska fylla i utvärde-
ringarna. Om läraren följer med sina studenter till en datasal
för att fylla i utvärderingarna märks det ganska snabbt om
någon inte kan utföra utvärderingen på grund av att antalet
ifyllda utvärderingar har uppnått max antal inlägg i databa-
sen. Om en person fyller i två utvärderingar kommer en annan
att inte kunna fylla i den. Däremot skulle en student kunna
fylla i ett antal utvärderingar om inte hela klassen skulle göra
utvärderingen. Av tidigare nämnda erfarenhet från det gamla
systemet så var det ingen som försökt sabotera det trots att
det inte hade några som helst säkerhetslösningar. Alla männi-
skor är dock inte goda, så några garantier finns inte.

En lösning som hade kunnat implementeras var det förslag
jag fick halvvägs in i arbetet från Stefan Mankefors, docent
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och lektor vid HTU. Hans förslag gick ut på att skapa en extra
databas där alla studenters e-postadresser lagras. När stu-
denter ska fylla i en utvärdering ombeds de ange ett lösenord.
Om inte studenten har ett lösenord anger personen sin e-
postadress i stället och får då ett slumpgenererat lösenord.
Lösenordet skickas till kursutvärderingsdatabasen där det
sparas. Nästa gång personen ska fylla i en utvärdering anges
samma lösenord och studenten bockas av för att inte kunna
utföra utvärderingen fler än en gång. En student kan då inte
fylla i utvärderingen mer än en gång. Lösenordet sparas inte i
samma databas som e-postadresserna för att inte kunna
kopplas ihop med studenten.

Det största problemet med ovan nämnda lösning är att det
inte finns någon upprättad databas över alla studenters e-
postadresser eller liknande. IT-enheten önskar heller ingen
sådan lösning av datasäkerhetsskäl. Om någon obehörig
skulle komma över listan skulle den kunna distribueras i re-
klamsyfte. Om distansstudenter ska använda systemet krävs
central administration för att lägga upp de studenterna efter-
som de inte finns i något register (personlig kommunikation,
Johan Olsson 2002-04-29). Ett annat problem är att studen-
ter skulle kunna fylla i utvärderingar för kurser de inte ens
har gått. Om alla kan fylla i dem genom att ange sitt lösenord
har man ingen kontroll över vilka som har rätt att fylla i ut-
värderingar.

Om lösningen skulle implementeras i kombination med be-
fintlig lösning skulle det ge ett säkrare system, men andra
problem skulle uppstå. En student skulle kunna ange någon
annan students e-postadress för att komma över fler lösenord.
Om en fuskande student anger e-postadressen före den
”riktiga” studenten får studenten tillgång till personens lö-
senord och kan fylla i fler än en utvärdering.

10.3.5 Lista
När användaren klickar på ”lista alla kursutvärderingar”
kommer samtliga kurser i kursutvärderingssystemet att listas.
Listningen av alla kurser görs genom en SQL-fråga. Svaren
loopas igenom och skrivs ut i en tabell som visas på skärmen.
För varje kursutvärdering finns en radio-knapp för att kunna
välja vilken kursutvärdering som önskas. Om inte användaren
väljer att markera en utvärdering fångas det upp av felhan-
tering. Användaren uppmanas då att gå tillbaka till listningen
och välja ett alternativ. Markerat val skickas med till statistik-
filen för att kunna se vilken kurs användaren vill se statistik
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för. Statistiken räknas ut och visas på samma sätt som för
personal. Dock visas ej samtliga utskrifter för kursutvärde-
ringarna eller kommaseparerad fil.

10.3.5.1 Resultat
För att se resultat ombeds användaren ange kurskod. Först
kontrolleras att inmatningsrutan inte är tom. I så fall ges fel-
meddelande och användaren uppmanas att fylla i ett värde.
Annars valideras inmatat värde och kontrollerar att det inne-
håller tre bokstäver och tre siffror. Om det inte gör det skrivs
felmeddelande ut. Är inmatningen godkänd görs bokstäverna
om till versaler och kontrolleras mot databasen. Om kurskod
existerar listas alla kurser med den koden, om inte skrivs fel-
meddelande ut. Kurserna skrivs ut i en tabell med en radio-
knapp på samma sätt som för listning av kursutvärderingar.
Även statistik visas på samma sätt som i lista utvärde-
ringar.

10.3.5.2 Sökfunktion
Om användaren klickar på sökfunktionen visas ett sökformu-
lär där man kan ange sökord och välja att söka på kurskod,
lärares förnamn, efternamn eller läsår. Sökfunktionen är ut-
formad så att det räcker med några bokstäver för att söka. För
att ta ett exempel: om en sökning ska ske på en lärare som
heter Gustavsson men användaren är osäker på hur namnet
stavas, Gustavsson eller Gustawsson, räcker det med att skri-
va ”Gusta” så listas alla efternamn som börjar på ”Gusta”.
Detta löses med att använda jokertecken, %. Om användaren
inte fyller i sökord tas det upp av felhantering som uppmanar
användaren att gå tillbaka och fylla i ett sökord. Om sökordet
inte existerar fångas det också upp. Sökordet skickas med och
letas upp i databasen med hjälp av SQL.
Sökresultatet skrivs ut på samma sätt som listningen av kur-
serna. Även här finns felhantering om inte kursutvärdering är
vald. Statistiken presenteras också på samma sätt.

10.3.5.3 Settings
I denna katalog ligger filer som har med gränssnittet att göra,
till exempel styles-fil och bilder. Här återfinns också filer som
anropas från andra filer. Valideringsfilen innehåller validering
för inmatning i formulär. I den anropas specifika funktioner
beroende på vad som ska valideras. Funktionerna använder
sig av ereg-funktionen i PHP för att validera värden. Filen
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som anger sidfot använder sig av funktionen date i PHP för
att hämta datum och tid. Även filer för uppkoppling mot data-
bas återfinns här.
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11 Resultat
Kursutvärderingssystemet blev lättanvänt, enkelt och funktio-
nellt. Systemet bygger på tre delar, en för personal, en för stu-
denter och en allmän.
Personaldelen riktar sig mot personal genom ett administra-
tionsgränssnitt där de kan lägga upp utvärderingar, se auto-
matisk statistik och få information om utvärderingar e-postad.

Studentdelen vänder sig till studenter som ska fylla i kursut-
värderingar. Där har de möjlighet att lämna sina åsikter om
olika kurser, dels genom betygssättning, dels genom att posta
fria kommentarer anonymt till berörd lärare.

Den allmänna delen riktar sig till alla som kan ha intresse av
att se resultat av utvärderingar. Det kan röra sig om studenter
som tänker söka en kurs eller personal som utvärderar kurser
för att införa förbättringar.

Systemet har uppnått central administrationsfrihet och har
validering av alla inmatningar för att säkerställa datasäkerhet.
Det finns regler för inlägg i systemet så antalet inlägg blir be-
gränsat till det antal studenter som ska göra utvärderingen.

Studenters anonymitet är säkerställd och de har fått tillgång
till statistik.

Obehöriga kan inte göra utvärderingar, samtidigt som syste-
met ändå är tillgängligt för distansstudenter.

Utskriftsprover på statistik har gjorts med gott resultat. Ut-
skrifterna är tydliga och visar datum och tid. Systemet un-
derlättar för kurssekreterarna som enkelt skriver ut statistik
för kurserna och vidareförmedlar för arkivering.

Om systemet kommer att standardisera utvärderingar går inte
att svara på idag. Jag har gett förutsättningar för det, men det
är upp till högskolan att utnyttja de förutsättningarna så det
leder till standardisering.
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12 Diskussion
Att försöka bygga ett kursutvärderingssystem med säkerhet,
anonymitet, central administrationsfrihet och användbarhet i
kombination kan vara mycket mer komplicerat än man tror.
När tiden och resurserna är begränsade som i det här fallet är
det svårt att få systemet att göra studenter anonyma samtidigt
som de bara ska kunna fylla i en kursutvärdering per person.
Tekniska begränsningar försvårar uppgiften. Vald lösning är
inte säker till 100 %, men den bästa av de möjligheter som
finns på högskolan i Trollhättan idag.

Det har varit positivt att göra något som man vet kommer att
användas och som användare efterfrågar och ser fram emot.
Förbättringar jag gjort under tidens gång har mötts med stor
optimism och användarna har sett fördelar och möjligheter
med systemet.

Likheterna med det föregående systemet är minimala. Det
enda de har gemensamt idag är idén om webbasering, namnet
och ett antal frågor i kursutvärderingen.

13 Slutsats
I dagsläget är PUL, personuppgiftslagen, väldigt strikt formu-
lerad. Den är under bearbetning, och skulle den ändras till en
mer fördelaktig utformning skulle det gå att byta ut de frågor
som finns idag till frågor som ger utrymme för mer diskussion.
I det här systemet är frågorna utformade så att svarsalternati-
ven blir en betygssättning mellan 1-5. En fråga som ”vad tyck-
er du om kurslitteraturen?” är i dagsläget inte tillåten då stu-
denter kan skriva om författaren till boken utan författarens
tillstånd. Vid en lagändring skulle detta kunna bli möjligt och
betydligt mer givande än dagens frågor. Då skulle man kunna
få fram förslag till annan litteratur, synpunkter på priset, in-
nehållet och så vidare.

En annan utvecklingsmöjlighet skulle vara att man skulle
kunna se resultatet av flera utvärderingar samtidigt på sam-
ma skärm. I denna version av systemet kan man endast se en
åt gången. Om en person vill jämföra kursutvärderingar med
varandra måste personen backa för att byta utvärdering. Sy-
stemet är delvis byggt för framtiden. Det kan kännas me-
ningslöst att ha en inloggning för personal när de ska se stati-
stik för kurserna. Det enda som skiljer mot den allmänna de-
len är möjlighet att få kommaseparerade utskrifter och att alla
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svar visas. Vid en förändring av PUL skulle e-postrutan med
kommentarer kunna göras till en vanlig textruta för kom-
mentarer. I så fall skulle de kommentarerna lagras i databa-
sen. Kommentarerna skulle då kunna skrivas ut i personalens
statistikfunktion. Vid en sådan implementation krävs en in-
loggning för att ingen annan än berörd lärare ska kunna se de
fria kommentarerna. Om då inloggningen redan är färdig, som
nu, underlättar det ombyggnaden av systemet.
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Figur 10.6  Sökning i kursutvärderingssystemet
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Appendix

Appendix 1 – Mötesanteckningar Johan Olsson 2002-03-25
Baseras på hans erfarenheter av hans testsystem och vad han
kommit fram till efter användning av det och vad andra an-
vändare gett för respons.

Administrationsfritt
•  Ingen central administration ska behövas

•  IT-enheten hinner inte
•  Lättare att få infört
•  Lättare för personal som slipper jaga någon fy-

sisk person för att lägga upp utvärdering
•  Lägg över administration som uppläggning av kursutvärde-

ringar på lärarna

Automatisk sammanställning

•  Beräknad statistik för personal
•  Arbetsbesparing
•  Motivation till att förbättra sina kurser från år

till år
•  Tillgång till statistik för studenter

•  Motivation till att göra dem
•  Bättre underlag när de ska söka kurser

•  Visa alla svar som kommit in för de som önskar
•  Kommaseparerad fil för Excel

Inloggning
•  Personal

•  LDAP
•  Inloggning för att se statistik

•  Studenter
•  Måste vara anonyma
•  Gemensamt lösenord?

Kursutvärderngsformuläret
•  Behåll frågor för att ha något att visa, ändra efter syn-

punkter.
•  Fria kommentarer
•  Standardisering av kursutvärderingar
•  Tre valfria frågor för specifika kursfunderingar
•  Åtkomligt för distansstudenter
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Datasäkerhet
•  Validering
•  Inloggning
•  Får ej överstiga användbarhet, måste göras avvägning. An-

nars oanvänt.
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Appendix 2 – Mötesanteckningar Kerstin Dartsch 2002-03-28
•  Inga regler för hur utvärderingar ska utföras, bara de görs.
•  Svårt att få lärare att utföra utvärderingar
•  Svårt att få ut några konkreta förbättringar som resultat av

utvärderingar då svaren kan vara intetsägande.
•  Utförs på många olika sätt, en del pratar med studentre-

presentanter i grupp, de flesta har olika varianter av frågor
på papper

•  Personuppgiftslagen, PUL, säger att inga personuppgifter
får lagras utan personens tillstånd.

•  Omöjligt att följa lagen om studenter ska ges möjlighet att
fylla i fria kommentarer.

•  Hon visade mig ett alternativ, ”kursutvärdering a la Lan-
der”, som var fritt från fria kommentarer. Det bestod av
femtio frågor vinklade från olika håll för att ge en heltäck-
ande bild.
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Appendix 3 – Förslag till kursutvärdering
Kursutvärdering a la Lander

På det stora hela – hur upplevde du kursen?

(Det står ofta lärarna, men tänk
”läraren” om det stämmer bättre)                                       1           2            3             4           5

                       Instämmer     Var          Instämmer
                                                                      ken         knap-     inte                                       

helt    delvis     eller        past        alls

1. Det var alltid lätt att veta vilka prestationer
som förväntades av en.                                                                                           
2. Kursen utvecklade min förmåga till problemlösning.                                        
3. Lärarna motiverade mig till att göra mitt bästa på
kursen                                                                                                                     
4. Arbetsbördan var för stor på kursen                                                                   
5. Kursen skärpte min analytiska förmåga                                                             
6. Jag hade i allmänhet en klar idé om vad jag ville med
kursen och vad som förväntades av mig                                                                
7. Lärarna tog sig tid att ordentligt kommentera
mitt arbete                                                                                                              
8. Man klarade sig bra på den här kursen om man
bara hade ett gott minne                                                                                        
9. Kursen hjälpte mig att bli bättre på att samarbeta                                             
10. Tack vare kursen känner jag mig säkrare på att
hantera ovanliga problem                                                                                      
11. Kursen utvecklade min förmåga att skrivs så att
andra förstår                                                                                 
12.  Lärarna verkar mera intresserade av att kontrollera
mina minneskunskaper än vad jag har förstått av
innehållet                                                                                                               
13.  Det var ofta svårt att begripa vad jag förväntades
klara i kursen                                                                                                         
14.  Jag fick tillräckligt med tid för att lära mig det
jag skulle.                                                                                                              
15. Lärarna ansträngde sig verkligen att förstå
vilka svårigheter jag kunde ha på kursen                                                              
16. Vanligen fick jag användbar återkoppling från
lärarna om hur det gick för mig på kursen                                                            
17. Lärarna var väldigt bra på att förklara saker och
ting i innehållet                                                                                                      
18. Det var för många examinationsuppgifter
om rena fakta                                                                                                         
19. Lärarna ansträngde sig att göra sitt ämne intressant                                        
20. Jag kände ett starkt tryck att prestera bra i kursen                                         
21. Kursen hjälpte mig att utveckla min förmåga
att planera eget arbete                                                                                            
22. Det var så mycket att gå igenom på kursen så man
kunde inte hinna förstå allt ordentligt                                                                    
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23. Redan från början klargjorde lärarna vad de
förväntade av mig                                                                                                   
24.  På det hela taget så är jag nöjd med kvaliteten
på den här kursen                                                                                                    
25. Examinationen hjälpte mig att förstå innehållet
på ett djupare sätt                                                                                  
                                                                                      1         2            3            4           5

               Instämmer     Var          Instämmer
                                                              ken         knap-     inte                                                

               helt    delvis   eller        past        alls

26. Lärarna vill att examinationerna skall visa om
jag kan generalisera min kunskap till nya situationer                                       
27.  Lärarna uppmuntrade oss att pröva nya idéer                                            
28. Kursen har varit alldeles för arbetsam                                                        
29. Lärarna tog hänsyn till vad studenterna behövde
få utrett i innehållet                                                                                           
30.  Föreläsningarna var effektiva och klara                                                     
31.  Lärarna gick in för att ta reda på varför vissa
saker var svåra för oss                                                                                       
32.  Vi stimulerades att söka egna lösningar på
problem                                                                                                              
33.  I examinationerna förväntas jag inte bara
redovisa vad jag lärt utan också kunna tillämpa
kunskapen teoretiskt eller praktiskt                                                                   
34.  Lärarna gick tydligt och klart igenom delar
av innehållet                                                                                                       
35. Lärarna förändrade undervisningen efter vad
studenterna fann svårt                                                                                        
36.  Lärarna uppmuntrade oss att använda våra
egna idéer                                                                                                           
37. Kursen stärkte min förmåga att diskutera med
andra på ett resonerande sätt                                                                              
38. Lärarna hade användbara synpunkter på mitt
arbete i kursen                                                                                                    
39. Kursen hjälpte mig att bli bättre på att redovisa
för andra                                                                                                             
40. Jag tyckte det var en intressant och givande kurs                                        
41. Lärarnas kommentarer till mitt arbete var ofta
konstruktivt                                                                                                        
42. Lärarna märkte snart om man halkat efter i arbetet                                     
43. Lärarna fick mig att prestera så bar jag kunde                                             
44. Lärarna såg att ens egna idéer alltid var välkomna                                      
45. Arbetet med kursen kändes tungt                                                                 
46. Man fick klart veta vad man skulle förstå efter
kursen                                                                                                                 
47. Examinationen tog inte bara reda på om man
förstått något, utan också hur man förstått det                                                   
48. Kursen skärpte min insikt i att saker och ting kan
förstås på olika sätt                                                                                             
49. Kursen utvecklade min förmåga att argumentera
trovärdigt                                                                                                            

50. Skiljer sig denna kurs du nu gått från andra kurser du läst??
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 Nej, det är ingen större skillnad
 Den jag gått nu är bättre än de andra
 Den jag gått nu är sämre än de andra kurserna jag gått

Så var det klart. Tack för Din medverkan!

2000-05-23, Kerstin Dartsch



Jenny Johansson 2002-05-30
                                                                                           

                                                                                           

65

Appendix 4 – Sammanställning av studentåsikter

Vilka frågor skulle du vilja ha med i ett standardiserat
webbaserat kursutvärderingssystem?
Betygsskala från ett till fem
Utrymme för förbättringsförslag skall finnas med.
Kvalitet på kursens innehåll
Saknades något?
Var upplägget bra? Ex. mer praktik, "få se saker i verklighe-
ten", använda
datorer istället för papper och penna, studiebesök mm.
Var föreläsarens pedagogik bra?
Var ev övningsassistent bra?
Gavs det tillräckligt med tid? (tempo, omfattning mm)
Utvärdering av kurslitteraturen;
   - var innehållet i böckerna tillräckligt bra,
   - var böckerna prisvärda (kan kolla om det finns alternativa
böcker)
Utvärdering av kursplaneringen
   - nådde man de uppställda kraven i kursplaneringen
   - var planeringen rimlig i förhållande till det förväntade re-
sulta  tet, dvs fick  man den kunskap som utlovades i kurs-
planen
Utvärdering av projekt och inlämningsuppgifter
   - hur mycket tid man får och hur bra informationen från
läraren är
Utvärdering av kursen som helhet
   - hur mycket hjälp man har fått av läraren vid behov
   - tillgång till lab-salar, datorer, utrustning
   - är kursen "vettig" för studenten, dvs hör den hemma på
sitt respektive program eller borde den ersättas med något
annat

Vad ställer du som student för krav på datasäkerheten i
ett webbaserat kursutvärderingssystem?
Anonymitet
Att endast den berörda läraren har tillgång till mina åsikter
Att vi verkligen får se statistik för kursen och att den inte är
manipulerad.

Hur skulle du vilja se resultatet av kursutvärderingen i ett
webbgränssnitt?
Hur många procent som satte de olika betygen.
Hur många som svarade.
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Medelbetyg på svaren.
Att det finns möjlighet att jämföra olika kurser med varandra.
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Appendix 5 – Mötesanteckningar personal, 2002-04-03

Förklarade tankegångarna bakom systemet och hur det var
tänkt att fungera. Förklarade upplägget hur systemet skulle
interagera. De tyckte att det var bra som det var tänkt.

Inloggning personal
•  Inloggning av personal bra. Bra att kunna använda sitt

vanliga användarnamn
•  Bra formulär för uppläggning av kurser

•  Byt år mot kalenderår

Inloggning student

Alternativ 1:
Studenterna loggar in med sina vanliga användarnamn och
lösenord. Dessa jämförs då med en lösenordsfil och kastas
sedan när studenten är inloggad. Studenten förblir anonym.

•  Behövs administratör för att lägga upp nya klasser vid
varje kursstart

•  Studenter kan inte hoppa mellan olika utbildningar
utan måste vara i ”sin” egen klass för att slippa extra
administration.

•  Ingen bra lösning

Alternativ 2:
Automatiskt genererade engångslösenord. Läraren ska då fylla
i antal studenter och själv distribuera ut lösenorden.

•  Kräver större insats av personalen
•  Risk att det inte kommer att användas
•  Lärarna har ingen lust att klippa lösenord i små bitar

för att distribuera dem
•  Ingen bra lösning

Alternativ 3:
Läraren sätter ett lösenord för utvärderingen och hur många
studenter som ska fylla i utvärderingen. När antalet studenter
fyllt i utvärderingen kan inte fler utvärderingar läsas in i sy-
stemet.

•  Enkelt att använda
•  Behöver inte jaga administratör
•  Behövs ingen större insats
•  Beprövad i det tidigare systemet
•  Studenter kan hoppa mellan utbildningar
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•  Mest lämpliga lösning
Statistik

•  Enkel meny med informerande text

Förklarade de olika varianterna av möjligheter att se stati-
stik
•  Kommaseparation väldigt bra
•  Måste kunna se antalet ifyllda utvärderingar
•  Bra med samtliga utskrifter
•  Förslag om programmerade diagram i PHP.

Kursutvärderingsformulär
Bra frågor som användes i det förra systemet
•  Redan testade på studenter
•  Använd dem så länge i avvaktan på svar från Anders

Johansson, prefekt.
•  Förslag på pop-up frågor med Java-script för att

komplettera frågor
•  Säkerhetsrisk
•  Rörigt
•  Användare stänger av Java-script

Kerstin Dartsch förslag med femtio frågor
•  Lärarna har inte tid att läsa genom frågorna varje gång

man ska se statistiken
•  Alldeles för många frågor
•  Frågorna är alldeles för långa
•  Finns inga fria kommentarer, vilket anses vara viktigast

Studentåsikter
•  Lästes genom, men sparades till senare tillfälle

Kryptering
•  Känns inte som nödvändigt då data som sänds inte är

hemlig
•  Personalens inloggning måste vara krypterad

Bra att intressenter ska kunna ta del av kursutvärderingar.
•  Underlättar för både studenter och personal som ska ut-

värdera kurser.

Gränssnitt
Förklarade att det skulle vara lättolkat och förståeligt. Enkelt,
men funktionellt.
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•  De tyckte att det var en bra idé
Beslutade att avvakta med frågorna. Anders Johansson, pre-
fekt, skulle ta med dem och visa på institutionen för informa-
tik och matematiks möte samt skulle de tas upp på institutio-
nen för tekniks möte. Jag skulle lämna en sammanställning
med information samma kväll. Sammanställning skulle inne-
hålla kort information, utskrifter av gränssnitt, Kerstin
Dartsch frågor, studenters åsikter och befintliga frågor från
det gamla systemet.
Anders skulle undersöka ett eventuellt införande av systemet i
Uddevalla på sikt.
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Appendix 6 - Mötesanteckningar Johan Olsson, 2002-04-15

Möte angående tekniska aspekter på systemet.

IT-enheten har som policy att i första hand nyutveckla webb-
system med PHP
•  De ser helst att kombinationen Linux, Apache, MySQL och

PHP används.

HTU vill inte lagra personalens användarnamn av säkerhets-
skäl.
•  Kan ej använda sessioner för att visa alla inlagda utvärde-

ringar för viss person
•  Använda en extra inloggning i stället
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Appendix 7 – Användarmanual personal

Användarmanual
Systemet är uppbyggt i tre delar: en för personal, en för studenter och en
offentlig del.

Personal loggar in med sina vanliga användarnamn och lösenord som de
använder när de loggar in på skolans övriga resurser. Under personaldelen
finns sedan möjlighet att själv lägga upp kursutvärderingar, se resultat av
utvärderingar och få information om upplagd utvärdering e-postad till sig.

Studenter loggar in med tilldelat kursid och lösenord som läraren bestämt
när de ska utföra en kursutvärdering. Frågorna är standardiserade med un-
dantag för tre valfria frågor som läraren själv väljer.

Den allmänna delen består av olika sorters möjlighet att ta fram automatiskt
beräknad statistik för olika kursutvärderingar. Det går att lista alla utförda
utvärderingar som finns i systemet, ange kurskod för att få fram samtliga
utvärderingar för viss kurskod eller söka efter kurs. Denna del är till för att
studenter, kurssekreterare och annan berörd personal ska kunna få fram re-
sultat på ett enkelt sätt.
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För att återgå till huvudmenyn kan du när som helst klicka på den blå över-
skriften ”kursutvärderingssystem”.

Personal
Efter att ha loggat in under personal möts du av följande meny:

                       

Under ”lägga till kursutvärdering” ges möjlighet att lägga upp en ny kursut-
värdering för en kurs.

Under ”se resultat av kursutvärdering” kan du se automatiskt beräknad stati-
stik för utförd kursutvärdering eller få ut alla svar i en kommaseparerad fil
för vidare bearbetning i till exempel Excel. Det finns också möjlighet att få
alla svar i utvärderingen utskrivna på skärmen ifall kontrollräkning önskas.

Under ”glömt lösenord eller id?” kan du få information om tidigare upplagd
kursutvärdering hemskickad via e-post.
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Lägga till ny kursutvärdering
När du ska lägga till en kursutvärdering möts du av följande formulär:

I formuläret fyller du i ditt för- och efternamn, kurskod, kursens namn, läs-
period, kalenderår, e-postadress, antal studenter på kursen, lösenord för
kursutvärdering och eventuella valfria frågor.
E-postadress anges för att du ska kunna få dina inlagda uppgifter hemskick-
ade om du glömmer bort till exempel lösenord. Adressen är också till för att
studenter ska kunna skicka fria kommentarer till dig via e-post. Anledningen
till att fria kommentarer inte lagras i en databas utan e-postas är att PUL,
personuppgiftslagen, inte tillåter lagring av personuppgifter på webben utan
personens godkännande. I praktiken kan alltså en student ange en lärares
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namn i en kommentar och därmed bryter HTU mot lagen om kommentarer
lagras i databas. Därför e-postas kommentarer utan lagring.

Antal studenter som gått kursen anges för att inte obegränsat antal studenter
ska kunna fylla i kursutvärderingen. Om en student inte kan fylla i en utvär-
dering på grund av felmeddelande om att antalet utvärderingar är fyllda har
du antingen fyllt i ett för lågt antal studenter, alternativt har en student fyllt i
flera utvärderingar.

Lösenord som anges kommer att användas av studenter vid inloggning. An-
vänd därför INTE lösenord som du använder vid inloggning till andra resur-
ser.

Det finns också möjlighet att ange tre valfria frågor i textfälten längst ner på
sidan. Detta för att kunna ställa kursspecifika frågor som avviker från stan-
dardiseringsformuläret. Observera att frågorna måste kunna besvaras med
en betygssättning mellan 1-5. Frågorna är helt frivilliga och behöver inte
fyllas i om inte så önskas.

När du fyllt i dina uppgifter klickar du på ”Lägg till kurs”. Då sparas dina
uppgifter i kursutvärderingsdatabasen. Du blir också tilldelad ett kursid.
Detta kursid utgör tillsammans med lösenordet inloggning för studenter när
de ska utföra kursutvärderingen. Du behöver även informationen när du ska
logga in och se resultat av utvärderingen. Spara därför dessa uppgifter.

Om du får ett felmeddelande när du fyllt i formuläret beror det troligtvis på
att du fyllt i ett värde som inte är tillåtet. Det finns regler för vad som får
matas in i systemet. Reglerna är följande:

•  Först och främst måste alla uppgifter utom de valfria frågorna vara
ifyllda.

•  Efternamn och förnamn får innehålla stora eller små bokstäver mel-
lan a-ö. Siffror godkänns ej.

•  Kurskod ska skrivas som en beteckning med tre bokstäver följt av tre
siffror. Mellanslag får ej finnas.

•  Kursnamn får innehålla stora eller små bokstäver a-ö och siffror.
•  Läsperiod ska vara en siffra mellan 1-4. Inget annat är godkänt.
•  Årtal får vara från 2002-2050. Inget annat är godkänt.
•  E-postadress ska skrivas förnamn.efternamn@domän.toppdomän

alternativt namn@domän.toppdomän. Med detta menas till exempel
kalle.andersson@htu.se

       Även adresser som namn@thn.htu.se går bra.
•  Antalet studenter måste vara ett tal, inga bokstäver är godkända.
•  Lösenordet för utvärderingen godkänner stora eller små bokstäver a-

ö samt siffror. Detta lösenord måste upprepas och vara samma som
det första lösenordet som angavs.

•  Valfria frågor får bestå av stora eller små bokstäver a-ö och siffror.
Fälten får lämnas tomma.
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Se resultat av kursutvärdering
För att se resultat av kursutvärdering behöver du logga in med kursid som
tilldelades när kursen lades upp, samt lösenordet som du angav när du lade
upp kursutvärderingen. Du möts då av följande inloggningsruta:

                

Om du skulle glömt bort kursid eller lösenord finns möjlighet att få dessa
uppgifter hemskickade via e-post. Se under ”glömt lösenord eller id?”.

När du loggat in möts du av följande statistik:

 

Statistiken är automatiskt uträknad och är ett medelvärde på alla de utvärde-
ringar som utförts för den kursen. Om det lagts till några valfria frågor visas
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det också statistik för dem. Antalet utförda kursutvärderingar visas också.
För att se alla ifyllda svar i kursutvärderingen klickar du på ”Se alla svar”.
Vid utskrift rekommenderas liggande format.

Bearbetning i Excel
Om du vill ha en kommaseparerad fil med möjlighet att bearbeta data i till
exempel Excel klickar du på ”Svar för bearbetning”. Högerklicka sedan på
länken för att spara ner filen till hårddisk. Öppna sedan programmet Excel.
Gå in under ”arkiv” och välj ”öppna” för att öppna den kommaseparerade
filen. Ändra filformat till ”textfiler”. Filen heter komma.txt

Markera filen och klicka på ”öppna”.
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En importguide startas och följande steg gås igenom:

Här behöver du inte fylla i något, utan klickar bara på ”nästa”. Nästa steg
visar följande:
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Här klickar du i rutan ”komma” och klickar på knappen ”slutför”. Talen förs
då in i kalkylbladet. Varje rad motsvarar en student och varje kolumn mot-
svarar frågorna. Första kolumnen motsvarar fråga 1, andra kolumnen fråga 2
och så vidare. För att skapa diagram markerar du alla värden och går in i
menyraden under ”infoga” och väljer sedan ”diagram”.

Glömt lösenord eller id?
Om du har glömt ditt lösenord eller kursid när du ska logga in för att se re-
sultat kan du få dem e-postade tillsammans med annan information du lagt
till om kursen. Gå in under administrationsmenyn på ”glömt lösenord eller
id” och följande ruta kommer upp:

Här fyller du i kurskod för kursen det gäller och din e-postadress. Observera
att du måste fylla i samma adress som du angav när du lade upp kursutvär-
deringen.

Studenter
För att utföra en kursutvärdering går du in under ”student” på huvudmenyn.
Du får då upp följande inloggningsruta:

                

Här ska du logga in med det kursid och lösenord som din lärare tilldelat
klassen. Om du får upprepade felmeddelanden, kontrollera att kursid och
lösenord är korrekt med din lärare.
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Genom att använda samma lösenord och kursid för hela klassen är du helt
anonym när du fyller i din utvärdering.

När du loggat in får du följande kursutvärderingsformulär:

Dessa frågor ska besvaras med betyg mellan 1-5. De tio första frågorna är
standardiserade, de tre sista är tre valfria som läraren angett för just din kurs.
Eftersom de är valfria är det inte säkert att de finns med på just din utvärde-
ring. När kursutvärderingen är ifylld klickar du på ”skicka utvärdering”.

Om du skulle få upp felmeddelande beror det på att du inte har fyllt i värden
mellan 1-5. Om du får ett meddelande om att fler kursutvärderingar ej kan
fyllas i ska du kontakta din lärare.
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När utvärderingen är ifylld har du möjlighet att skicka anonym e-post till
din lärare med valfria kommentarer. Dessa kommentarer lagras inte i data-
bas, utan sänds till läraren direkt från en anonym avsändaradress. Kom-
mentarerna är helt frivilliga. Fyll i textrutan och klicka på ”posta”.

Statistik
För att kunna ta del av kursutvärderingars resultat, dvs. statistik, finns tre
olika möjligheter från huvudmenyn: antingen lista alla utförda kursutvärde-
ringar, ange kurskod för specifik kurs eller söka upp kursen. Gemensamt för
de tre varianterna är att markering av vald kursutvärdering sker på samma
sätt och de visar samma slags statistik.

Lista alla kursutvärderingar
För att lista alla utförda kursutvärderingar vid högskolan, gå in under ”lista
alla kursutvärderingar efter kurskod”. Alla utförda kursutvärderingar listas
då i alfabetisk ordning efter kurskod.

Se resultat av kursutvärdering med angiven kurskod
För att se resultat av kursutvärdering där du vet kurskoden går du in under
”se resultat av kursutvärdering med angiven kurskod”. Där möts du av föl-
jande ruta:

                        

Fyll i kurskoden i rutan angivet som ABC123, det vill säga tre bokstäver
följt av tre siffror utan mellanslag. Du får då upp en lista på alla kursutvär-
deringar som utförts med denna kurskod.

Sök efter kursutvärdering
För att söka efter kursutvärdering, gå in under ”sök efter kursutvärdering”.
Där möts du av följande:
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Här ges möjlighet att söka på kurskod, lärares efternamn, lärares förnamn
eller läsår.

Oavsett om du listar utvärderingar, anger kurskod eller använder sökfunk-
tionen kommer resultatet listas på följande sätt:

För att markera kursutvärdering du vill se finns det en radioknapp att klicka
i för varje utvärdering. Radioknappen visas med en röd pil. Klicka på knap-
pen för den utvärdering du vill se och klicka sedan längst ner på knappen
”Visa resultat”.

Statistiken som då visas är automatiskt uträknad och är ett medelvärde på
alla de utvärderingar som utförts för den kursen. Om det lagts till några val-
fria frågor visas det också statistik för dem. Antalet utförda kursutvärdering-
ar visas också.
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 Appendix 8 – Användarmanual allmän

Användarmanual

Systemet är uppbyggt i tre delar: en för personal, en för studenter och en
offentlig del.

Personal loggar in med sina vanliga användarnamn och lösenord som de
använder när de loggar in på skolans övriga resurser. Under personaldelen
finns sedan möjlighet att själv lägga upp kursutvärderingar, se resultat av
utvärderingar och få information om upplagd utvärdering e-postad till sig.

Studenter loggar in med tilldelat kursid och lösenord som läraren bestämt
när de ska utföra en kursutvärdering. Frågorna är standardiserade med un-
dantag för tre valfria frågor som läraren själv väljer.

Den allmänna delen består av olika sorters möjlighet att ta fram automatiskt
beräknad statistik för olika kursutvärderingar. Det går att lista alla utförda
utvärderingar som finns i systemet, ange kurskod för att få fram samtliga
utvärderingar för viss kurskod eller söka efter kurs. Denna del är till för att
studenter, kurssekreterare och annan berörd personal ska kunna få fram re-
sultat på ett enkelt sätt.
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För att återgå till huvudmenyn kan du när som helst klicka på den blå över-
skriften ”kursutvärderingssystem”.

Studenter
För att utföra en kursutvärdering går du in under ”student” på huvudmenyn.
Du får då upp följande inloggningsruta:

             

Här ska du logga in med det kursid och lösenord som din lärare tilldelat
klassen. Om du får upprepade felmeddelanden, kontrollera att kursid och
lösenord är korrekt med din lärare.
Genom att använda samma lösenord och kursid för hela klassen är du helt
anonym när du fyller i din utvärdering.
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När du loggat in får du följande kursutvärderingsformulär:

Dessa frågor ska besvaras med betyg mellan 1-5. De tio första frågorna är
standardiserade, de tre sista är tre valfria som läraren angett för just din kurs.
Eftersom de är valfria är det inte säkert att de finns med på just din utvärde-
ring. När kursutvärderingen är ifylld klickar du på ”skicka utvärdering”.

Om du skulle få upp felmeddelande beror det på att du inte har fyllt i värden
mellan 1-5. Om du får ett meddelande om att fler kursutvärderingar ej kan
fyllas i ska du kontakta din lärare.

När utvärderingen är ifylld har du möjlighet att skicka anonym e-post till
din lärare med valfria kommentarer. Dessa kommentarer lagras inte i data-
bas, utan sänds till läraren direkt från en anonym avsändaradress. Kom-
mentarerna är helt frivilliga. Fyll i textrutan och klicka på ”posta”.
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Statistik
För att kunna ta del av kursutvärderingars resultat, dvs. statistik, finns tre
olika möjligheter från huvudmenyn: antingen lista alla utförda kursutvärde-
ringar, ange kurskod för specifik kurs eller söka upp kursen. Gemensamt för
de tre varianterna är att markering av vald kursutvärdering sker på samma
sätt och de visar samma slags statistik.

Lista alla kursutvärderingar
För att lista alla utförda kursutvärderingar vid högskolan, gå in under ”lista
alla kursutvärderingar efter kurskod”. Alla utförda kursutvärderingar listas
då i alfabetisk ordning efter kurskod.

Se resultat av kursutvärdering med angiven kurskod
För att se resultat av kursutvärdering där du vet kurskoden går du in under
”se resultat av kursutvärdering med angiven kurskod”. Där möts du av föl-
jande ruta:

                          

Fyll i kurskoden i rutan angivet som ABC123, det vill säga tre bokstäver
följt av tre siffror utan mellanslag. Du får då upp en lista på alla kursutvär-
deringar som utförts med denna kurskod.

Sök efter kursutvärdering
För att söka efter kursutvärdering, gå in under ”sök efter kursutvärdering”.
Där möts du av följande:

                   

Här ges möjlighet att söka på kurskod, lärares efternamn, lärares förnamn
eller läsår.
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Oavsett om du listar utvärderingar, anger kurskod eller använder sökfunk-
tionen kommer resultatet listas på följande sätt:

För att markera kursutvärdering du vill se finns det en radioknapp att klicka
i för varje utvärdering. Radioknappen visas med en röd pil. Klicka på knap-
pen för den utvärdering du vill se och klicka sedan längst ner på knappen
”Visa resultat”.

Statistiken som då visas är automatiskt uträknad och är ett medelvärde på
alla de utvärderingar som utförts för den kursen. Om det lagts till några val-
fria frågor visas det också statistik för dem. Antalet utförda kursutvärdering-
ar visas också.
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 Appendix 9 – Installationsmanual

Installationsmanual

•  Skapa databasen kursutvardering

mysqladmin –p create kursutvardering

•  Skapa databastabellerna

create table kurser
(id int(5) primary key auto_increment,
fnamn char(15) not null,
enamn char(30) not null,
kurskod char(6) not null,
kursnamn char(50) not null,
lp char(3) not null,
year int(4) not null,
mail char(50) not null,
students int(3) not null,
password char(10) not null,
v1 char(100),
v2 char(100),
v3 char(100));

create table kursdata
(id int(5) not null,
f1 float(1) not null,
f2 float(1) not null,
f3 float(1) not null,
f4 float(1) not null,
f5 float(1) not null,
f6 float(1) not null,
f7 float(1) not null,
f8 float(1) not null,
f9 float(1) not null,
f10 float(1) not null,
va1 float(1),
va2 float(1),
va3 float(1));

•  Skapa databasanvändarna lasa och skriva

grant SELECT on kursutvardering.* to lasa@localhost
identified by ’password’;

grant INSERT on kursutvardering.* to lasa@localhost
identified by ’password’;
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PASSWORD skall bytas ut mot valda lösenord. Editera sedan filerna lasa.php och
skriva.php i katalogen settings med de valda lösenorden.

•  Servern måste kunna skicka e-post via SMTP, antingen genom en lokal eller en
extern mailserver

•  Webbservern och databashanteraren bör läggas på samma maskin. Om inte
måste filerna lasa.php samt skriva.php i katalogen settings editeras med namnet
på den nya databasservern.

•  Ändra avsändare-postadress i /personal/posta.php och
/studenter/kommentar.php
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Appendix 10 – Kod-personal
admin.php

<!-- Fil för att lägga till en kursutvärdering -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Lägg till kursutvärdering
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">
<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color:
#F9FAFB}</STYLE>

</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/skriva.php");

//Anger valideringsfil
require("../settings/validering.php");

//Gör om kurskod till stora bokstäver
$kurskod = strtoupper($kurskod);

//Mata in data från formuläret
$laggTill = "INSERT INTO kurser(fnamn, enamn, kurskod, kursnamn, lp,
year, mail, students,password, v1, v2, v3)
VALUES
('$fnamn','$enamn','$kurskod','$kursnamn','$lp','$year','$mail',
'$students', '$password', '$v1', '$v2','$v3')";

//Skriv ut inmatad data i tabell
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2
ALIGN=CENTER>";

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2>";

print "<H3>Följande har lagts till i kursutvärderings
systemet</H3>";

print "</TD>";
print "</TR>";

//Variabel för att kolla att inmatade värden är giltiga
$submit = 1;

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Lärarens efternamn: ";
print "</TD>";

//Om efternamn inte är ifyllt skrivs felmeddelande ut
if(empty($enamn))
{
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print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Efternamn saknas</B>";
$enamn = null;

print "</TD>";
}

else
{

//Använder funktionen namnValidering i filen valide
//ring.php för att kolla om ifyllt värde är giltigt,
//dvs innehåller ej vissa tecken. Skriver ut
//felmeddelande om värdet inte är korrekt, annars
//ifyllt värde.

if(!namnValidering($enamn))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$enamn = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$enamn";

print "</TD>";
}

}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Lärarens förnamn: ";
print "</TD>";

//Om förnamn inte är ifyllt skrivs felmeddelande ut
if(empty($fnamn))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Förnamn saknas</B>";
$fnamn = null;

print "</TD>";
}

else
{

//Använder funktionen namnValidering i filen
//validering.php för att kolla om
//ifyllt värde är giltigt, dvs innehåller ej vissa
//tecken. Skriver ut felmeddelande om värdet inte är
//korrekt, annars ifyllt värde.

if(!namnValidering($fnamn))
{

print "<TD>";
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$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$fnamn = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$fnamn";

print "</TD>";
}

}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kurskod: ";
print "</TD>";

//Om kurskod inte är ifyllt skrivs felmeddelande ut
if(empty($kurskod))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Kurskod saknas</B>";
$kurskod = null;

print "</TD>";
}

else
{

//Använder funktionen kodValidering i filen
//validering.php för att kolla om
//ifyllt värde är giltigt, dvs tre begynnande bokstä
//ver och tre avslutande siffror. Skriver ut
//felmeddelande om värdet inte är korrekt, annars
//ifyllt värde.

if(!kodValidering($kurskod))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$kurskod = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$kurskod";

print "</TD>";
}

}

print "</TR>";

print "<TR>";
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print "<TD>";
print "Kursens namn: ";

print "</TD>";

//Om kursnamn inte är ifyllt skrivs felmeddelande ut
if(empty($kursnamn))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Kursnamn saknas</B>";
$kursnamn = null;

print "</TD>";
}

else
{

//Använder funktionen alnumValidering i filen
//validering.php för att kolla om ifyllt värde är
//giltigt, dvs innehåller ej vissa tecken. Skriver ut
//felmeddelande om värdet inte är korrekt, annars
//ifyllt värde.

if(!alnumValidering($kursnamn))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$kursnamn = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$kursnamn";

print "</TD>";
}

}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Läsperiod: ";
print "</TD>";

//Om läsperiod inte är ifyllt skrivs felmeddelande ut
if(empty($lp))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Läsperiod saknas</B>";
$lp = null;

print "</TD>";
}

else
{

//Använder funktionen lpValidering i filen
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//validering.php för att kolla om ifyllt
//värde är giltigt, dvs 1, 2, 3 eller 4. Skriver ut
//felmeddelande om värdet inte är korrekt, annars
//ifyllt värde.

if(!lpValidering($lp))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$lp = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$lp";

print "</TD>";
}

}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kalenderår: ";
print "</TD>";

//Om årtal inte är ifyllt skrivs felmeddelande ut
if(empty($year))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>År saknas</B>";
$year = null;

print "</TD>";
}

else
{

//Använder funktionen yearValidering i filen
//validering.php för att kolla om ifyllt värde är
//giltigt, dvs årtal mellan 2002-2050. Skriver ut
//felmeddelande om värdet inte är korrekt, annars
//ifyllt värde.

if(!yearValidering($year))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$year = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
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echo "$year";
print "</TD>";

}
}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Lärarens e-postadress: ";
print "</TD>";

//Om e-post inte är ifyllt skrivs felmeddelande ut
if(empty($mail))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>E-post saknas</B>";
$mail = null;

print "</TD>";
}

else
{

//Använder funktionen mailValidering i filen
//validering.php för att kolla om ifyllt värde är
//giltigt, dvs namn@domän.topdomän. Kan skriva
//fornamn.efternamn också. Skriver ut felmeddelande om
//värdet inte är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!mailValidering($mail))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$mail = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$mail";

print "</TD>";
}

}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Antal studenter: ";
print "</TD>";

//Om studentantal inte är ifyllt skrivs felmeddelande ut
if(empty($students))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
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print "<B>Antal studenter ej ifyllt</B>";
$students = null;

print "</TD>";
}

else
{

//Använder funktionen studentValidering i filen
//validering.php för att kolla om
//ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-999. Skriver
//ut felmeddelande om värdet inte är korrekt, annars
//ifyllt värde.

if(!studentValidering($students))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$students = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$students";

print "</TD>";
}

}

print "</TR>";

print"<TR>";
print"<TD>";

print"&nbsp";
print"</TD>";

print"</TR>";

//Om valfria frågor fyllts i skrivs de ut oberoende av hur många av
//dem som fyllts i
if(empty($v1))
{

print"<TR>";
print"<TD>";

print"&nbsp";
print"</TD>";

print"</TR>";
}

else
{

//Använder funktionen alnumValidering i filen validering.php för
//att kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs innehåller inte
//vissa tecken. Skriver ut felmeddelande om värdet inte är
//korrekt, annars ifyllt värde.

if(!alnumValidering($v1))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
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print "<B>Felaktigt värde</B>";
$v1 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2>";

print "$v1";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

}

if(empty($v2))
{

print"<TR>";
print"<TD>";

print"&nbsp";
print"</TD>";

print"</TR>";
}

else
{

//Använder funktionen alnumValidering i filen
//validering.php för att kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs
//innehåller inte vissa tecken. Skriver ut felmeddelande om
//värdet inte är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!alnumValidering($v2))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$v2 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2>";

print "$v2";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

}

if(empty($v3))
{

print"<TR>";
print"<TD>";

print"&nbsp";
print"</TD>";

print"</TR>";
}
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else
{

//Använder funktionen alnumValidering i filen validering.php för
//att kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs innehåller inte vissa
//tecken. Skriver ut felmeddelande om värdet inte är korrekt,
//annars ifyllt värde.

if(!alnumValidering($v3))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$v3 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2>";

print "$v3";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

}

print"<TR>";
print"<TD>";

print"&nbsp";
print"</TD>";

print"</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "<B>Lösenord för utvärdering: </B>";
print "</TD>";

//Om lösenord inte är ifyllt skrivs felmeddelande ut
if(empty($password))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Lösenord saknas</B>";
$password = null;

print "</TD>";
}

else
{

//Använder funktionen alnumValidering i filen validering.php
//för att kola om ifyllt värde är giltigt, dvs innehåller
//inte vissa tecken. Skriver ut felmeddelande om värdet inte
//är korrekt, annars ifyllt värde. Validering görs endast på
//det första värdet. Om man fyller i ogiltiga värden i det
//andra kommer det ändå stoppas eftersom det inte är samma
//som det första värdet.

if(!alnumValidering($password))
{

print "<TD>";



Jenny Johansson 2002-05-30
                                                                                           

____________________________________________________________

98

$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$password = null;

print "</TD>";
}

//Annars jämförs det med det upprepade lösenordet
//Om de är samma skrivs lösenordet ut
else
{

if(empty($password2))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Lösenord saknas</B>";
$password2 = null;

print "</TD>";
}

else if($password == $password2)
{

print "<TD>";
echo "<B>$password</B>";

print "</TD>";
}

//Annars skriv felmeddelande ut
else
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt lösenord!</B>";
$password = null;

print "</TD>";
}

}
}

print"</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "<B>Kursens ID: </B>";
print "</TD>";

//Om $submit = 1, dvs korrekta värden är ifyllda, läggs data till
//i databasen

if($submit)
{

//Sparar resultat i variabel
mysql_query($laggTill, $mysql_link);

//Hämtar kursens id från databasen
$idcheck = "SELECT max(id) FROM kurser";

//Inmatning av data (SQL-sats)
$id = mysql_query($idcheck, $mysql_link);
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//Läser in svar i variabel
$checkid = mysql_fetch_row($id);

print "<TD>";
echo "<B>$checkid[0]</B>";

print "</TD>";
print"</TR>";

print"<TR>";
print"<TD>";

print"&nbsp";
print"</TD>";

print"</TR>";
print"</TABLE>";

//Tabell med informationstext och submit-knapp
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =
CENTER>";

print"<TR>";
print "<TD WIDTH = 600 COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>";

print "<B>Spara kursens idnr och lösenord! Dessa krävs för
att studenter ska kunna logga in och göra kursutvärdering. Du
kommer även behöva dem för att logga in och se resultatet av
utvärderingen.</B> ";

print "</TD>";
print "</TR>";

}

else
{

$checkid[0] = null;

//Formulär för att posta ifylld data
print "<FORM ACTION = 'administration.php' METHOD = 'post' NAME =
'utvardering'>";

//Skickar med inmatad data för att användaren inte ska behöva
//skriva om allt
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'enamn' VALUE = '$enamn'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'fnamn' VALUE = '$fnamn'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'kurskod' VALUE =

'$kurskod'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'kursnamn' VALUE =

'$kursnamn'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'lp' VALUE = '$lp'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'year' VALUE = '$year'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'mail' VALUE = '$mail'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'students' VALUE =

'$students'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'password' VALUE =

'$password'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'password2' VALUE =

'$password2'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'v1' VALUE = '$v1'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'v2' VALUE = '$v2'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'v3' VALUE = '$v3'>";

//Felmeddelande och tillbaka-knapp
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>";
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print "<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Tillbaka'>";
print "</TD>";

print "</TR>";
print"</FORM>";

}
print "</TABLE>";

?>
</BODY>

</HTML>

Administration.php

<!-- Gränssnitt för administration av kursutvärderingar -->
<!-- Fil skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Administration av kursutvärderingar
</TITLE>
<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =

"../settings/styles.css">
<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>

</HEAD>

<!-- Formulär för att fylla i data om kurs -->
<FORM NAME = 'admin' ACTION = 'admin.php' METHOD = 'post'>

<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = "CENTER">
<TR>

<TD COLSPAN = 2>
<P><H3>Lägg till kursutvärdering</H3></P>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Lärarens efternamn
</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'enamn' <? print "VALUE =
$enamn"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Lärarens förnamn
</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'fnamn' <? print "VALUE =
$fnamn"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Kurskod ("ABC123")
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</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'kurskod' <? print "VALUE =
$kurskod"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Kursens namn
</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'kursnamn' <? print "VALUE =
$kursnamn"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Läsperiod
</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'lp' <? print "VALUE = $lp";
?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Kalenderår
</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'year' <? print "VALUE =
$year"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Lärarens e-postadress
</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'mail' <? print "VALUE =
$mail"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Antal studenter
</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'students' <? print "VALUE =
$students"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Lösenord för utvärdering
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</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'password' NAME = 'password' <? print
"VALUE = $password"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 250>

Bekräfta lösenord
</TD>
<TD>

<INPUT TYPE = 'password' NAME = 'password2' <? print
"VALUE = $password2"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD>

&nbsp;
</TD>

</TR>

<!-- Fält för att fylla i valfria frågor -->
<TR>

<TD COLSPAN = 2>
Eventuella extra frågor läggs till i rutorna nedan
<BR>(Max 100 tecken per fråga)

</TD>
</TR>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'v1' SIZE = 63 <? print
"VALUE = $v1"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'v2' SIZE = 63 <? print "VALUE
= $v2"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'v3' SIZE = 63 <? print
"VALUE = $v3"; ?>>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD>

&nbsp;
</TD>

</TR>

<TR>
<TD COLSPAN = 2 ALIGN = "CENTER">
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<B>Dina ifyllda personuppgifter kommer att lagras i en
databas</B>

</TD>
</TR>

<!-- Submit/reset - knappar. Postar data till admin.php -->
<TR>

<TD COLSPAN = 2 ALIGN = "CENTER">
<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Lägg till kurs'>
<INPUT TYPE = 'reset' VALUE = 'Töm formuläret'>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</FORM>

</BODY>
</HTML>

alla.php

<!-- Fil för att skriva ut samtliga svar i kursutvärdering -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Visa alla svar från utvärdering
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-satser för att hämta id, kursnamn, valfria frågor samt svar på
alla frågor
$valjid = "SELECT id FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$valjKurs = "SELECT kursnamn FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$valfri1 = "SELECT v1 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$valfri2 = "SELECT v2 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$valfri3 = "SELECT v3 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$data = "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,va1,va2,va3 FROM kursdata

WHERE id = '$kursid'";

//Sparar resultat i variabel
$idVal = mysql_query($valjid, $mysql_link);
$kursVal = mysql_query($valjKurs, $mysql_link);
$svar_valfri1 = mysql_query($valfri1, $mysql_link);
$svar_valfri2 = mysql_query($valfri2, $mysql_link);
$svar_valfri3 = mysql_query($valfri3, $mysql_link);
$resultat = mysql_query($data, $mysql_link);

//Läser in svar i variabler
$kursid = mysql_fetch_row($idVal);
$kursnamn = mysql_fetch_row($kursVal);
$fraga1 = mysql_fetch_row($svar_valfri1);
$fraga2 = mysql_fetch_row($svar_valfri2);
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$fraga3 = mysql_fetch_row($svar_valfri3);

//Skriver ut samtliga svar i utvärderingen i en tabell
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 13>";

//Skriver ut kursnamnet för utvärderingen
print "<B>Samtliga svar i kursutvärdering för <BR>
$kursnamn[0]</B>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 1 </B>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 2 </B>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 3 </B>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 4 </B>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 5 </B>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 6 </B>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 7 </B>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 8 </B>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 9 </B> ";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Fråga 10 </B> ";
print "</TD>";

//Om valfria frågor ej angetts och det således inte finns några
//svar skrivs inte rubriker ut

if(empty($fraga1[0]))
{

print "<TD>";
print "&nbsp";

print "</TD>";



Jenny Johansson 2002-05-30
                                                                                           

____________________________________________________________

105

}

else
{

print "<TD>";
print "<B>Valfri fråga 1</B>";

print "</TD>";
}

if(empty($fraga2[0]))
{

print "<TD>";
print "&nbsp";

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
print "<B>Valfri fråga 2</B>";

print "</TD>";
}

if(empty($fraga3[0]))
{

print "<TD>";
print "&nbsp";

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
print "<B>Valfri fråga3</B>";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

//Skriver ut samtliga svar
while($svar = mysql_fetch_row($resultat))
{

print "<TR>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[0]";
print "</TD>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[1]";
print "</TD>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[2]";
print "</TD>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[3]";
print "</TD>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[4]";
print "</TD>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[5]";
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print "</TD>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[6]";
print "</TD>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[7]";
print "</TD>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[8]";
print "</TD>";
print "<TD ALIGN = RIGHT>";

print "$svar[9]";
print "</TD>";

//Om valfria frågor ej angetts och det således inte finns
//några svar skrivs inget ut
if(empty($svar[10]))
{

print "<TD>";
print "&nbsp";

print "</TD>";
}

//Annars skrivs svaren ut
else
{

print "<TD ALIGN = RIGHT>";
print "$svar[10]";

print "</TD>";
}

if(empty($svar[11]))
{

print "<TD>";
print "&nbsp";

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD ALIGN = RIGHT>";
print "$svar[11]";

print "</TD>";
}

if(empty($svar[12]))
{

print "<TD>";
print "&nbsp";

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD ALIGN = RIGHT>";
print "$svar[12]";

print "</TD>";

}
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print "</TR>";
}

print "<TR>";
print "<TD>";

print " &nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

//Skriver ut eventuella valfria frågor för kursen
if(empty($fraga1[0]))
{

print "<TD>";
print "&nbsp";

print "</TD>";
}

else
{

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2>";

print "<B>Valfri fråga 1</B>";
print "</TD>";
print "<TD COLSPAN = 11>";

print " $fraga1[0]";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

if(empty($fraga2[0]))
{

print "<TD>";
print "&nbsp";

print "</TD>";
}

else
{

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2>";

print "<B>Valfri fråga 2</B>";
print "</TD>";
print "<TD COLSPAN = 11>";

print "$fraga2[0]";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

if(empty($fraga3[0]))
{

print "<TD>";
print "&nbsp";

print "</TD>";
}

else
{

print "<TR>";
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print "<TD COLSPAN = 2>";
print "<B>Valfri fråga 3</B>";

print "</TD>";
print "<TD COLSPAN = 11>";

print "$fraga3[0]";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

print "</TABLE>";

//Inkluderar sidfot
include("../settings/sidfot.php");

?>
</BODY>

</HTML>

glomt.html

<!-- Fil med gränssnitt för att få lösenord hemskickat -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Inloggning för kursutvärderingsresultat
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color:
#F9FAFB}</STYLE>

</HEAD>

<!-- Formulär med e-postruta och kurskodsruta -->
<FORM ACTION = 'login_glomt.php' METHOD = 'post' NAME = 'glomt_form'>

<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = "CENTER">
<TR>

<TD>
Ange kurskod och din e-postadress för att få uppgifter om
utvärdering

</TD>
</TR>
<TR>

<TD>
&nbsp;

</TD>
</TR>

</TABLE>

<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = "CENTER">
<TR>

<!--Table data-->
<TD WIDTH = 100>

Kurskod:
</TD>
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<TD WIDTH = 170>
<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'kurskod'>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 170>

E-postadress:
</TD>
<TD WIDTH = 100>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'mail'>
</TD>

</TR>

<TR>
<TD>

&nbsp;
</TD>

</TR>
</TABLE>

<!-- Tabell med submit-knapp. Postas till login_glomt.php -->
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = "CENTER">

<TR>
<TD ALIGN = CENTER COLSPAN = 2>

<P>
<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Posta'>

</P>
</TD>

</TR>
</TABLE>

</FORM>
</BODY>

</HTML>
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komma.php

<!-- Fil för att skapa fil för kommaseparerade svar -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Fil för att skapa kommaseparerade svar från utvärdering
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-satser för att hämta kursnamn och ifylld data
$valjKurs = "SELECT kursnamn FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$data = "SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10 FROM kursdata WHERE id =

'$kursid'";
$varde1 = "SELECT va1 FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$varde2 = "SELECT va2 FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$varde3 = "SELECT va3 FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";

//Inmatning av data (SQL-satser)
$kursVal = mysql_query($valjKurs, $mysql_link);
$resultat = mysql_query($data, $mysql_link);
$svar1 = mysql_query($varde1, $mysql_link);
$svar2 = mysql_query($varde2, $mysql_link);
$svar3 = mysql_query($varde3, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$va1 = mysql_fetch_row($svar1);
$va2 = mysql_fetch_row($svar2);
$va3 = mysql_fetch_row($svar3);

//Om innehållet i databasen för den första valfria frågan är noll skrivs
//ej nollan ut
if($va1[0] == '0')
{

$va1 = null;
}

//Om innehållet i databasen för den andra valfria frågan är noll skrivs
//ej nollan ut
if($va2[0] == '0')
{

$va2 = null;
}

//Om innehållet i databasen för den tredje valfria frågan är noll skrivs
//ej nollan ut
if($va3[0] == '0')
{

$va3 = null;
}
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//Läser in svar i variabel
$kursnamn = mysql_fetch_row($kursVal);

//Tabell med information om kommaseparerade svar
print "<TABLE BORDER = 0 WIDTH = 70% CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2

ALIGN = CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD ALIGN = CENTER>";
print "<B>Kommaseparerade svar i kursutvärdering för <BR>

$kursnamn[0]</B>";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

//Öppnar fil för att skriva över det gamla innehållet i filen
$komma = fopen("komma.txt", "w");

//Skriver all inmatad data till fil med kommaseparation
while($rad = mysql_fetch_row($resultat))
{

fputs($komma,"$rad[0],$rad[1],$rad[2],$rad[3],$rad[4],$rad[5],
$rad[6],$rad[7],$rad[8],$rad[9],$va1[0],$va2[0],$va3[0]\n);

}

//Stänger fil
fclose($komma);

print "<TR>";
print "<TD ALIGN = CENTER>";

print "Högerklicka på länken och <A HREF =
'./komma.txt'><B>spara</B></A> filen";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "</TABLE>";

?>
</BODY>

</HTML>
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login_glomt.php

<?php

//Fil för att verifiera ifylld e-postadress och kurskod
//Filen är skriven av Jenny Johansson

//Tilldelar variabler filer.
$login_file = 'posta.php';
$nologin_file = 'misslyckad_glomt.html';

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-kommando för att hämta kurskod och e-postadress från databasen
$query = "SELECT kurskod, mail FROM kurser WHERE kurskod = '$kurskod' and

mail = '$mail'";

//Inmatning av data
$result = mysql_query($query, $mysql_link);

//Sparar resultat i variabel
$rad = mysql_fetch_row ($result);

//Tilldelar variabler värden
$kod = $rad[0];
$post = $rad[1];

//Gör om kurskod till stora bokstäver
$kurskod = strtoupper($kurskod);

//Anger valideringsfil
require("../settings/validering.php");

//Om man inte fyllt i kurskod eller e-postadress inkluderas $nologin_file
if(empty($kurskod) || empty ($mail))
{

include($nologin_file);
}

else
{

//Använder funktionerna mailValidering och kodValidering i filen
//validering.php för att kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs e-
//postadress innehåller namn@domän.toppdomän alt fnamn.enamn
//Kollar också att kurskod består av tre bokstäver och tre
//siffror.Skriver ut felmeddelande om värdet inte är korrekt, annars
//ifyllt värde.

if(!mailValidering($mail) && !kodValidering($kurskod))
{

include($nologin_file);
}

else
{

//Jämför kurskod och e-postadress med databas
//Om de stämmer inkluderas $login_file
if ($kurskod == $kod && $mail == $post)
{
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include($login_file);
}

//Annars nologin_file
else
{

include($nologin_file);
}

}
}

?>
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login_statistik.html

<!-- Fil med gränssnitt för att logga in och se kursutvärderingsresultat -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Inloggning för kursutvärderingsresultat
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<!-- Formulär med inloggningsruta och lösenordsruta -->
<FORM ACTION = 'login_statistik.php' METHOD = 'post' NAME =

'logStatistik_form'>
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = "CENTER">

<TR>
<TD COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>

Ange kursid och lösenord för att se resultat
</TD>

</TR>

<TR>
<TD>

&nbsp;
</TD>

</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 25>

Kursid:
</TD>

<TD WIDTH = 100>
<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'id'>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 25>

Lösenord:
</TD>
<TD WIDTH = 100>

<INPUT TYPE = 'password' NAME = 'password'>
</TD>

</TR>

<TR>
<TD>

&nbsp;
</TD>

</TR>
</TABLE>

<!-- Tabell med submit-knapp. Postas till login_statistik.php -->
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = "CENTER">

<TR>
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<TD ALIGN = CENTER COLSPAN = 2>
<P>

<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Visa resultat'>
</P>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</FORM>

</BODY>
</HTML>
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login_statistik.php

<?php

//Fil för att verifiera inloggning för att se resultat
//Filen är skriven av Jenny Johansson

//Tilldelar variabler filer. Detta för att inte kunna gå förbi inloggning
//genom att se filens namn
$login_file = 'statistik.php';
$nologin_file = 'misslyckad_stat.html';

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-kommando för att hämta id och lösenord från databasen
$query = "SELECT id, password FROM kurser WHERE id = '$id' and password =

'$password'";

//Inmatning av data
$result = mysql_query($query, $mysql_link);

//Sparar resultat i variabel
$rad = mysql_fetch_row ($result);

//Tilldelar variabler värden
$kursid = $rad[0];
$pass = $rad[1];

//Anger valideringsfil
require("../settings/validering.php");

//Om man inte fyllt i id eller lösenord inkluderas $nologin_file
if(empty($id) || empty ($password))
{

include($nologin_file);
}

else
{

//Använder funktionen alnumValidering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs bokstäver eller siffror. Skriver
//ut felmeddelande om värdet inte är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!alnumValidering($password))
{

include($nologin_file);
}

else
{

//Jämför id och lösenord med databas
//Om de stämmer inkluderas $login_file
if ($id == $kursid && $password == $pass)
{

include($login_file);
}

//Annars nologin_file
else
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{
include($nologin_file);

}
}

}
?>
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meny.html

<!-- Meny för administration av kursutvärderingar -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Meny för administration
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<!-- Tabell som innehåller länkar -->
<TABLE BORDER = "0" ALIGN = "CENTER" WIDTH="80%">

<TR>
<TD ALIGN = "CENTER">

<BR>
<H3>Administration</H3>
<BR>
<A HREF="administration.php">Lägga till kursutvärdering
</A>
<BR>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD ALIGN = "CENTER">

<A HREF="login_statistik.html">Se resultat av kursutvärde-
ring</A><BR>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD ALIGN = "CENTER">

<A HREF = './glomt.html'>Glömt lösenord eller id?</A>
</TD>

</TR>

<TR>
<TD ALIGN = "CENTER">

<A HREF = '../settings/manual_p.doc' TARGET =
new>Användarmanual för personal</A>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>

</HTML>
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misslyckad_glomt.html

<!-- Felmeddelande för misslyckad inloggning -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Misslyckad inloggning
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = CENTER>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<P>Fel inmatning, var god försök igen!</P>
</TD>

</TR>

<TR>
<TD>

<A HREF = "./glomt.html" target = main>Tillbaka</A>
</TD>

</TR>
</TABLE>
</BODY>

</HTML>
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misslyckad_stat.html

<!-- Felmeddelande för inloggning-->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Misslyckad inloggning
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = CENTER>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<P>Fel inloggning, var god försök igen!</P>
</TD>

</TR>

<TR>
<TD>

<A HREF = "./login_statistik.html" target = main>Login</A>
</TD>

</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>
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posta.php

<!-- Postar info om kursutvärdering till berörd lärare -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Posta
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

// SQL-fråga för att hämta info om kursutvärderingen
$postfraga = "SELECT * FROM kurser WHERE kurskod = '$kurskod' && mail =

'$mail'";

//Inmatning av data (SQL-sats)
$postsvar = mysql_query($postfraga, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$rad = mysql_fetch_row($postsvar);

//E-postar information till läraren
mail("$rad[7]", "$rad[3]",
"Följande information är tillagd av dig i databasen med
kurskod: $rad[3]
id: $rad[0]
Lärares namn: $rad[2], $rad[1]
Kurskod: $rad[3]
Kursnamn: $rad[4]
Läsperiod: $rad[5]
Kalenderår: $rad[6]
E-postadress: $rad[7]
Antal studenter: $rad[8]
Lösenord för kurs: $rad[9]
Valfria frågor:
$rad[10]
$rad[11]
$rad[12]",

"From: jenny@chaos.thn.htu.se");

//Sleep-funktion för att försvåra spam-attack
sleep(2);

//Skriver ut bekräftelse
print "<P>Information om kursutvärdering för $rad[3] har nu skickats

till $rad[7]</P>";
?>
</BODY>

</HTML>
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statistik.php

<!-- Visar automatiskt beräknad statistik -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Automatisk statistik för utvärdering
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-satser för att räkna ut medel för ifyllda kursdata
$fraga1 = "SELECT avg(f1) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$fraga2 = "SELECT avg(f2) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$fraga3 = "SELECT avg(f3) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$fraga4 = "SELECT avg(f4) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$fraga5 = "SELECT avg(f5) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$fraga6 = "SELECT avg(f6) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$fraga7 = "SELECT avg(f7) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$fraga8 = "SELECT avg(f8) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$fraga9 = "SELECT avg(f9) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$fraga10 = "SELECT avg(f10) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";

//SQL-satser för att välja ut valfria frågor för aktuell kursutvärdering
$valfri1 = "SELECT v1 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$valfri2 = "SELECT v2 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$valfri3 = "SELECT v3 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";

//SQL-satser för att hämta antalet ifyllda utvärderingar, kursnamn och
//kursid
$idfraga = "SELECT count(id) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$valjKurs = "SELECT kursnamn FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$valjid = "SELECT id FROM kurser WHERE id = '$kursid'";

//SQL-satser för att kontrollera om det finns ifylld data att beräkna
//statistik på
$varde11 = "SELECT va1 FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$varde12 = "SELECT va2 FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$varde13 = "SELECT va3 FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";

//Inmatning av data (SQL-sats)
$svar11 = mysql_query($varde11, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$varderad11 = mysql_fetch_row($svar11);

//Om innehållet i databasen för den första valfria frågan inte är noll
//hämtas värdet från databasen och räknar ut statistik på det

if($varderad11[0] != '0')
{



Jenny Johansson 2002-05-30
                                                                                           

____________________________________________________________

123

$fraga11 = "SELECT avg(va1) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$valfriSvar11 = mysql_query($fraga11, $mysql_link);
$rad11 = mysql_fetch_row($valfriSvar11);

}

//Inmatning av data (SQL-sats)
$svar12 = mysql_query($varde12, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$varderad12 = mysql_fetch_row($svar12);

//Om innehållet i databasen för den andra valfria frågan inte är noll
//hämtas värdet från databasen och räknar ut statistik på det

if($varderad12[0] != '0')
{

$fraga12 = "SELECT avg(va2) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$valfriSvar12 = mysql_query($fraga12, $mysql_link);
$rad12 = mysql_fetch_row($valfriSvar12);

}

//Inmatning av data (SQL-sats)
$svar13 = mysql_query($varde13, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$varderad13 = mysql_fetch_row($svar13);

//Om innehållet i databasen för den tredje valfria frågan inte är noll
//hämtas värdet från databasen och räknar ut statistik på det

if($varderad13[0] != '0')
{

$fraga13 = "SELECT avg(va3) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";
$valfriSvar13 = mysql_query($fraga13, $mysql_link);
$rad13 = mysql_fetch_row($valfriSvar13);

}

//Inmatning av data (SQL-satser)
$svar1 = mysql_query($fraga1, $mysql_link);
$svar2 = mysql_query($fraga2, $mysql_link);
$svar3 = mysql_query($fraga3, $mysql_link);
$svar4 = mysql_query($fraga4, $mysql_link);
$svar5 = mysql_query($fraga5, $mysql_link);
$svar6 = mysql_query($fraga6, $mysql_link);
$svar7 = mysql_query($fraga7, $mysql_link);
$svar8 = mysql_query($fraga8, $mysql_link);
$svar9 = mysql_query($fraga9, $mysql_link);
$svar10 = mysql_query($fraga10, $mysql_link);
$svar_valfri1 = mysql_query($valfri1, $mysql_link);
$svar_valfri2 = mysql_query($valfri2, $mysql_link);
$svar_valfri3 = mysql_query($valfri3, $mysql_link);
$idsvar = mysql_query($idfraga, $mysql_link);
$kursVal = mysql_query($valjKurs, $mysql_link);
$idVal = mysql_query($valjid, $mysql_link);

//Läser in svar i variabler
$rad1 = mysql_fetch_row($svar1);
$rad2 = mysql_fetch_row($svar2);
$rad3 = mysql_fetch_row($svar3);
$rad4 = mysql_fetch_row($svar4);
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$rad5 = mysql_fetch_row($svar5);
$rad6 = mysql_fetch_row($svar6);
$rad7 = mysql_fetch_row($svar7);
$rad8 = mysql_fetch_row($svar8);
$rad9 = mysql_fetch_row($svar9);
$rad10 = mysql_fetch_row($svar10);
$fraga1 = mysql_fetch_row($svar_valfri1);
$fraga2 = mysql_fetch_row($svar_valfri2);
$fraga3 = mysql_fetch_row($svar_valfri3);
$antal = mysql_fetch_row($idsvar);
$kursnamn = mysql_fetch_row($kursVal);
$kursid = mysql_fetch_row($idVal);

//Tabell med statistik för vald kursutvärdering
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>";

//Skriver ut kursnamnet för vald kurs
print "<H3>Statistik för $kursnamn[0]</H3>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>";

//Skriver ut antalet ifylla kursutvärderingar
print "Medelvärden för <B>$antal[0]</B> utförda kursut

värderingar";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kursplanering/schema/tider ";
print "</TD>";
print "<TD>";

//Skriver ut statistik med en decimal
printf ("%.1f", "$rad1[0]");

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Läromedel ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad2[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
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print "<TD>";
print "Föreläsningar ";

print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad3[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Laborationer ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad4[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Övningar ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad5[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Obligatoriska moment ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad6[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Ditt intresse i ämnet ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad7[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Ditt engagemang i kursen ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad8[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kursens svårighetsgrad ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad9[0]");
print "</TD>";
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print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Sammanfattningsbetyg på kursen ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad10[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

//Om det inte finns någon valfri fråga skrivs den inte ut
if(empty($rad11[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Annars skrivs frågan och medelsvaret ut
else
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print " $fraga1[0]";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad11[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Om det inte finns någon valfri fråga skrivs den inte ut
if(empty($rad12[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Annars skrivs frågan och medelsvaret ut
else
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print " $fraga2[0]";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad12[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Om det inte finns någon valfri fråga skrivs den inte ut
if(empty($rad13[0]))
{
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print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Annars skrivs frågan och medelsvaret ut
else
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print " $fraga3[0]";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad13[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";
}

print "</TABLE>";

//Tabeller med submit knappar för att se alla svar alternativt komma
//separerade svar
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD>";
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2

ALIGN = LEFT>";
print "<TR>";

print "<TD>";

//Postar med kursid till alla.php
print "<FORM ACTION = 'alla.php' METHOD =

'post' NAME = 'kursid'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME =

'kursid' VALUE ='$kursid[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Se

alla svar'>";
print "</FORM>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "</TABLE>";

print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2
ALIGN = 'CENTER'>";

print "<TR>";
print "<TD>";

//Postar med kursid till komma.php
print "<FORM ACTION = 'komma.php' METHOD =

'post' NAME = 'kursid'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'kursid'

VALUE = '$kursid[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Svar för

bearbetning'>";
print "</FORM>";

print "</TD>";
print "</TR>";
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print "</TABLE>";
print "</TD>";

print "</TR>";
print "</TABLE>";

//Inkluderar sidfot
include("../settings/sidfot.php");

?>
</BODY>

</HTML>
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Appendix 11 – Kod-student

addKursdata.php

<!-- Fil för att lägga till kursdata -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Lägg till data i kursutvärderingssystemet
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/skriva.php");

//Lägger till data i databasen
$laggTill = "INSERT INTO

kursdata(id,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,va1,va2,va3)
VALUES('$kursid','$f1','$f2','$f3','$f4','$f5','$f6',

'$f7','$f8','$f9','$f10','$va1','$va2','$va3')";

//SQL-frågor för att hämta id, kursnamn, antal studenter, valfria frågor
//samt räkna antalet inlagda kursuvärderingar i databasen
$idfraga = "SELECT id FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$fraga1 = "SELECT kursnamn FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$fraga2 = "SELECT students FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$fraga3 = "SELECT v1 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$fraga4 = "SELECT v2 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$fraga5 = "SELECT v3 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$rakna = "SELECT count(id) FROM kursdata WHERE id = '$kursid'";

// Kör inmatningen av data (SQL-satsen)
$idsvar = mysql_query($idfraga, $mysql_link);
$svar1 = mysql_query($fraga1, $mysql_link);
$svar2 = mysql_query($fraga2, $mysql_link);
$svar3 = mysql_query($fraga3, $mysql_link);
$svar4 = mysql_query($fraga4, $mysql_link);
$svar5 = mysql_query($fraga5, $mysql_link);
$antal = mysql_query($rakna, $mysql_link);

//Läser in svar i variabler
$id = mysql_fetch_row($idsvar);
$rad1 = mysql_fetch_row($svar1);
$rad2 = mysql_fetch_row ($svar2);
$rad3 = mysql_fetch_row ($svar3);
$rad4 = mysql_fetch_row ($svar4);
$rad5 = mysql_fetch_row ($svar5);
$antal_inloggade = mysql_fetch_row($antal);

//Tilldelar kursid värdet i id[0]
$kursid = $id[0];
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//antalet studenter tilldelas variabeln studenter
$studenter = $rad2;

//Talar om att använda filen validering.php för validering
require("../settings/validering.php");

//Tabell med ifylld data i kursutvärderingsformuläret
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 2>";
print "<H3>Följande har fyllts i för kursutvärderingen i

$rad1[0]</H3>";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kursplanering/schema/tider: ";
print "</TD>";

//Submit tilldelas 1 för att lägga till data i databasen om den
//är felfri
$submit = 1;
//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f1))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f1 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$f1";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Läromedel: ";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
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//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f2))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f2 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$f2";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Föreläsningar: ";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f3))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f3 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$f3";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Laborationer: ";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f4))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
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print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f4 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$f4";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Övningar: ";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f5))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f5 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$f5";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Obligatoriska moment: ";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f6))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f6 = null;

print "</TD>";
}
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else
{

print "<TD>";
echo "$f6";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Ditt intresse i ämnet: ";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f7))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f7 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$f7";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Ditt engagemang i kursen: ";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f8))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f8 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$f8";

print "</TD>";
}
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print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kursens svårighetsgrad: ";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f9))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f9 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$f9";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Sammanfattningsbetyg på kursen: ";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!validering($f10))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$f10 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$f10";

print "</TD>";
}

print "</TR>";

//Skriver endast ut svaret på valfri fråga om det finns ett värde
if(isset($va1))
{
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print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "$rad3[0]";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php
//för att kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-
//5. Skriver ut felmeddelande om inte värdet är korrekt,
//annars ifyllt värde.

if(!validering($va1))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$va1 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$va1";

print "</TD>";
}

print "</TR>";
}

//Skriver endast ut svaret på valfri fråga om det finns ett värde
if(isset($va2))
{

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "$rad4[0]";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php
//för att kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-
//5. Skriver ut felmeddelande om inte värdet är korrekt,
//annars ifyllt värde.
if(!validering($va2))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$va2 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$va2";

print "</TD>";
}

print "</TR>";
}
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//Skriver endast ut svaret på valfri fråga om det finns ett värde
if(isset($va3))
{

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "$rad5[0]";
print "</TD>";

//Använder funktionen validering i filen validering.php
//för att kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-
//5. Skriver ut felmeddelande om inte värdet är korrekt,
//annars ifyllt värde.

if(!validering($va3))
{

print "<TD>";
$submit = 0;
print "<B>Felaktigt värde</B>";
$va3 = null;

print "</TD>";
}

else
{

print "<TD>";
echo "$va3";

print "</TD>";
}

print "</TR>";
}

//deklarerar filen full.html som anropas om max antalet kursut
//värderingar är ifyllt
$full_file = './full.html';

//Om ifyllda svar är felfria och max antal ifyllda kursutvärde
//ringar inte är fyllt läggs data till i databasen. Kursid
//skickas med för att inte data ska hamna fel. Studenten ges
//också möjlighet att e-posta fria kommentarer till berörd lära
//re.

if($submit)
{

if($antal_inloggade[0] < $studenter[0])
{

//Sparar resultat i variabel
mysql_query($laggTill, $mysql_link);

print "</TABLE>";

print "<BR>";

//Tabell som innehåller mailfunktion för fria kommentarer
//och submit/reset-knappar
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2

ALIGN = CENTER>";
print "<FORM ACTION = 'kommentar.php' METHOD = 'post'

NAME = 'kommentar'>";
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//Skickar med kursid för att data ska läggas till rätt
//kursutvärdering
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'kursid' VALUE =

'$kursid'>";
print "<TR>";

print "<TD WIDTH = 400 ALIGN = CENTER>";
print "På grund av personuppgiftslagen kan ej
fria kommentarer läggas in i databasen. Vill
du skriva övriga synpunkter till lärare går
det bra att skicka e-post anonymt. Skriv i
textrutan nedan och tryck på posta";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print"<TEXTAREA NAME = 'kommentarer' ROWS =
'8' COLS = ’50'></TEXTAREA>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD ALIGN = CENTER COLSPAN = 2>";

print "<INPUT TYPE = 'submit' VALUE =
'Posta'>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "</FORM>";
print "</TABLE>";

}

//Om max antal ifyllda kursutvärderingar är gjorda visas
//filen $full_file
else
{

include($full_file);
}

}

//Om submit = 0, dvs fel data har matats in läggs data ej till i
//databasen och studenten ombeds göra om utvärderingen med
//korrekt data. Id för kursutvärderingen skickas med för
//att rätt utvärdering ska läggas till i databasen. Även korrekta
//svar skickas med för att studenten inte ska behöva fylla i allt
//igen. Antalet ifyllda utvärderingar räknas ej upp.

else
{

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>";

print "<H3>Gå tillbaka och fyll i rätt värden för
utvärderingen</H3>";

print "<FORM ACTION = 'kursutvardering.php' METHOD =
'post' NAME = 'kursdata'>";

print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'kursid' VALUE =
'$kursid[0]'>";
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//Skickar med ifylld data för att inte användaren ska
//behöva fylla i allt igen
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f1' VALUE =

'$f1[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f2' VALUE =

'$f2[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f3' VALUE =

'$f3[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f4' VALUE =

'$f4[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f5' VALUE =

'$f5[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f6' VALUE =

'$f6[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f7' VALUE =

'$f7[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f8' VALUE =

'$f8[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f9' VALUE =

'$f9[0]'>";
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'f10' VALUE =

'$f10[0]'>";

if(isset($va1))
{

print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'va1' VALUE
= '$va1[0]'>";

}

if(isset($va2))
{

print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'va2' VALUE
= '$va2[0]'>";

}

if(isset($va3))
{

print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'va3' VALUE
= '$va3[0]'>";

}

print "<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Tillbaka'>";
print "</FORM>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "</TABLE>";

}
?>

</BODY>
</HTML>
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full.html

<!-- Felmeddelande som skrivs ut när max antal kursutvärderingar är ifyllda -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>full
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<!-- Tabell med felmeddelande -->
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = CENTER>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

Kursutvärderingen har blivit fylld med antalet deltagande
studenter. Fler kursutvärderingar kan ej genomföras.

</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>

</HTML>



Jenny Johansson 2002-05-30
                                                                                           

____________________________________________________________

140

kommentar.php

<!-- Postar kommentarer till berörd lärare -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Posta kommentarer
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

// SQL-fråga för att hämta info om kursutvärderingen
$postfraga = "SELECT mail, kurskod FROM kurser WHERE id = '$kursid'";

//Inmatning av data (SQL-sats)
$postsvar = mysql_query($postfraga, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$rad = mysql_fetch_row($postsvar);

//Talar om att använda filen validering.php för validering
require("../settings/validering.php");

if(isset($kommentarer))
{

//Använder funktionen alnumValidering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs mellan 1-5. Skriver ut
//felmeddelande om inte värdet är korrekt, annars ifyllt värde.
//Värdet får lämnas tomt.

if(!alnumValidering($kommentarer))
{

print "<P>Felaktigt värde, var vänlig gå tillbaka och försök
igen.</P>";

}

else
{

//E-postar kommentarer till berörd lärare
mail("$rad[0]", "$rad[1]",
"Fria kommentarer är ifyllda till kursen: $rad[1]
$kommentarer",
"From: jenny@chaos.thn.htu.se");

//Sleep-funktion för att försvåra spam-attack
sleep(2);

//Skriver ut bekräftelse
print "<P>Följande kommentarer har nu skickats till

$rad[0]<BR>";
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print "$kommentarer</P>";
}

}
?>
</BODY>

</HTML>
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kursutvardering.php

<!-- Kursutvärderingsformulär -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Kursutvärderinsformulär
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

// SQL-frågor för att hämta kursnamn, idnr och valfria frågor
$fraga1 = "SELECT kursnamn FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$fraga2 = "SELECT id FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$fraga3 = "SELECT v1 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$fraga4 = "SELECT v2 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";
$fraga5 = "SELECT v3 FROM kurser WHERE id = '$kursid'";

//Inmatning av data (SQL-satser)
$svar1 = mysql_query($fraga1, $mysql_link);
$svar2 = mysql_query($fraga2, $mysql_link);
$svar3 = mysql_query($fraga3, $mysql_link);
$svar4 = mysql_query($fraga4, $mysql_link);
$svar5 = mysql_query($fraga5, $mysql_link);

//Läser in svar i variabler
$rad1 = mysql_fetch_row($svar1);
$rad2 = mysql_fetch_row ($svar2);
$rad3 = mysql_fetch_row($svar3);
$rad4 = mysql_fetch_row($svar4);
$rad5 = mysql_fetch_row($svar5);

//Tilldelar kursid värdet i rad2
$kursid = $rad2[0];

//Formulär för att posta ifylld data
print "<FORM ACTION = 'addKursdata.php' METHOD = 'post' NAME =

'utvardering'>";

//Skickar med kursid för att data ska läggas till rätt kursutvär
//dering
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'kursid' VALUE = '$kursid'>";

//Tabell med kursens namn
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD>";

//Skriver ut namnet på kursen som ska utvärderas
print "<H3>Kursutvärdering för "; print "$rad1[0]</H3>";
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print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

print"</TABLE>";

//Tabell som innehåller frågeformulär med rutor för att fylla i svar
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD>";
print "<B>Frågor</B>";

print "</TD>";
print "<TD>";

print "<B>Betyg 1-5</B>";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Kursplanering/Schema/Tider";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f1' SIZE = '1' VALUE
= $f1>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Läromedel";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f2' SIZE = '1' VALUE
= $f2>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Föreläsningar";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f3' SIZE = '1' VALUE
= $f3>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Laborationer";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f4' SIZE = '1' VALUE
= $f4>";
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print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Övningar";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f5' SIZE = '1' VALUE
= $f5>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Obligatoriska moment";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f6' SIZE = '1' VALUE
= $f6>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Ditt intresse i ämnet";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f7' SIZE = '1' VALUE
= $f7>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Ditt engagemang i kursen";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f8' SIZE = '1' VALUE
= $f8>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Kursens svårighetsgrad";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f9' SIZE = '1' VALUE
= $f9>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "Sammanfattningsbetyg på kursen";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'f10' SIZE = '1'
VALUE = $f10>";
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print "</TD>";
print "</TR>";

//Om läraren inte fyllt i valfri fråga skrivs den inte ut på
//skärmen.
if(empty($rad3[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Ifylld valfri fråga skrivs ut på skärmen
else
{

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "$rad3[0]";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'va1' SIZE = '1'
VALUE = $va1>";

print "</TD>";
print "</TR>";

}

//Om läraren inte fyllt i valfri fråga skrivs den inte ut på
//skärmen
if(empty($rad4[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Ifylld valfri fråga skrivs ut på skärmen
else
{

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "$rad4[0]";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'va2' SIZE =
'1' VALUE = $va2>";

print "</TD>";
print "</TR>";

}

//Om läraren inte fyllt i valfri fråga skrivs den inte ut på
//skärmen.
if(empty($rad5[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
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print "</TD>";
print "</TR>";

}

//Ifylld valfri fråga skrivs ut på skärmen
else
{

print "<TR>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "$rad5[0]";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 25 ALIGN = RIGHT>";

print "<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'va3' SIZE =
'1' VALUE = $va3>";

print "</TD>";
print "</TR>";

}

print "</TABLE>";
print "<P>";

//Tabell som innehåller utrymme för fria kommentarer
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 2>";

//Data skickas till addKursdata.php
print "<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Skicka

utvärdering'>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "<INPUT TYPE = 'reset' VALUE = 'Töm
formulär'>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "</TABLE>";
print "</FORM>";

?>
</BODY>

</HTML>
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login.php

<?php

//Verifiering av login
//Filen är skriven av Jenny Johansson

//För att inte kunna passera inloggning används variabler som innehåller
//sökväg till filer istället för att direkt ange filnamn. Det blir då
//svårare att ta reda på loginfilens namn
$login_file = 'kursutvardering.php';
$nologin_file = 'misslyckad.html';

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-sats för att ta fram id, lösenord, max antal studenter från databasen
$query ="SELECT id, password, students FROM kurser WHERE id = '$id' and
password = '$password'";

//Inmatning av data
$result = mysql_query($query, $mysql_link);

//Läser in variabel
$rad = mysql_fetch_row ($result);

//Tilldelar kursid och pass värden från databasen
$kursid = $rad[0];
$pass = $rad[1];

//Anger valideringsfil
require("../settings/validering.php");

//Om id eller lösenord inte är ifyllt inkluderas nologin_file
if(empty($id) || empty ($password))
{

include($nologin_file);
}

else
{

//Använder funktionen alnumValidering i filen validering.php för att
//kolla om ifyllt värde är giltigt, dvs bokstäver eller siffror. Skriver
//ut felmeddelande om värdet inte är korrekt, annars ifyllt värde.

if(!alnumValidering($password))
{

include($nologin_file);
}

//Annars jämförs id och lösenord med databasen
//Om de stämmer inkluderas login_file, annars nologin_file
else
{

if ($id == $kursid && $password == $pass)
{

include($login_file);
}

else
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{
include($nologin_file);

}
}

}
?>
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login_s.html

<!-- Login för studenter -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Login
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<!-- Formulär för att posta id och lösenord -->
<FORM ACTION = 'login.php' METHOD = 'post' name = 'login_form'>

<!-- Tabell med loginruta och lösenordsruta -->
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = "CENTER">

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<P><H3>Inloggning:</H3></P>
</TD>

</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 150>

Kursid
</TD>
<TD WIDTH = 100>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'id'>
</TD>

</TR>

<TR>
<TD WIDTH = 150>

Lösenord för kurs
</TD>
<TD WIDTH = 100>

<INPUT TYPE = 'password' NAME = 'password'>
</TD>

</TR>
</TABLE>
<P>

<!-- Tabell med submitknapp för att posta data till login.php -->
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =
"CENTER">

<TR>
<TD>

<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Logga in'>
</TD>

</TR>
</TABLE>

</P>
</FORM>

</BODY>
</HTML>
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misslyckad.html

<!-- Misslyckad inloggning -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Misslyckad inloggning
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<!-- Tabell med felmeddelande -->
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = CENTER>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<P>Fel inloggning, var god försök igen!</P>
</TD>

</TR>

<TR>
<TD>

<A HREF = "./login_s.html" target = main>Login</A>
</TD>

</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>
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Appendix 12 – Kod-lista utvärderingar

Kurser.php

<!-- Listar alla utförda kursutvärderingar -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Visa alla inlagda kursutvärderingar
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY {background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//väljer ut id, kurskod, kursnamn, läsperiod, år och lärare från
//databasen
$fraga = "SELECT id, kurskod, kursnamn, lp, year, fnamn, enamn FROM

kurser ORDER BY kurskod";

//Inmatning av data (SQL-sats)
$resultat = mysql_query($fraga, $mysql_link);

//Formulär för att posta vald kurs
print "<FORM ACTION = 'loglista.php' METHOD = 'post'>";

//Tabell innehållandes utförda kursutvärderingar, sorterade efter
//kurskod.
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 3>";
print "<H3>Utförda kursutvärderingar</H3>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "<B>Markera val</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 100>";

print "<B>Kurskod</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "<B>Kursnamn </B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 100>";

print "<B>Läsperiod </B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 100>";

print "<B>Kalenderår </B>";



Jenny Johansson 2002-05-30
                                                                                           

____________________________________________________________

152

print "</TD>";
print "<TD COLSPAN = 2>";

print "<B>Lärarens namn </B>";
print "</TD>";

print "</TR>";

//Skriver ut kurser
while($rad = mysql_fetch_row($resultat))
{

print "<TR>";
print "<TD ALIGN = 'CENTER'>";

//Radioknappar för att kunna markera kurs
print "<INPUT NAME = 'post' VALUE = '$rad[0]' TYPE

= 'radio'>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[1]);
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[2]);
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[3]);
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[4]);
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[5]);
print ", ";
print($rad[6]);

print "</TD>";
print "</TR>";

}

print "<TR>";
print "<TD>";

print "&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 6 ALIGN = 'CENTER'>";

//Postar vald kurs med submit-knapp
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'rad' VALUE =

'$rad[0]'>";
print"<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Visa resultat'

ONCLICK = 'post'>";
print "</TD>";

print "</TR>";
print "</TABLE>";

print "</FORM>";
?>
</BODY>

</HTML>
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liststatistik.php

<!-- Visar automatiskt beräknad statistik för vald kurs -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Visa statistiksvar från utvärdering
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-satser för att räkna ut medel för ifyllda kursdata
$fraga1 = "SELECT avg(f1) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga2 = "SELECT avg(f2) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga3 = "SELECT avg(f3) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga4 = "SELECT avg(f4) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga5 = "SELECT avg(f5) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga6 = "SELECT avg(f6) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga7 = "SELECT avg(f7) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga8 = "SELECT avg(f8) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga9 = "SELECT avg(f9) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga10 = "SELECT avg(f10) FROM kursdata WHERE id = '$post'";

//SQL-satser för att välja ut valfria frågor för aktuell kursutvärdering
$valfri1 = "SELECT v1 FROM kurser WHERE id = '$post'";
$valfri2 = "SELECT v2 FROM kurser WHERE id = '$post'";
$valfri3 = "SELECT v3 FROM kurser WHERE id = '$post'";

//SQL-satser för att hämta antalet ifyllda utvärderingar och kursnamn
$idfraga = "SELECT count(id) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$valjKurs = "SELECT kursnamn FROM kurser WHERE id = '$post'";

//SQL-satser för att kontrollera om det finns ifylld data att beräkna
//statistik på
$varde11 = "SELECT va1 FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$varde12 = "SELECT va2 FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$varde13 = "SELECT va3 FROM kursdata WHERE id = '$post'";

//Inmatning av data (SQL-sats)
$svar11 = mysql_query($varde11, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$varderad11 = mysql_fetch_row($svar11);

//Om innehållet i databasen för den första valfria frågan inte är noll
//hämtas värdet från databasen och räknar ut statistik på det

if($varderad11[0] != '0')
{

$fraga11 = "SELECT avg(va1) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$valfriSvar11 = mysql_query($fraga11, $mysql_link);
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$rad11 = mysql_fetch_row($valfriSvar11);
}

//Inmatning av data (SQL-sats)
$svar12 = mysql_query($varde12, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$varderad12 = mysql_fetch_row($svar12);

//Om innehållet i databasen för den andra valfria frågan inte är noll
//hämtas värdet från databasen och räknar ut statistik på det

if($varderad12[0] != '0')
{

$fraga12 = "SELECT avg(va2) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$valfriSvar12 = mysql_query($fraga12, $mysql_link);
$rad12 = mysql_fetch_row($valfriSvar12);

}

//Inmatning av data (SQL-sats)
$svar13 = mysql_query($varde13, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$varderad13 = mysql_fetch_row($svar13);

//Om innehållet i databasen för den tredje valfria frågan inte är noll
//hämtas värdet från databasen och räknar ut statistik på det

if($varderad13[0] != '0')
{

$fraga13 = "SELECT avg(va3) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$valfriSvar13 = mysql_query($fraga13, $mysql_link);
$rad13 = mysql_fetch_row($valfriSvar13);

}

//Inmatning av data (SQL-satser)
$svar1 = mysql_query($fraga1, $mysql_link);
$svar2 = mysql_query($fraga2, $mysql_link);
$svar3 = mysql_query($fraga3, $mysql_link);
$svar4 = mysql_query($fraga4, $mysql_link);
$svar5 = mysql_query($fraga5, $mysql_link);
$svar6 = mysql_query($fraga6, $mysql_link);
$svar7 = mysql_query($fraga7, $mysql_link);
$svar8 = mysql_query($fraga8, $mysql_link);
$svar9 = mysql_query($fraga9, $mysql_link);
$svar10 = mysql_query($fraga10, $mysql_link);
$svar_valfri1 = mysql_query($valfri1, $mysql_link);
$svar_valfri2 = mysql_query($valfri2, $mysql_link);
$svar_valfri3 = mysql_query($valfri3, $mysql_link);
$idsvar = mysql_query($idfraga, $mysql_link);
$kursVal = mysql_query($valjKurs, $mysql_link);

//Läser in svar i variabler
$rad1 = mysql_fetch_row($svar1);
$rad2 = mysql_fetch_row($svar2);
$rad3 = mysql_fetch_row($svar3);
$rad4 = mysql_fetch_row($svar4);
$rad5 = mysql_fetch_row($svar5);
$rad6 = mysql_fetch_row($svar6);
$rad7 = mysql_fetch_row($svar7);
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$rad8 = mysql_fetch_row($svar8);
$rad9 = mysql_fetch_row($svar9);
$rad10 = mysql_fetch_row($svar10);
$fraga1 = mysql_fetch_row($svar_valfri1);
$fraga2 = mysql_fetch_row($svar_valfri2);
$fraga3 = mysql_fetch_row($svar_valfri3);

$antal = mysql_fetch_row($idsvar);
$kursnamn = mysql_fetch_row($kursVal);

//Tabell med statistik för vald kursutvärdering
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>";

//Skriver ut kursnamnet för vald kurs
print "<H3>Statistik för $kursnamn[0]</H3>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>";

//Skriver ut antalet ifylla kursutvärderingar
print "Medelvärden för <B>$antal[0]</B>

utförda kursutvärderingar";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kursplanering/schema/tider ";
print "</TD>";
print "<TD>";

//Skriver ut statistik med en decimal
printf ("%.1f", "$rad1[0]");

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Läromedel ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad2[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Föreläsningar ";
print "</TD>";
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print "<TD>";
printf ("%.1f", "$rad3[0]");

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Laborationer ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad4[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Övningar ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad5[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Obligatoriska moment ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad6[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Ditt intresse i ämnet ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad7[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Ditt engagemang i kursen ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad8[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kursens svårighetsgrad ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad9[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
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print "<TD>";
print "Sammanfattningsbetyg på kursen ";

print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad10[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

//Om det inte finns någon valfri fråga skrivs den inte ut
if(empty($rad11[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Annars skrivs frågan och medelsvaret ut
else
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print " $fraga1[0]";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad11[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Om det inte finns någon valfri fråga skrivs den inte ut
if(empty($rad12[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Annars skrivs frågan och medelsvaret ut
else
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print " $fraga2[0]";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad12[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Om det inte finns någon valfri fråga skrivs den inte ut
if(empty($rad13[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
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print "</TD>";
print "</TR>";

}

//Annars skrivs frågan och medelsvaret ut
else
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print " $fraga3[0]";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad13[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";
}

print "</TABLE>";

//Inkluderar sidfot
include("../settings/sidfot.php");

?>
</BODY>

</HTML>
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loglista.php

<?php

//Fil för att kontrollera att vald kurs är markerad
//Fil skriven av Jenny Johansson

//Tilldela variabler filer
$statistik_file = 'liststatistik.php';
$val_file = 'valfel.html';

//Om kurs ej är markerad, inkludera $val_file
if(empty($post))
{

include($val_file);
}

//Annars inkluderas $statistik_file
else
{

include($statistik_file);
}

?>
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valfel.html

<!-- Felmeddelande när användaren inte markerat kursutvärdering -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Felmeddelande - ej markerad kursutvärdering
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = CENTER>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<P>Du måste markera kursutvärdering</P>
</TD>

</TR>

<!-- Länk tillbaka till listning av kurser -->
<TR>

<TD>
<A HREF = "./kurser.php" target = main>Tillbaka</A>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>

</HTML>
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Appendix 13 – Kod-resultat

felkod.html

<!-- Felmeddelande när användaren ej angett kurskod -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Felmeddelande - ej angett kurskod
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = CENTER>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<P>Du måste ange en kurskod!</P>
</TD>

</TR>

<!-- Länk tillbaka till resultatsida -->
<TR>

<TD COLSPAN = 2 ALIGN = 'CENTER'>
<A HREF = "./resultat.html" target = main>Tillbaka</A>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>
</HTML>
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felval.php

<!-- Fil med felmeddelande för ej vald kurs samt inläsning av kurskod för att
<!-- kunna gå tillbaka till sökresultat -->
<!-- Fil skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Ej vald kurs
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-sats för att hämta kurskod
$fraga = "SELECT kurskod FROM kurser WHERE kurskod = '$kurskod'";

//Inmatning av data (SQL-sats)
$resultat = mysql_query($fraga, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$kurskod = mysql_fetch_row($resultat);

//Tabell med felmeddelande och länk tillbaka till sökresultat
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 2>";
print "Du måste markera en kursutvärdering!";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2 ALIGN = 'CENTER'>";

//Formulär som skickar med kurskod för att få samma
//sökresultat
print "<FORM ACTION = 'resultat.php' METHOD = 'post'>";

print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'kurskod' VALUE =
'$kurskod[0]'>";

print "<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Tillbaka' ONCLICK
= 'post'>";

print "</FORM>";
print "</TD>";

print "</TR>";
print "</TABLE>";

?>
</BODY>

</HTML>
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felvalid.html

<!-- Felmeddelande när användaren skrivit fel kurskod -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Felmeddelande - fel kurskod
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = CENTER>

<TR>
<TD COLSPAN = 2>

<P>Du måste ange kurskod som ABC123</P>
</TD>

</TR>

<!-- Länk tillbaka till resultatsida -->
<TR>

<TD COLSPAN = 2 ALIGN = 'CENTER'>
<A HREF = "./resultat.html" target = main>Tillbaka</A>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>

</HTML>
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logkod.php

<?php

//Fil för att kontrollera att korrekt kurskod är ifylld
//Fil skriven av Jenny Johansson

//Tilldelar variabler filer
$kod_file = 'resultat.php';
$fel_file = 'felkod.html';
$valid_file = 'felvalid.html';

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//Anger valideringsfil
require("../settings/validering.php");

//Gör om kurskod till stora bokstäver
$kurskod = strtoupper($kurskod);

//SQL-sats för att hämta kurskod från databasen
$query ="SELECT kurskod FROM kurser WHERE kurskod = '$kurskod'";

//Inmatning av data
$result = mysql_query($query, $mysql_link);

//Läser in resultat i variabel
$rad = mysql_fetch_row ($result);

//Tilldelar variabeln kod värdet från SQL-förfrågning
$kod = $rad[0];

//Om inte kurskod är angiven, inkludera $valfil
if(empty($kurskod))
{

include($fel_file);
}

else
{

//Använder funktionen kodValidering i filen validering.php för att kolla
//om ifyllt värde är giltigt, dvs tre begynnande bokstäver och tre
//avslutande siffror. Skriver ut felmeddelande om värdet inte är korrekt,
//annars ifyllt värde.

if(!kodValidering($kurskod))
{

$submit = 0;
$kurskod = null;
include($valid_file);

}

//Jämför kurskod med databas. Om korrekt, inkludera $kod_file
else if ($kod == $kurskod)
{

include($kod_file);
}

//Om fel, inkludera $fel_file
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else
{

include($valid_file);
}

}
?>
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logresultat.php

<?php

//Fil för att kontrollera att vald kurs är markerad
//Fil skriven av Jenny Johansson

//Tilldela variabler filer
$statistik_file = 'utskrift.php';
$val_file = 'felval.php';

//Om kurs ej är markerad, inkludera $val_file
if(empty($post))
{

include($val_file);
}

//Annars inkluderas $statistik_file
else
{

include($statistik_file);
}

?>
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resultat.html

<!-- Gränssnitt för att ange kurskod för att se resultat av kursutvärdering -->
<!-- This file is written by Jenny Johansson ds99-->
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Resultat
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<!-- Formulär för att fylla i kurskod -->
<FORM ACTION = 'logkod.php' METHOD = 'post' name = 'resultat_form'>

<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = "CENTER">
<TR>

<TD COLSPAN = 2>
<P>Ange kurskod för att se resultat</P>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD ALIGN = CENTER>

<INPUT TYPE = 'text' NAME = 'kurskod' SIZE = "30">
</TD>

</TR>

<TR>
<TD ALIGN = CENTER>

<P>
<!-- Postas till logkod.php -->
<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Visa resultat'>

</P>
</TD>

</TR>
</TABLE>

</FORM>
</BODY>

</HTML>
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resultat.php
<!-- Visar samtliga kursutvärderingar med vald kurskod -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>resultat av kursutvärdering
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-sats för att hämta id, kurskod, kursnamn, läsperiod, år och
//lärarens namn
$fraga = "SELECT id, kurskod, kursnamn, lp, year, fnamn, enamn FROM
kurser WHERE kurskod = '$kurskod'";

//SQL-sats för att hämta kurskod
$kodfraga = "SELECT kurskod FROM kurser WHERE kurskod = '$kurskod'";

//Inmatning av data (SQL-satser)
$resultat = mysql_query($fraga, $mysql_link);
$kodresultat = mysql_query($kodfraga, $mysql_link);

//Formulär för att posta vald kurs
print "<FORM ACTION = 'logresultat.php' METHOD = 'post'>";

//Tabell med utförda kursutvärderingar för vald kurskod
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 3>";
print "<H3>Utförda kursutvärderingar</H3>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "<B>Markera val</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 100>";

print "<B>Kurskod</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "<B>Kursnamn</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 100>";

print "<B>Läsperiod</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 100>";

print "<B>Kalenderår</B>";
print "</TD>";
print "<TD COLSPAN = 2>";
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print "<B>Lärarens namn</B>";
print "</TD>";

print "</TR>";

//Skriver ut kurser
while($rad = mysql_fetch_row($resultat))
{

print "<TR>";
print "<TD ALIGN = 'CENTER'>";

//Radioknappar för att kunna markera kurs
print "<INPUT NAME = 'post' VALUE = '$rad[0]' TYPE

= 'radio'>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print"$rad[1]";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "$rad[2]";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "$rad[3]";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "$rad[4]";
print "</TD>";
print "<TD>";

print "$rad[6]";
print ", ";
print "$rad[5]";

print "</TD>";
print "</TR>";

}

print "<TR>";
print "<TD>";

print "&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 6 ALIGN = 'CENTER'>";

//Postar vald kurs med submit-knapp
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'rad' VALUE =

'$rad[0]'>";
print"<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Visa resultat'

ONCLICK = 'post'>";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

//Läser in svar i variabel
$kurskod = mysql_fetch_row($kodresultat);

//Skickar med kurskod även om ingen kurs blir vald.
//Detta för att kunna gå tillbaka till listan och få
//upp sökresultatet
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print "<FORM ACTION = 'logresultat.php' METHOD =
'post'>";

print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'kurskod'
VALUE = '$kurskod[0]'>";

print"</FORM>";
print "</TD>";

print "</TR>";
print "</TABLE>";

print "</FORM>";
?>

</BODY>
</HTML>
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utskrift.php

<!-- Visar automatiskt beräknad statistik för vald kurs -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Visa statistiksvar från utvärdering
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-satser för att räkna ut medel för ifyllda kursdata
$fraga1 = "SELECT avg(f1) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga2 = "SELECT avg(f2) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga3 = "SELECT avg(f3) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga4 = "SELECT avg(f4) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga5 = "SELECT avg(f5) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga6 = "SELECT avg(f6) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga7 = "SELECT avg(f7) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga8 = "SELECT avg(f8) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga9 = "SELECT avg(f9) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$fraga10 = "SELECT avg(f10) FROM kursdata WHERE id = '$post'";

//SQL-satser för att välja ut valfria frågor för aktuell kursutvärdering
$valfri1 = "SELECT v1 FROM kurser WHERE id = '$post'";
$valfri2 = "SELECT v2 FROM kurser WHERE id = '$post'";
$valfri3 = "SELECT v3 FROM kurser WHERE id = '$post'";

//SQL-satser för att hämta antalet ifyllda utvärderingar och kursnamn
$idfraga = "SELECT count(id) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$valjKurs = "SELECT kursnamn FROM kurser WHERE id = '$post'";

//SQL-satser för att kontrollera om det finns ifylld data att beräkna
//statistik på
$varde11 = "SELECT va1 FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$varde12 = "SELECT va2 FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$varde13 = "SELECT va3 FROM kursdata WHERE id = '$post'";

//Inmatning av data (SQL-sats)
$svar11 = mysql_query($varde11, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$varderad11 = mysql_fetch_row($svar11);

//Om innehållet i databasen för den första valfria frågan inte är noll
//hämtas värdet från databasen och räknar ut statistik på det

if($varderad11[0] != '0')
{

$fraga11 = "SELECT avg(va1) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$valfriSvar11 = mysql_query($fraga11, $mysql_link);
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$rad11 = mysql_fetch_row($valfriSvar11);
}

//Inmatning av data (SQL-sats)
$svar12 = mysql_query($varde12, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$varderad12 = mysql_fetch_row($svar12);

//Om innehållet i databasen för den andra valfria frågan inte är noll
//hämtas värdet från databasen och räknar ut statistik på det

if($varderad12[0] != '0')
{

$fraga12 = "SELECT avg(va2) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$valfriSvar12 = mysql_query($fraga12, $mysql_link);
$rad12 = mysql_fetch_row($valfriSvar12);

}

//Inmatning av data (SQL-sats)
$svar13 = mysql_query($varde13, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$varderad13 = mysql_fetch_row($svar13);

//Om innehållet i databasen för den tredje valfria frågan inte är noll
//hämtas värdet från databasen och räknar ut statistik på det

if($varderad13[0] != '0')
{

$fraga13 = "SELECT avg(va3) FROM kursdata WHERE id = '$post'";
$valfriSvar13 = mysql_query($fraga13, $mysql_link);
$rad13 = mysql_fetch_row($valfriSvar13);

}

//Inmatning av data (SQL-satser)
$svar1 = mysql_query($fraga1, $mysql_link);
$svar2 = mysql_query($fraga2, $mysql_link);
$svar3 = mysql_query($fraga3, $mysql_link);
$svar4 = mysql_query($fraga4, $mysql_link);
$svar5 = mysql_query($fraga5, $mysql_link);
$svar6 = mysql_query($fraga6, $mysql_link);
$svar7 = mysql_query($fraga7, $mysql_link);
$svar8 = mysql_query($fraga8, $mysql_link);
$svar9 = mysql_query($fraga9, $mysql_link);
$svar10 = mysql_query($fraga10, $mysql_link);
$svar_valfri1 = mysql_query($valfri1, $mysql_link);
$svar_valfri2 = mysql_query($valfri2, $mysql_link);
$svar_valfri3 = mysql_query($valfri3, $mysql_link);
$idsvar = mysql_query($idfraga, $mysql_link);
$kursVal = mysql_query($valjKurs, $mysql_link);

//Läser in svar i variabler
$rad1 = mysql_fetch_row($svar1);
$rad2 = mysql_fetch_row($svar2);
$rad3 = mysql_fetch_row($svar3);
$rad4 = mysql_fetch_row($svar4);
$rad5 = mysql_fetch_row($svar5);
$rad6 = mysql_fetch_row($svar6);
$rad7 = mysql_fetch_row($svar7);
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$rad8 = mysql_fetch_row($svar8);
$rad9 = mysql_fetch_row($svar9);
$rad10 = mysql_fetch_row($svar10);
$fraga1 = mysql_fetch_row($svar_valfri1);
$fraga2 = mysql_fetch_row($svar_valfri2);
$fraga3 = mysql_fetch_row($svar_valfri3);

$antal = mysql_fetch_row($idsvar);
$kursnamn = mysql_fetch_row($kursVal);

//Tabell med statistik för vald kursutvärdering
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";
print "<TR>";

print "<TD COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>";

//Skriver ut kursnamnet för vald kurs
print "<H3>Statistik för $kursnamn[0]</H3>";

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD COLSPAN = 2 ALIGN = CENTER>";

//Skriver ut antalet ifylla kursutvärderingar
print "Medelvärden för <B>$antal[0]</B> utförda

kursutvärderingar";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kursplanering/schema/tider ";
print "</TD>";
print "<TD>";

//Skriver ut statistik med en decimal
printf ("%.1f", "$rad1[0]");

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Läromedel ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad2[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Föreläsningar ";
print "</TD>";
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print "<TD>";
printf ("%.1f", "$rad3[0]");

print "</TD>";
print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Laborationer ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad4[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Övningar ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad5[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Obligatoriska moment ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad6[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Ditt intresse i ämnet ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad7[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Ditt engagemang i kursen ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad8[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD>";

print "Kursens svårighetsgrad ";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad9[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
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print "<TD>";
print "Sammanfattningsbetyg på kursen ";

print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad10[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";

//Om det inte finns någon valfri fråga skrivs den inte ut
if(empty($rad11[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Annars skrivs frågan och medelsvaret ut
else
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print " $fraga1[0]";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad11[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Om det inte finns någon valfri fråga skrivs den inte ut
if(empty($rad12[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Annars skrivs frågan och medelsvaret ut
else
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print " $fraga2[0]";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad12[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";
}

//Om det inte finns någon valfri fråga skrivs den inte ut
if(empty($rad13[0]))
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print"&nbsp";
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print "</TD>";
print "</TR>";

}

//Annars skrivs frågan och medelsvaret ut
else
{

print "<TR>";
print "<TD>";

print " $fraga3[0]";
print "</TD>";
print "<TD>";

printf ("%.1f", "$rad13[0]");
print "</TD>";

print "</TR>";
}

print "</TABLE>";

//Inkluderar sidfot
include("../settings/sidfot.php");

?>
</BODY>

</HTML>
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Appendix 14 – Kod-sökfunktion

logsearch.php

<?php

//Kontrollerar att sökvärde angetts i sökfunktion
//Filen är skriven av Jenny Johansson

//Deklaration av filer
$search_file = 'search.php';
$noSearch_file = 'sokfel.html';

//Om inte sökvärde angetts, inkludera noSearch_file
if(empty($data))
{

include($noSearch_file);
}

//Annars inkludera search_file
else
{

include($search_file);
}

?>
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logval.php

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Sökfunktion för att söka bland kursutvärderingar
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Fil för att kontrollera att vald kurs är markerad
//Fil skriven av Jenny Johansson

//Tilldela variabel fil
$statistik_file = '../lista/liststatistik.php';

//Om kurs ej är markerad, inkludera $val_file
if(empty($post))
{

print "<P>Var vänlig gå tillbaka och markera en kursutvärdering</P>";
}

//Annars inkluderas $statistik_file
else
{

include($statistik_file);
}

?>
</BODY>

</HTML>
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search.html

<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->
<!-- Gränssnitt för sökfunktion -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Sökfunktion för att söka bland kursutvärderingar
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<!-- Formulär för att posta sökord -->
<FORM ACTION = 'logsearch.php' METHOD = 'post' NAME = 'resultat_form'>

<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = CENTER>
<TR>

<TD>
Sök på:

</TD>
<TD>

<!-- textfält-->
<INPUT TYPE = "text" SIZE = "30" NAME = "data">

</TD>
</TR>

<TR>
<TD>

Alternativ:
</TD>
<TD>

<!--Drop down meny med olika sökalternativ-->
<SELECT NAME = "option">
<OPTION NAME = "kurskod" VALUE = "kurskod">Kurskod
<OPTION NAME = "enamn" VALUE = "enamn">Lärares efternamn
<OPTION NAME = "fnamn" VALUE = "fnamn">Lärares förnamn
<OPTION NAME = "year" VALUE = "year">Läsår

</SELECT>
</TD>

</TR>

<TR>
<TD>

&nbsp
</TD>

</TR>

<TR>

<!-- Submit-knapp -->
<TD COLSPAN = 2 ALIGN = "CENTER">

<P>
<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Sök

efter utvärdering'>
</P>

</TD>
</TR>
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</TABLE>
</FORM>

</BODY>
</HTML>
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search.php

<!-- Söker efter angivet sökvärde -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Sök efter kursutvärdering
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<?php

//Anger uppkopplingsfil
require("../settings/lasa.php");

//SQL-fråga för att hämta id, kurskod, kursnamn, läsperiod, år och
//lärarens namn
$fraga = "SELECT id, kurskod, kursnamn, lp, year, fnamn, enamn FROM
kurser WHERE $option like '$data%'";

//SQL-sats för att hämta kurskod
$kodfraga = "SELECT id FROM kurser WHERE $option like '$data%'";

//Inmatning av data (SQL-satser)
$svar = mysql_query($fraga, $mysql_link);
$kodresultat = mysql_query($kodfraga, $mysql_link);

//Läser in svar i variabel
$sokresultat = mysql_fetch_row($kodresultat);

//Tilldelar kod sokresultat
$kod = $sokresultat[0];

//Kollar om sökord finns. Om det inte finns länkas det tillbaka till
//söksidan
if(!$kod)
{

print "<P>Angivet sökord existerar inte <BR>";
print "Gå <A HREF = './search.html'>tillbaka</A HREF> och försök på
nytt</P>";

}

//Annars skrivs sökresultat ut
else
{

//Tabell med sökresultat
print "<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN =

CENTER>";

//Formulär för att posta vald kurs
print "<FORM ACTION = 'logval.php' METHOD = 'post'>";

print "<TR>";
print "<TD ALIGN = 'CENTER' COLSPAN = 6>";

print "<H3>Sökresultat: utförda kursutvärdering
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ar</H3>";
print "</TD>";

print "</TR>";

print "<TR>";
print "<TD ALIGN = 'CENTER'>";

print "<B>Markera val</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 100>";

print "<B>Kurskod</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 300>";

print "<B>Kursnamn</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 100>";

print "<B>Läsperiod</B>";
print "</TD>";
print "<TD WIDTH = 100>";

print "<B>Kalenderår</B>";
print "</TD>";
print "<TD COLSPAN>";

print "<B>Lärarens namn</B>";
print "</TD>";

print "</TR>";

//Skriver ut kursutvärderingar
while($rad = mysql_fetch_row($svar))
{

print "<TR>";
print "<TD ALIGN = 'CENTER'>";

//Radioknappar för att kunna markera kurs
print "<INPUT NAME = 'post' VALUE = '$rad[0]'

TYPE = 'radio'>";
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[1]);
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[2]);
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[3]);
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[4]);
print "</TD>";
print "<TD>";

print ($rad[5]);
print ", ";
print($rad[6]);

print "</TD>";
print "</TR>";

}

print "<TR>";
print "<TD>";

print "&nbsp";
print "</TD>";

print "</TR>";
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print "<TR>";
print "<TD ALIGN = 'CENTER' COLSPAN = 6>";

//Postar vald kurs med submit-knapp
print "<INPUT TYPE = 'HIDDEN' NAME = 'rad' VALUE =

'$rad[0]'>";
print"<INPUT TYPE = 'submit' VALUE = 'Visa resultat'

ONCLICK = 'post'>";
print "</TD>";

print "</TR>";
print "</FORM>";

print "</TABLE>";
}

?>
</BODY>

</HTML>
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sokfel.html

<!-- Felmeddelande när användaren inte fyllt i sökord -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Felmeddelande - ej ifyllt sökord
</TITLE>

<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF =
"../settings/styles.css">

<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>
</HEAD>

<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 2 CELLSPACING = 2 ALIGN = CENTER>
<TR>

<TD COLSPAN = 2>
<P>Du måste fylla i sökord!</P>

</TD>
</TR>

<!-- Länk tillbaka till sökformulär -->
<TR>

<TD>
<A HREF = "./search.html" target = main>Sök</A>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>

</HTML>
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Appendix 15 – Kod-settings
lasa.php

<?php

// Öppna upp en koppling med MySQL-databasen
$mysql_link = mysql_connect("localhost", "lasa", "nM96GN");

// Välj databas
mysql_select_db("kursutvardering", $mysql_link)

?>
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main.html

<!-- Förstasidan -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Förstasidan
</TITLE>
<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF = "styles.css">
<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>

</HEAD>

<!-- Tabell med länkar till olika funktioner i kursutvärderingssystemet -->
<TABLE BORDER = "0" ALIGN = "CENTER" WIDTH="80%">

<TR>
<TD ALIGN = "CENTER">

<H3>Meny</H3>
<P>

För att administrera kursutvärderingar<BR>
- logga in som
<A HREF="../personal/meny.html" TARGET =
"main"><B>personal</B></A>
<BR>
<BR>
För att fylla i kursutvärdering<BR>
- logga in som
<A HREF="../studenter/login_s.html"><B>student</B></A>
<P>

Lista alla kursutvärderingar <BR> efter
<A HREF="../lista/kurser.php">
<B>kurskod</B></A>
<BR>
<BR>
Se <A
HREF="../resultat/resultat.html"><B>resultat</B></A>
av kursutvärdering<BR>med angiven kurskod
<BR>
<BR>
<A HREF="../sok/search.html"><B>Sök</B></A> efter
kursutvärdering
<BR>
<BR>
<A HREF="./manual_a.doc" TARGET =
new><B>Användarmanual</B></A>

</P>
</P>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>

</HTML>
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sidfot.php

<?
//Sidfot med datum för kursutvärderingar
//Filen är skriven av Jenny Johansson

print "<BR>";
print"<HR noshade>";
print "<P><B>";

print "Kursutvärderingen hämtades ur databasen: ";
print(Date("H:i A, l F d, Y"));

print "</B></P>";
?>
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skriva.php

<?php

// Öppna upp en koppling med MySQL-databasen
$mysql_link = @mysql_connect("localhost", "skriva", "W9Z9v5");

// Välj databas
mysql_select_db("kursutvardering", $mysql_link);

?>
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styles.css

<!-- Styles fil för kursutvärderingssystem -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HEAD>
<TITLE>Styles</TITLE>
<STYLE TYPE = "text/css">

H3 {
color: black;
font-family: Verdana, Helvetica;
font-size: 12 pt
}

td {
color: black;
font-family: Verdana, Helvetica;
font-size: 10 pt
}

P {
color: black;
font-family: Verdana, Helvetica;
font-size: 10 pt
}

</STYLE>
</HEAD>
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top.html

<!-- Översta ramen i frameset -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>TOP</TITLE>
<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF = "styles.css">
<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>

</HEAD>

<!-- Tabell med textlänk -->
<TABLE BORDER = "0" HEIGHT = "20%" WIDTH = "100%" CELLSPACING = "0"
CELLPADDING = "0">

<TR>
<TD ALIGN = "CENTER">

<A HREF = "./main.html" TARGET = "main"><IMG SRC = "./kurs5.gif"
BORDER = "0"></A>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>

</HTML>
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top2.html

<!-- Mellersta ramen i frameset -->
<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Intro
</TITLE>
<LINK REL = "stylesheet" TYPE = "text/css" HREF = "styles.css">
<STYLE TYPE = "text/css">BODY { background-color: #F9FAFB}</STYLE>

</HEAD>

<!-- Tabell med ett streck för att avdela sidan -->
<TABLE>

<TR>
<TD WIDTH = 800 ALIGN = CENTER>

<IMG SRC = "./streck2.gif">
</TD>

</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>
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validering.php

<?php

//Valideringsfunktioner för studentantal och inmatad data i kursutvärdering
//Samtliga valideringsfunktioer tilåter EJ * | / och \ i kombination med text
//av säkerhetsskäl
//Filen är skriven av Jenny Johansson

//Funktion för att validera efternamn och förnamn i admin.php
function namnValidering($namn)
{

//Om namnet bestär av bokstäver eller bindestreck returneras 1
if(ereg("^[a-zA-ZåäöÅÄÖ]{0,20}[\-]{0,1}[a-zA-ZåäöÅÄÖ]{0,20}$",$namn))
{

return 1;
}

//Annars returneras 0
else
{

return 0;
}

}

//Funktion för att validera kurskod i admin.php, logkod.php och
//login_glomt.php
function kodValidering($kod)
{

//Om kodens tre första tecken bestär av bokstäver och de tre sista be
//står av nr returneras 1
if(ereg("^[[:alpha:]]{3}[0-9]{3}$", $kod))
{

return 1;
}

//Annars returneras 0
else
{

return 0;
}

}

//Funktion för att validera kursnamn, lösenord och valfria frågor i
//admin.php, login.php och login_statistik.php. Används även för att validera
//kommentarer till lärare i kommentar.php
function alnumValidering($alnum)
{

//Om data består av bokstäver returneras 1
if(ereg("^[a-zA-ZåäöÅÄÖ0-9 ]{0,200}[\?-]{0,1}

[a-zA-ZåäöÅÄÖ0-9 ]{0,200}[\?-]{0,1}$",$alnum))
{

return 1;
}
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//Annars returneras 0
else
{

return 0;
}

}

//Validerar ifylld läsperiod i admin.php
function lpValidering($lasperiod)
{

//Om läsperiod är mellan 1-4 returneras 1
if(ereg("[1-4]{1}[\-]{0,1}[2-4]{0,1}$", $lasperiod))
{

return 1;
}

//Annars returneras 0
else
{

return 0;
}

}

//Validerar ifyllt årtal i admin.php
function yearValidering($kalenderar)
{

//Om data är mellan 2002-2050 returneras 1
if(ereg("^[2]{1}[0-9]{3}$", $kalenderar))
{

return 1;
}

//Annars returneras 0
else
{

return 0;
}

}

//Validerar ifylld e-postadress i admin.php och login_glomt.php
function mailValidering($epost)
{

//Om e-post innehåller ord@domän.toppdomän returneras 1
//Tillåter även fnamn.enamn@domän.toppdomän
if(ereg("^(.+)@(.+)\.(.+)$", $epost))
{

return 1;
}

//Annars returneras 0
else
{

return 0;
}

}
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//Funktion för att validera antal studenter i admin.php
function studentValidering($antal)
{

//Om studenter är mellan 1-999 returneras 1
if(ereg("^[1-9]{1}[0-9]{0,2}$", $antal))
{

return 1;
}

//Annars returneras 0
else
{

return 0;
}

}

//Validerar inmatad data i kursutvardering.php
function validering($nr)
{

//Om data är mellan 1-5 returneras 1
if(ereg("^[1-5]{1}$", $nr))
{

return 1;
}

//Annars returneras 0
else
{

return 0;
}

}
?>
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index.html

<!-- Filen är skriven av Jenny Johansson -->

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Kursutvärderingssystem</TITLE>
</HEAD>

<!-- Delar upp sidan i tre ramar -->
<FRAMESET ROWS = "90,*" FRAME BORDER="0">

<FRAME NAME = "top" SRC = "settings/top.html">
<FRAMESET ROWS = "55,*" FRAME BORDER="0">

<FRAME NAME = "top2" SRC = "settings/top2.html" SCROLLING = NO>
<FRAMESET COLS = "*">

<FRAME NAME = "main" SRC = "settings/main.html">
</FRAMESET>
</FRAMESET>

</HTML>


