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Sammanfattning 
 

Dagens IT-samhälle har idag nått även de företag som länge stått utanför 
denna utveckling. Även mindre företag önskar idag att profilera sig via 
Internet. Detta kan många gånger ge de mindre företagen 
konkurrensfördelar då de i initialskedet för en företagskontakt kan via sin 
hemsida bli enkla att nå, samtidigt som de kan ge en enkel översiktligt 
produkt- eller tjänsteinformation. Då många företag idag köper sina 
internettjänster från externa leverantörer tror vi att de börjar fundera över att 
ta över driften av dessa tjänster själva. Vår förförståelse var att kunskap om 
vilka produkter som behövs och vilka som finns ute på marknaden inte alltid 
finns ute på företagen. I vårt arbete har vi analyserat vilka tjänster och 
produkter som ett företag skulle tänkas vilja ha och behöva för att kunna ta 
över sin egen drift. Utifrån dessa resultat har vi gjort en jämförande studie 
av dessa tjänster och produkter. I studien har vi sett till enkelhet att handha 
dessa tjänster och produkter, men vi har även vägt in kostnad och 
funktionen av produkten. Arbetet har lett till att vi kan presentera ett antal 
förslag på hur lösningar kan se ut, utifrån frågan vad som behövs i form av 
hårdvara och programvara. 

Om ett företag har en webbsida tror vi också att företag idag enkelt och 
snabbt vill kunna uppdatera och förändra sin webbsida. Däremot kan 
kunskapen i HTML vara bristfällig hos mindre företag. Detta leder i sin tur 
till ett behov av en webbplats som går att uppdatera utan denna kunskap. 
Denna bör vara så användarvänligt konstruerad att det inte kräver allt för 
mycket specialkunskaper av sina användare. Vi har undersökt hur en sådan 
lösning skulle kunna skapas och med vilken teknik den skulle kunna 
konstrueras. Inom ramen för detta examensarbete har vi även skapat ett 
förslag på en sådan webbsida. 
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Abstract 
 

The IT-communitly of today has now reached those companies that have 
long been outside this development. Today even smaller companies wishes 
to profile them selves via the Internet. Many companies today buy their 
Internet services from an external supplier, and we believe that these 
companies are starting to think that they want to run these services on their 
own. This way they will not be depending on another company for their 
information on the Internet. Our understanding was that knowledge of what 
you need to make these changes does not always exist within the companies. 
In our thesis we have been analysing what kind of products there is to make 
a company run their own Internet services. From these results we have made 
a comparising study of the products available. In this study we have taken 
special notice towards simplicity to handle these products, but we also had 
in mind the costs and the function of the product itself. This work has led us 
to present a few suggestions on how solutions could look like. 

If a company has its own website, we also believe that they easy and 
without further knowledge wants to update their site on a continuos basis. 
But knowledge about HTML can be rare at smaller companies. We have 
been looking in to how a site like this could look like and what kind 
technique that is applicable to make a site like this work. Within the 
framework of out thesis we have also made a suggestion on how a site like 
this can look. 
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Förord 
Detta har varit ett mycket intressant och lärande arbete som har 
påvisat alla de svårigheter som ett företag kan stöta på när de vill 
utöka sina IT-resurser. Vi hade ingen aning om alla de olika alternativ 
och möjligheter som finns för att ta över någon inhyrd IT-firmas 
ansvar för företagets internetlösning. Inte heller visste vi att det fanns 
så många återvändsgränder och svårigheter, samt den lilla lönsamhet, 
eller t.o.m. förlust som ett mindre företag kan göra vid en liknande 
omställning. Vi hade nog trott att det skulle sparat mer pengar och 
vara tillräckligt enkelt för att vara ett verkligt alternativ för de små 
företagen. 

Detta har varit ett mycket givande arbete som har gett oss större 
förståelse för vilken lönsamhet som det egentligen ligger i de företag 
som har hand om andra företags internettjänster samt de dilemman 
dessa företag som vill ta hand om sina egna tjänster får brottas med. 

När vi har arbetat så har vi hela tiden gjort det i grupp och vi har varit 
lika delaktiga i varje moment. 

Vi vill rikta ett stort tack till Bo Jonsson produktionschef på  
Wenmec AB för hjälpen med att verklighetsanknyta våra analyser. 
Vi vill vidare tacka Klara Horvath Nagy som har varit vår handledare 
under större delen av denna tid, samt Linn Gustavsson som hjälpte oss 
på rätt spår i början. Vi skulle också vilja tacka Krister Hansson för 
viss handledning vid PHP-kodningen. 
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Internetlösningar för småföretag 

1 Introduktion 
 

Då förutsättningarna för Internets utbyggnad hela tiden förändras, förändras 
även kraven för företagen på hur deras datanätverk skall vara strukturerade. 
Ofta känner företagen att för att de ska vara konkurrenskraftiga måste de 
följa med i marknadsutvecklingen och anpassa sig efter Internets utbyggnad. 

Att företag vill exponera sig på Internet kan ha flera orsaker. Internet kan 
vara en effektiv reklam och informationskälla till kunder. Det kan också 
visa att företaget är nytänkande och inte rädd för nya idéer och tekniker utan 
kan använda sig av de senaste influenserna inom företagets område. 

Eftersom dagens IT-samhälle har utvecklats som det har gjort de senaste 
åren är det nästan ett krav att de flesta företag har någon slags webbplats för 
att presentera sig själva och sina produkter. Detta för att inte verka vara 
bakåtsträvande eller inte följa med i utvecklingen och verka svaga på 
marknaden. 

1.1 Bakgrund  
 
De många företag som idag köper sina internettjänster från externa företag 
kan hysa funderingar på att ta över dessa tjänster själva. Vi tänker därför i 
detta arbete ta fram två stycken förslag till fungerande lösningar som mindre 
företag skulle kunna använda sig av. För att vi ska få en så 
verklighetsförankrad lösning som möjligt, skapade vi ett fiktivt 
produktionsföretag. Vi skapade detta företag genom att göra en generell 
organisation baserad på ett flertal mindre företag som vi varit i kontakt med 
genom tidigare erfarenheter, tidigare jobb etc. Vi tog även kontakt med ett 
mindre produktionsbolag och gjorde en analys av detta. Sedan gjordes en 
bedömning av vilka tjänster som ett sådant företag skulle kunna tänkas ha 
och med vilka tekniska lösningar de skulle ha löst tjänsterna med. Tekniken 
och tjänster är också valda i hänseende till vilka lösningar som skulle ha 
varit relevanta för ett företag som inte är verksam inom IT-branschen utan 
har en ringa eller ingen alls IT-kunskap. 

Detta fiktiva företag borde kunna passa in i en mängd av de mindre företag 
som finns idag. Detta gör att de förslag som vi kommer att lägga fram i detta 
examensarbete kommer att vara relevant läsning för de företag som har 
funderingar på att ta över sina internettjänster själva eller bitar av den. Det 
företag vi har valt att sätta upp som referensram har följande egenskaper. 

Det är ett mindre produktionsföretag (Plåtteknik AB) som själva tillverkar 
och monterar sina produkter. Företaget har 15-20 datorer på kontorssidan 
och ett tiotal ute i produktionen. De tjänster som företaget idag använder sig 
av är e-post och en webbplats där företaget har en kort beskrivning om vad 
de gör, samt sina produkter. De köper idag sin internetaccess från Telia 
genom en ISDN-uppkoppling. Då det finns olika lokala internetleverantörer 
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över landet väljer vi att lägga företaget i Trollhättan för att ha en fast punkt 
att arbeta från. 

Att vi valde just ett dylikt företag beror på att det här i Sverige finns ett stort 
utbud på mindre företag av detta slag. En stor del av dessa är inriktade mot 
en industriell tillverkningsprocess av något slag. Detta medför att det fiktiva 
bolaget Plåtteknik AB i stort kan representera en stor mängd av de mindre 
tillverkningsföretag som finns vilket gör att vår rapport kan vara av intresse 
för de företag som har intressen av att själva handha sina internetlösningar. 

1.2 Problemformulering 
 
Vilka problem möter ett mindre företag när de själva vill ta över sina 
internettjänster? Vad behöver de i form av program- och maskinvara för att 
klara övertagningen av driften? Hur ska man skapa och designa en 
webbplats så att en användare utan kunskap enkelt skall kunna redigera 
webbsidan utan att ha några kunskaper i HTML? 

 

1.3 Syfte 
 
Vårt arbete går ut på att svara på ovanstående frågor och att ta fram två 
fungerande modeller för mindre företag att använda när de vill ta över 
driften av sina internettjänster själva. Det vi tror oss veta genom vår tidigare 
kunskap är att vi kommer att finna att en billigare lösning kräver mer 
förkunskaper och en dyrare lösning kräver mindre förkunskaper av 
användare. Vi kommer därför att skapa en mer kostsam lösning och en 
mindre kostsam.  

Vi kommer också att ta reda på vilken teknik som är lämpligast för att skapa 
en webbplats som går att uppdatera och delvis redigera genom en 
webbläsare utan några kunskaper i HTML kod samt att producera en 
prototyp av en sådan webbplats. 

1.4 Avgränsningar  
 
För att avgränsa detta arbete har vi valt att inte utföra egna 
implementeringar eller testningar av produkter och tjänster utan kommer att 
utgå från de produktspecifikationer vi kan få tillgång till. Vi kommer att 
begränsa informationsinhämtandet till att ske från Internet. Vi kommer 
också att begränsa oss till att endast större och mer kända leverantörer får 
vara med i de jämförande studierna. Den prototyp till webbplats vi skapar 
kommer att vara väldigt enkel och redigeringsmöjligheterna kommer att 
vara begränsade. Den ska endast ge en bild av hur det skulle kunna se ut och 
hur redigeringsmöjligheterna skulle kunna fungera. 
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2 Metod 
 

2.1 Metoder 
 
Huvudsyftet med detta arbete är att göra en teknisk- ekonomisk jämförande 
studie över vilka lösningar det fiktiva bolaget Plåtteknik AB behöver för att 
för att klara av sitt eget handhavande av internettjänster. Enligt Wallén 
(1996) kan teknik ses som en vetenskaplig gren där både artefakter (datorer 
och deras system) och kunskap i form av förfaringssätt och teknologi 
(kunskap om teknik) ingår. Detta innebär att vi arbetar med en 
teknikvetenskaplig inriktning. 

Vårat arbete är i grunden datavetenskapligt men vi har systemteoretiska 
inslag som systemavgränsningar (funktion och gränser) och 
systemuppbyggnad (delar och relationer). Systemteorin är tillämpad på 
analysfasen av vad företaget för närvarande har för nätverk och på vilka mål 
de vill uppfylla (målanalysen). 

Vi kommer att börja med en explorativ studie för att utröna vad kunden 
skulle kunna tänka sig ha för funktioner i systemet. Vi kommer även att ha 
en explorativ ansats när vi undersöker vilka tjänster och produkter som finns 
tillgängliga på marknaden. 

Sedan använder vi oss av en mer kvalitativ ansats när vi gör våra 
jämförande studier, men i detta avsnitt blir det en hel del positivistiska 
inslag när vi kontrollerar produkternas egenskaper. 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
Vi började med att skapa det fiktiva bolaget Plåtteknik AB. Det gjorde 
genom en rad små steg. Vi började med att leta information på Internet om 
hur mindre företag är strukturerade genom att leta runt på småföretags 
webbplatser och sammanställa det material vi hittade. Med hjälp av denna 
information drog vi upp riktlinjerna för vårt fiktiva bolags storlek och 
bestämde hur dess datanät skulle vara strukturerat. Vi tog även kontakt med 
ett riktigt företag som producerar maskiner och reservdelar till den tyngre 
produktionsindustrin. Detta företag som vi kontaktade använde vi sedan 
som referens till vårt fiktiva bolag. 

Sedan efter idéer från Goldkuhl och Röstlinger (1988) skapade vi en 
nulägesanalys för att beskriva vårt fiktiva företag och dess datatekniska 
miljö. Nulägesanalysen skapades ur den insamlade informationen vi hade 
sammanställt samt med hjälp av den enkla nulägesanalys vi gjort på vårt 
referensföretag. 

Efter detta utförde vi en målanalys för att bestämma hur vårt fiktiva företag 
skulle vilja att deras tjänster och tekniska lösning ska se ut efter 
övertagandet av driften av internetlösningen. Detta gjorde vi som en 
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sammanställning av önskemål från referensföretag samt hur vissa företags 
lösningar är strukturerade som vi har fått information om i vårt initiala 
informationsinsamlande, samt de tjänster som företaget har i 
nulägesanalysen. 

När nulägesanalysen och målanalysen var klara började vi med att evaluera 
de produkter som målanalysen beskriver. Under analysens gång 
preliminärbestämde vi vilka produkter som skulle kunna tänkas vara 
lämpliga. När alla produktanalyser var färdiga genomförde vi en totalanalys 
över vilka produkter som skulle ingå i våra rekomendationer. Slutligen 
genomförde vi en reflektion över vad vi har kommit fram till och möjliga 
framtida utvecklingsalternativ till detta arbete. 

Vid skapandet av en webbplats, då endast en prototyp av denna skall skapas, 
extraherade vi de viktigaste punkter vi hittat i de webbplatser vi besökt vid 
vår första informationssökning. Detta gjorde vi för att lägga en grund till 
prototypen. När dessa delar var utförda började vi analysera de möjliga 
teknikerna och skriptspråk för att kunna välja ett lämpligt sådant för vår 
uppgift. 

När språkvalet var gjort kunde vi koncentrera oss på att samla den 
information om det tilltänka språket som krävdes för att kunna bygga en 
tillfredsställande prototyp av den tilltänkta webbplatsen. Vi var även 
tvungna att ta reda på de lämpliga verktyg som var behövliga för att kunna 
jobba på ett effektivt sätt. När all nödvändig information var funnen och 
verktygen för arbetet var utsedda kunde själva programmeringen av 
webbsidan börja. När denna prototyp var i ett färdigt och fungerande skick 
så har vi även dragit några slutsatser om denna, samt att vi har gett förslag 
på hur denna prototyp skall kunna vidareutvecklas för att fungera på ett så 
säkert och effektivt sätt som möjligt. 
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3 Analys 

3.1 Nulägesanalys 
 
Det fiktiva bolaget Plåtteknik AB har som vi tidigare nämnt i bakgrunden ca 
30 stycken datorer på företaget, varav ett tiotal finns ute på 
produktionssidan. De har ett eget 10 Mbits internt nätverk som lades in för 
fyra år sedan när det dåvarande interna nätverket uppgraderades. De har ett 
nätverkssystem med en NT-server som accesskontroll till nätet och 
resursdelare.  De datorer som företaget har anses vara tillräckliga och 
behövs ej bytas ut. Samtliga datorer är utrustade med ett nätverkskort, och 
vissa datorer med ett ISDN-modem. 

Plåtteknik köper sina webbtjänster bestående av uppkoppling, e-post och 
webbplats från Telia för närvarande. Internetuppkopplingen kommer 
fortfarande att skötas av en operatör av lämpligt slag. Plåtteknik AB har lagt 
undan en viss summa pengar för övertagandet av dessa tjänster, samt att 
man är medveten om att man kanske kommer att behöva anställa en IT-
tekniker, eller vidareutbilda någon lämplig medarbetare för denna uppgift. 

Den befintliga internetuppkopplingen sker med hjälp av en Telia Fenix 50 
växel med ISDN-abonnemang. Den befintliga internetuppkopplingen är 
Telia Internet ISDN Pro. De datorer som har uppkoppling mot Internet är 
utrustade med en ISDN-adapter. Detta betyder att endast de datorer som har 
denna adapter kan kopplas upp mot Internet, samt att en telefonkanal tas i 
bruk varje gång en dator kopplar upp sig mot Internet.  

Detta är något som Plåtteknik vill undvika, man vill ha en uppkoppling som 
inte blockerar telefonkanaler när uppkoppling sker samt att alla datorer skall 
ha en möjlighet att koppla upp sig mot Internet. 

Det som i nuläget ingår i de två tjänsterna internetabonnemang och 
webbplats är följande: 

Telia Internet Webb Light: Här ingår det 25Mb lagring, FTP-överföring, 
gästbok, besöksräknare samt wapstöd. Man har sedan tidigare registrerat en 
adress till sitt företag på Internet. 

Telia Internet ISDN Pro: I internetabonnemanget som man har registrerat 
hos Telia så ingår det 5 stycken e-postadresser samt plats för fem stycken 
webbsidor á 10 Mb var som för närvarande inte används. Detta eftersom 
man använder Telias Internet Webb Light för denna tjänst. 

De möjligheter som Plåtteknik AB för närvarande har att hålla sin webbsida 
uppdaterad är inte tillräckliga. Det finns inte tillräckliga HTML-kunskaper i 
företaget för att detta ska ske på ett smidigt sätt. Vill man uppdatera får man 
kontakta företaget som skapade webbsidan och genom dem uppdatera, 
vilket Plåtteknik AB ser som ett problem i och med att det tar tid samt att 
det kostar extra. 
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3.2 Målanalys 
 
Tjänster som skall tas över är webbplatsen för företaget och e-posten. För att 
klara av detta behövs följande produkter. 

• Fast internetuppkoppling. Detta behövs för att besökare utifrån ska 
kunna nå tjänsterna 24 timmar om dygnet. 

• Webbserver. Dvs. den produkt som genererar själva webbplatsen. 
• E-postserver. För att hantera alla inkommande och utgående e-post. 
• Brandvägg. När man ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet ökar 

även riskerna för intrång. Därför behövs en brandvägg för att hindra 
otillåten trafik och skydda det interna näteverket. 

• ftp-server. Den bör troligen vara integrerad på webbservern. Behövs 
bland annat för att kunna uppdatera informationen på webbservern 

• VPN-lösning (Virtuellt Private Network) 
• NAT produkt (Network Adress Translation) 
 
Om produkterna är baserade på hårdvara eller programvara är ej specificerat 
utan det får analysen avgöra.  

Ett ytterligare önskemål var att förbättra den nuvarande webbplatsen. Den 
nya webbplatsen kommer att utrustas med funktioner så att en administratör 
kan byta ut vissa bilder och även byta ut rubriker och brödtext utan att ha 
några förkunskaper i HTML. Genom en webbläsare skall man kunna välja 
vilket avsnitt man vill redigera och ändra på det. Denna webbsida kommer 
att vara en prototyp med full funktionalitet, även om all säkerhet ej är 
inbyggd. 

3.3 Produktanalyser 

3.3.1 Fast internetuppkoppling 
 
Vi har utgått från en lista av internetleverantörer som Sunet [Url 1] har i sin 
katalogtjänst och en lista över bredbandsleverantörer från IDG [Url 2]. 
Sunet listar upp 67 olika leverantörer och IDG 53 stycken, men när man 
noggrannare granskar varje leverantör ser man att endast 25 är intressanta. 
Övriga är ointressanta på grund av att de endast kan ge access över modem 
eller att de är väldigt lokala företag som levererar inom ett stadsnät. De 25 
olika leverantörerna granskades sedan ytterligare för att kunna välja det som 
verkar bäst i fråga om pris, prestanda och service. Vi har även valt bort de 
leverantörer som inte har företagsspecifika tjänster utan endast vänder sig 
till privatpersoner. Det finns ett antal olika tekniker som man kan få fast 
internetaccess på, bland annat ADSL, kabel-tv-nätet, elnätet, radiolänk, och 
Ethernet-nät. 
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ADSL 
ADSL finns endast på ett fåtal orter idag. Men utbyggnad sker ständigt och 
enligt Skanovas produktlinjechef för bredband, Anders Enmark [Url 3] ska 
90 % av Sverige kunna få bredband genom ADSL. ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line) är en teknik där man får internetaccess över samma 
kopparnät som telefonen arbetar på men ändå inte blockerar telefonlinjen 
från vanliga telefonsamtal. ADSL har olika ned- och 
uppladdningshastigheter (asymmetrisk) en vanlig hastighet kan vara 
0,5Mbit/sek uppladdningshastighet och 0,5-2,0Mbit/sek 
nedladdningshastighet beroende på vilket avtal man har. Ett möjligt problem 
med ADSL, som även delas med vissa av nedanstående accesstyper är att 
leverantören av adsltjänsten ofta ger kunden ett dynamisk tilldelat IP-
nummer (Internet Protocol Number). Det innebär vissa svårigheter med 
DNS-tjänsten (Domain Name System) då det inte går att koppla ett fast IP-
nummer till företagets domännamn. DNS är den funktion som i Internet 
översätter IP-nummer till domännamn och vice versa så att när man surfar 
kan skriva ett domännamn istället för IP-numret till den webbserver man vill 
komma till. 

 
Kabel-tv 
Olika kabel-tv leverantörer levererar även internetaccess. Det kräver att 
kabel-tv nätet är förberett för detta och vissa förändringar i nätet i 
fastigheten måste utföras. Hastigheterna över denna typ av nät är också 
asymmetrisk och varierar även mellan leverantörer.En typisk 
överföringshastighet är 200kbit/sek i uppladdnings hastighet och 0.5-
1.0Mbit/sek nedladdnings hastighet. Men då få leverantörer har en specifik 
företagstjänst och få företag har haft kabel-tv med internetaccess indraget 
till sina lokaler finner vi detta som ett föga rimligt alternativ. Inom vissa 
orter är dock stadsnät utformade med kabel-tv teknik och på sådana orter 
kan det dock vara ett bra alternativ 

 
Elnätet 
De olika elbolagen har börjat utprova internetaccess genom elkablarna. Men 
utvecklingen har inte kommit så långt och bolagen inväntar 
standardiseringsbeslut angående den utrustning som ska användas. I vissa 
områden i södra Sverige prövas dock redan tekniken och då den ger snabb 
överföringshastighet till en liten kostnad är den ett intressant alternativ för 
framtiden. Den tekniska lösningen liknar den som för ADSL men i stället 
för att skicka data genom telefonnätets kopparledningar används elnätets 
kopparledningar. 

 
Radiolänk 
På ett par platser runt i landet har även internetaccess kunnat fås över 
radiolänk. Detta är ett alternativ där ingen kabeldragning behövts eller 
kunnat göras. Detta är ett bra alternativ där det är glest mellan de anslutna 
kunderna eller där kabeldragningen är svår. 
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Ethernet-nät 
Detta är vad man brukar kalla vanlig nätverkanslutning. Det finns ett antal 
leverantörer som kan leverera internetaccess med denna metod. Det finns 
vissa leverantörer som specialiserat sig på att leverera till 
bostadshusområden. När man med denna teknik inte kan använda sig av 
befintliga ledningar som i fallet med ADSL måste nya kablar dras, och om 
då inte kunderna bor nära, som i fallet med bostadshus, kan kostnaden för 
internetaccess bli hög. Ett typiskt pris till privatpersoner i bostadsområden 
är 200-400 sek/månad men till ett företag kan en egen internetaccess med 
ethernetkabel kosta över 100 000 sek/månad. Vissa städer har dock 
investerat i ett stadsnät med denna teknik eller optisk kabel. Till sådana nät 
kan företag sedan ansluta sig till utan att kostnaden blir orimligt hög. 

 

Preliminärval av internetaccess 
När man ser till pris och prestanda anser vi att ADSL är det mest 
fördelaktiga alternativet och ser man till tillgängligheten är även här ADSL 
ett rimligt alternativ. Ett problem dock med ADSL är att alla leverantörer 
ger dynamisk tilldelning av IP-nummer, ett problem som dock kan lösas 
med hjälp av vissa leverantörer av DNS-tjänster [Url 4,5]. Deerfield har en 
DNS-tjänst för småföretag med ett varierande IP-nummer där man kan 
koppla ett domännamn till ett varierande IP-nummer. Enkelt beskrivet 
fungerar det så att varje gång IP-nummret hos kunden förändras så 
rapporteras det till t.ex. Deerfield och dom ändrar i sin domännamnserver 
och kopplar kundens nya IP-nummer till kundens domännamn. 

3.3.2 Brandvägg 
 
För att skydda företaget från intrång över Internet behövs en brandvägg. När 
man nu kommer att bli uppkopplad mot Internet dygnet runt är man mer 
exponerad för illvilliga krafter och behöver ett skydd mot attacker och 
intrång.  

Det finns två typer av brandväggar, hårdvarubrandväggar och 
mjukvarubrandväggar. Skillnaden mellan de båda är att 
hårdvarubrandväggen som namnet antyder är en hårdvarulösning, en box 
som innehåller en dator skapad och optimerad för att vara en brandvägg. 
Konfigurering och uppdatering sker oftast genom ett webbgränssnitt men 
även javaapplikationer eller andra lösningar finns. Mjukvarubrandväggar är 
istället en programvara som installeras och konfigureras på en befintlig 
server eller en för detta specifika ändamål utsedd server. 

Vi har tittat på ett antal hårdvarubrandväggar i de lägre prisklasserna. Att vi 
valt hårdvarubrandväggar i stället för mjukvarubaserade varianter beror 
bland annat på att man inte bör köra flera tjänster på samma server som man 
kör brandväggen. För har man andra tjänster kan man komma runt 
brandväggen genom att utnyttja brister i programvaran till de tjänsterna. Har 
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man då begränsade resurser är det frestande att ändå i besparingssyfte lägga 
till ett par tjänster på den server som ska vara brandvägg.  

En annan orsak är enkelheten, en hårdvarubrandvägg är färdig konfigurerad 
och optimerad som brandvägg och den levererande firman kommer ut med 
uppdateringar som man enkelt kan implementera på sin brandvägg. Man 
behöver inga direkta förkunskaper hur en brandvägg ska vara konfigurerad 
för att få ett fullgott skydd.  

Att vi sedan har valt att lägga prisklassen till den lägre för att vi anser att 
hotet ställt mot den möjliga skadan som skulle kunna uppstå vid intrång som 
mindre. Man kan inte skapa ett fullständigt säkert system, så man får 
bestämma vad man är villig att betala och skapa det bästa efter det, och vi 
anser att dessa brandväggar skapar bra skydd i förhållande till det pris man 
betalar. 

Vi har även tagit i betänkande att företaget har en önskan att i framtiden få 
en VPN-lösning (Virtual Private Network). Så har de brandväggar vi valt 
mellan stöd för även detta. VPN innebär att med hjälp av VPN- 
programvaran kan man jobba på annan plats än i det lokala nätverket men 
ändå kunna ha tillgång till de lokala resurserna. VPN-tekniken, enkelt 
beskrivet, arbetar genom att mellan fjärrarbetaren och det lokala nätet 
skapar en tunnel mellan varandra så att det för båda ser det ut som att 
fjärranvändaren sitter i det lokala nätet. All trafik går sedan igenom denna 
tunnel där den också kan krypteras för att öka säkerheten. 

Med tanke på att vi valt ADSL från Telia som lösning för internetaccessen 
där man endast får en publik IP-adress så är det också önskvärt att 
brandväggen klarar av NAT (Network Adress Translation). NAT är 
översättning av IP-adresser mellan två olika nätverk i vårt fall kommer vi att 
ha ett privat nät inom företaget och endast ett IP-nummer ut mot Internet 
(RFC 1631 [Url 6]). Brandväggen måste också klara av Port Adress 
Translation (PAT, virtual server) för att ta i mot anrop utifrån till webb-, 
 ftp-server. 

Redan tidigt i efterforskandet efter brandväggar utmärkte sig ett par 
alternativ, D-Link dl-804 (bilaga 2) och MultiCom SpeedSurf (bilaga 3). 
 D-link för den är det billigaste alternativet som stöder de funktioner vi har 
specificerat och MultiCom för den har funktionalitet som oftast betydligt 
dyrare alternativ endast har, som t.ex. Load Sharing och Traffic Shaping. 
Load Sharing innebär att trafiken kan fördelas över flera olika servrar, 
troligen finns inget behov av detta för Plåtteknik. Däremot kan Traffic 
Shaping vara bra att ha. Traffic Shaping betyder att trafiken igenom 
brandväggen kan regleras så att enstaka användare inte får tillgång till hela 
kapaciteten i nätet utan att dessa kan begränsas. På detta sätt kan man 
kontrollera att alla användare får en acceptabel hastighet mot Internernet 
samtidigt som användare utifrån alltid också har bra hastighet mot det 
interna nätetverket. 
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3.3.3 Serverkonfigurationer 
 
Här beskriver vi ett flertal olika alternativ på de olika programvaror samt 
hårdvaror inom serverdelen som Plåtteknik skulle vara tvungna att 
införskaffa för att kunna ta över de tjänster som finns specificerade i 
målanalysen. Vi har valt att röra oss inom de mer kända områdena vad det 
gäller servrar och serveroperativ, vilket har resulterat i ett framtagande av 
information om hårdvara och programvara från internationellt erkända och 
stora företag. 

 
Sun Cobalt Qube 3 
Detta är en komplett server med all nödvändig maskinvara och programvara 
förinstallerad och färdig för bruk som levereras av Sun Microsystems. 
Denna server bygger på en linuxkärna, men man slipper själva installationen 
av det ofta lite mer avancerade installationerna av Linux jämfört med ett 
Windows serveroperativ eftersom all nödvändig programvara man behöver 
redan finns installerad och klar. 

De program och tjänster som Suns Qube innehåller är dessa: 

• webbserver 
• e-postserver 
• webbmail 
• brandvägg 
• inbyggd säkerhet 
• fildelning över olika operativplattformar 
• NAT [Url 6], DNS och DHCP (möjlighet för servern att tilldela 

dynamiska IP-nummer för access till Internet) server 
 
Mer tekniskt sett så drivs Quben av en 450 MHz processor, 128 MB RAM-
minne och 2 X 40 GB hårddisk vilket ger gott om lagringsutrymme. 

Denna maskin ligger en bit över den prisklass som vi har inriktat oss på, 
men i och med det faktum att här får man ett komplett paket med allting 
förinstallerat och klart att installeras i nätverket så blir detta en relativt billig 
lösning. Denna server kostar på internetbutiken Dustin [Url 7] 24 795 kr 
exklusive moms. 

Alla tjänster och program på denna server administreras genom ett mycket 
enkelt och intuitivt webbgränssnitt, och det finns även flera olika 
administratörsrättigheter vilket kan vara till fördel i många situationer. Det 
finns även en demo på Internet [Url 8] där man handgripligen kan testa hur 
en Qube fungerar både som administratör och som en vanlig användare. 

Detta innebär att man i princip inte behöver köpa något mer förutom en 
Qube för att administrera sitt nätverk med användare, olika servrar så som 
ftp-server, webbserver och e-postserver. Suns Qube innehåller allt som 
Plåtteknik behöver, i princip så behöver de inte köpa någon övrig utrustning 
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eftersom Quben har säkerhetsprogramvara så som inbyggd brandvägg, säker 
uppkoppling mot servern och lösenord på konton. 

För mer exakta tekniska specifikationer samt övrig information om vilka 
program och tjänster som medföljer se bilaga 4. 

 
Microsoft Small Business Server 2000 
Detta paket från Microsoft (bilaga 7, [Url 9]) innehåller en mängd olika 
programvaror som har plockats ihop för att på ett bra sätt stämma överens 
med de krav en liten mindre firma kan tänkas ha på sina internettjänster. 
Detta är endast ett programpaket som vi har valt ut för att det ska kunna 
passa till någon av de hårdvarukonfigurationer på servrar som vi har valt ut 
under stycket serveralternativ. Detta paket tillsammans med någon 
hårdvaruserver ger samma funktion som en Cobalt Qube 3.  

De programvaror som följer med Microsoft Small Business Server 2000 är 
dessa: 

• Windows 2000 Server – Innehåller bland annat webbserver, 
fjärråtkomsttjänst och programdelning 

• Exchange 2000 Server med Outlook 2000 – E-post, meddelande och 
samarbetsserver 

• Microsoft SQL Server 2000 – Databasserver, kan vara bra om man vill 
utöka/förändra sin webbsida i framtiden med en större databas än den vi 
har skapat 

• Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 – Brandvägg 
och webbcacheserver (webbcachning ger ökad åtkomsthastighet för ofta 
använda webbplatser) 

• Health Monitor 2.1 – Övervakning av systemprestanda 
 

Linux 

Linux är ett operativsystem som lämpar sig mycket väl för 
serververksamhet. Här finns det ett flertal distributioner att välja mellan. 
Allt ifrån mindre och inte så väl dokumenterade operativ till mycket 
välkända, användarvänliga och funktionsdugliga alternativ. Vi har tittat på 
hur linuxmarknaden ser ut för tillfället och har därigenom valt ut de operativ 
som vi har ansett vara de mest användarvänliga med väl skriven 
dokumentation och hjälp via webbsidor. Dessa operativ lämpar sig att 
installera på de datorer som vi har valt ut som serveralternativ. Vi har valt 
att inte specificera operativsystemen närmare eftersom detta inte är vid 
någon större vikt eftersom detta endast är riktlinjer som Plåtteknik kan 
inrikta sig på. Vi har endast tittat på de stora dragen på dessa operativ och 
om det medföljer de tjänster som Plåtteknik kan tänkas behöva för att ta 
över sin internetverksamhet. 

De operativ som vi har funnit lämpliga för en eventuell installation på 
Plåtteknik AB är följande: 
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• Red Hat Linux 7.3 Professional [Url 11] – Denna distribution kostar runt 
600 kr, och man får då med alla de program man behöver för att ta över 
sin egen drift av internettjänsterna. Webbserver, e-postserver samt fil- 
och skrivarserverprogram finns inkluderat på skivorna som medföljer 
denna version. 

• SuSE Linux 9.0 Professional [Url 12] – Även denna distribution kostar 
runt 600 kr, och man får även här med de nödvändiga verktygen för det 
egna övertagandet av webbtjänster.  

• Mandrake Linux 8.2 [Url 13] – Detta paket är lite dyrare och kostar runt 
1000 kr, men även här får man med all nödvändig programvara. 

 
Dessa linuxdistributioner är i grunden ganska lika och bygger på Open 
Source, vilket menas att källkoden är fri. Skillnaden i dessa operativ ligger 
lite i hur de är uppbyggda och vilket operativ man föredrar. Det pågår en 
ständig debatt i linuxvärlden om vilken distribution man föredrar och vilken 
som anses bäst. Dessa tre olika distributioner kan anses vara de största som 
för närvarande används och anses vara stabila och säkra. 

3.3.4 Serveralternativ 
 
För våra val av servrar har vi valt att inrikta oss på att leta efter stora och väl 
etablerade företag som kan anses ha en fast grund att stå på. Att vi har valt 
ut just dessa företag beror på att de har ett gott rykte om sig att vara bra och 
servicevänliga, samt att det inte är några småföretag, utan stora aktörer även 
på den internationella marknaden. Detta medför att i nuläget så är risken att 
något av dessa företag skulle råka i konkurs mycket liten. En investering i 
en server från något av de företag vi har valt ut kan anses vara säker, samt 
att supporten som ges även kan ses som förstklassig. 

I prisklass så har vi valt att lägga oss runt 6000 – 15 000 kronor. Detta gäller 
då för endast en maskinvarukonfiguration med alla nödvändiga 
komponenter för att installera något slags serveroperativ.  

Ingen programvara ingår utan, den får införskaffas från annan källa (se 
under rubrikerna Linux samt Microsoft Small Business Server 2000 för våra 
egna förslag på serveroperativ). Att vi har valt just denna prisklass beror på 
att det är här som de flesta företagens budgetservrar ligger. Att det är servrar 
som ligger i den lägre prisklassen innebär på intet sätt att det är sämre 
maskiner. De är däremot inte byggda för att klara av någon större trafik eller 
lagra och hantera större mängder information. Plåtteknik AB kommer 
troligtvis inte att ha någon större trafik, eller någon överdriven lagring av 
information, varvid dessa servrar kommer att räcka mycket gott. Skulle det 
vara så att viss uppgradering av servrarna är nödvändig så finns det 
utbyggnadsmöjligheter för detta (se respektive utvald servers bilaga för 
exakt information om detta). 

Dell 
Från företaget Dell så har vi valt en Dell PowerEdge 500SC. Att vi har valt 
just denna produkt ur Dells stora sortiment beror på att den är fullt tillräcklig 
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för det arbete som den är avsedd för på Plåtteknik AB. På grund av dess 
relativt låga pris, men ändå fullt tillräcklig prestanda för att köra en 
webbserver med en mindre webbplats så föll valet på just denna server. 
Denna modell är lätt modifierad från ursprungsmodellen med en 40GB 
hårddisk istället för originalets 20GB hårddisk (ett tilläggspris på endast 348 
kronor ansåg vi var en lämplig investering).  

Tekniska fakta i korthet: 

Processor: Intel Celeron 1.1GHz, 128 Kb cacheminne 
Minne: 128 Mb ECC SDRAM (1X128) 
Hårddisk: 1st 40GB hårddisk, 7200RPM 
Pris: 6283 kr exklusive moms 

För närmare specifikation om prestanda och hårdvara se bilaga 5 

 
IBM 
Från IBM så har vi valt en maskin i en så motsvarande prisklass som 
möjligt. Denna modell är en server med beteckningen xSeries 200. Även 
detta är en av IBM:s budgetmodeller. I grundkonfigurationen ingår det ej 
något nätverkskort eller hårddisk, vilket vi har valt till som tillägg. Det ingår 
ej heller något befintligt operativsystem i denna konfiguration. Detta är 
alltså endast den hårdvara som krävs. 

Tekniska fakta i korthet: 
Processor: Intel Pentium III 800 MHz, 128 Kb cacheminne 
Minne: 128Mb 
Hårddisk: 1st 40GB hårddisk, 7200RPM 
Pris: 13750 kr exklusive moms 

För närmare specifikation om prestanda och hårdvara se bilaga 6. 

 
Compaq och Hewlett-Packard 
Vi har valt att slå ihop dessa två företag under samma rubrik därför att det 
tyvärr är så att i nuläget så är Compaq och Hewlett-Packard mer inriktade 
mot större och dyrare servrar för företag med mycket större behov av 
modern teknik än vad Plåtteknik för tillfället har. De lägsta prisklasserna i 
dessa företag ligger mycket högre än det tak som vi har valt att sätta upp för 
Plåtteknik AB. På grund av detta så har vi tyvärr inte valt ut några servrar 
från dessa företag. 
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4 Webbplats 
 
I och med övertagandet av webbtjänster känner plåtteknik AB att de 
behöver förnya sin webbplats, den är för närvarande lite gammalmodig och 
sköts av ett externt företag. Vi har även i ramen för detta arbete gjort en 
enkel men funktionell webbplats för Plåtteknik AB. Denna kommer att bestå 
av tre stycken sektioner. En sida för lite reklam och kort presentation om sig 
själva, en sida för produkter och en sida med kontaktpersoner och adresser.  

Eftersom det för närvarande inte finns någon person på Plåtteknik som kan 
HTML så är ett av kraven att webbplatsen skall vara möjlig att uppdatera 
utan att kunna någon HTML och endast med ett mycket fåtal och enkla 
HTML-taggar kunna specificera rubrik, stycken och fet text. För hjälp med 
hur dessa taggar kommer att användas så kommer det att finnas en mycket 
enkel beskrivning på hur dessa kommer att användas. För att få denna 
uppdateringsfunktion har vi använt oss av scriptspråket PHP. Det kommer 
även att finnas funktioner för att byta ut vissa bilder på webbplatsen, detta 
för att kunna uppdatera t.ex. bilder på produkter som man vill visa på sin 
sida. 

4.1 Verktyg 
 
För skapandet av webbplatsen så har vi använt oss av tre stycken 
programvaror, Photoshop 6.0, Dreamweaver 4, och phpMyAdmin [Url 10]. 
Dessa program har vi använt oss av som hjälpmedel när vi har skapat 
prototypen till webbplatsen för Plåtteknik AB. 

  

4.1.1 Photoshop 6.0 
Detta är det bildbehandlingsprogram som vi har använt oss av för att 
grafiskt skapa en bild av webbplatsen. Vi har skapat webbplatsen i naturlig 
storlek och med de bilder och färger som vi har tänkt oss. Sedan har vi 
klippt ut och separerat de bilder som vi behöver för skapandet av den riktiga 
webbplatsen och sparat dessa som separata bilder färdiga för applicering i 
ett HTML-dokument. 

Att vi har valt just detta program för redigering av bilder och själva 
uppritandet av webbplatsen berodde på att det är ett mycket väl lämpat 
verktyg för de olika slags delar som vi har skapat. Detta är ett mycket 
använt program bland webbmakare och andra bildredigerare världen över. 
Programmets styrka ligger i att det har många och mycket bra funktioner 
samt att det är enkelt och intuitivt att lära sig, vilket gör att inlärningskurvan 
blir mycket kort. En bidragande faktor till att detta blev vårat val av 
redigeringsprogram var att vi båda tidigare arbetat litet med det och att vi då 
känner oss bekanta med miljön och uppbyggnaden. Vilket avsevärt förkortar 
vår tid för utformandet av designen, vilket är till fördel eftersom det inte är 
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den som är det viktigaste just här, utan mer de funktioner som skall finnas 
som t.ex. uppdateringen av webbplatsen. 

 

4.1.2 Dreamweaver 4 
Detta är ett program som man använder för att skapa webbplatser. Det finns 
möjlighet att arbeta helt grafiskt utan att använda någon slags kodning och 
där Dreamweaver själv skapar koden, men det finns även möjlighet att själv 
gå in och redigera, skapa eller lägga till kod. Vi har använt oss av både det 
grafiska läget och textläget. Det grafiska läget använde vi oss av för att på 
ett enkelt sätt applicera de bilder som skall finnas på webbplatsen på rätt 
plats. Textläget använde vi oss av för att redigera viss kod så att länkar, 
script och funktioner som vi använder oss av fungerar på ett tillfredställande 
sätt. Grunden har på så sätt skapats grafiskt, medan vi efter hand själva har 
utökat koden med de funktioner som behövdes för att uppfylla Plåttekniks 
krav. 

Att valet föll på just detta program berodde på att det är ett välkänt och 
erkänt bra verktyg för att skapa både enkla och mycket avancerade 
webbplatser. Fördelen med att man kan arbeta i olika vyer och därigenom 
kunna arbeta både grafiskt, enbart med visning av kod eller en kombination 
underlättar för skapandet av webbplatsen avsevärt. Vi ville ha ett program 
där man mycket enkelt och snabbt kunde skapa det grafiska gränssnittet så 
att vi kunde koncentrera oss på den mer viktiga delen i projektet, databasen 
och databaskopplingen samt PHP-programmeringen för att koppla ihop 
dessa. Även här har en liten bidragande faktor varit att vi tidigare har använt 
oss detta program tidigare, vilket även det underlättade vårat val av just 
Dreamweaver för denna fas i projektet. 

 

4.1.3 PhpMyAdmin 
Detta program har vi använt oss av för att skapa den databas som behövs för 
att få uppdateringsfunktionerna att fungera. PhpMyAdmin [Url 10], som är 
gratis, ger användaren ett webbanvändargränssnitt när man skapar sin 
databas. Det är ett enkelt och smidigt program som installeras och som man 
sedan via sin webbläsare skapar en access till sin databas och därigenom 
kan redigera denna. 

När vi skapade vår databas ville vi göra detta grafiskt, detta på grund av att 
det underlättar avsevärt samt att det blir enklare att göra ändringar och 
redigera i databasen om man kan få en grafisk presentation av denna. Vi har 
därför sökt efter ett program som fyllde dessa krav, vi hittade detta 
gratisprogram som fritt fick tankas ned och användas varefter vi testade det 
och kom fram till att det uppfyllde våra krav på enkelhet och att det var 
enkelt att lära sig samt att det hade en bra och överskådlig grafisk 
presentation i webbläsaren. 
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4.2 Uppbyggnad 
 
Uppbyggnaden av webbsidan kommer att ha en mycket enkel men 
tilltalande design. Eftersom ingen försäljning över Internet sker så kommer 
webbplatsen endast att bestå av en kort presentation av företaget. Vi har valt 
att dela in webbplatsen i tre sektioner med en delsida som inte är tillgänglig 
för allmänheten. Denna delsida är till för att uppdatera texten på den 
befintliga webbplatsen och för uppladdningfunktionen för bilder. 

Sektionerna har alla tre samma uppbyggnad för att man hela tiden ska känna 
igen sig. Sidan för textredigering och bilduppladdning har en enklare design 
med viss förklarande text för vissa funktioner. Det finns även en länk till en 
hjälpsida där det mycket utförligt och steg för steg beskrivs hur redigering 
av webbplatsen går till. För att se hur webbsidan ser ut och dess olika 
sektioner se bilaga 8, 9. 

Sektion 1 
Detta är det första intrycket man får av webbplatsen och företaget när man 
surfar in från Internet. Ett krav är därför att webbplatsen ska ha en enkel 
men tilltalande design. Det är här som företaget på ett par meningar och en 
kort presentation om sig själva ska göra reklam för sig själva över Internet. 
Det kommer att finnas två utbytbara bilder på valfritt objekt samt lite text 
som beskriver Plåtteknik AB. Det kommer även att finnas länkar till de 
övriga 2 sektionerna placerade på ett sätt så att man enkelt hittar dem. 

Sektion 2 
Här kommer man att lite mer ingående presentera ett par av sina produkter, 
endast ett litet urval kommer att finnas med. Detta urval kommer att bestå 
av de populäraste produkterna, samt lite text där på ett enkelt sätt spaltar 
upp ett flertal produkter utan närmare beskrivning. Man förutsätter att de 
flesta som kommer att besöka denna webbplats vet vad de är ute efter och 
behöver inga närmare förklaringar på produkter. De produkter som man 
väljer att presentera lite större kommer att finnas med på bild med en 
förklarande text. Dessa bilder och texter är utbytbara. Även här kommer det 
att finnas länkar till övriga sektioner. 

Sektion 3 
I denna sektion kommer det att presenteras besöksadressen till företaget, 
telefon samt faxnummer och vilka e-postadresser man kan använda sig av 
för att ta kontakt med Plåtteknik AB. Även öppettider samt en enkel 
vägbeskrivning kommer även att finnar med här. 

 
Uppdatering 
På denna sida finns möjlighet till att uppdatera och se den information som 
för närvarande visas på webbplatsen. Det finns ett textfält för varje 
delsektion av sidan som vederbörande kan uppdatera. Under detta textfält 
visas även den information som visas på webbplatsen för tillfället. Detta för 
att man på ett enkelt sätt skall kunna jämföra och kopiera tidigare delar med 
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det som man vill uppdatera till. När man gjort de redigeringar som man vill 
så klickar man på en uppdatera-knapp och man slussas vidare till en 
webbsida där det står att informationen nu är lagrad i databasen och att man 
efter 5 sekunder kommer att förflyttas till huvudsidan igen. 

 

4.3 Val av scriptspråk 
 
För att få uppdateringsfunktionen att fungera mot databasen där 
informationen finns lagrad har vi varit tvungna att använda oss av ett 
scriptspråk. Det finns i stort sett två stycken större språk att välja på när det 
gäller detta. Det ena är ASP som är en Microsoft-teknik och den andra är 
PHP som är ett icke kommersiellt språk och som är fritt att använda. ASP 
kräver i viss mån Windows som operativsystem, eller en programvara som 
kostar pengar om man vill använda ASP i ett Linuxbaserat operativsystem. 
PHP är mer anpassningsbart oberoende på vilken webbserver och vilket 
operativ man väljer. Genom Internet har man stor tillgång till support, 
tutorials och forum där man på ett snabbt och enkelt sätt kan hitta den 
information om scriptspråket man behöver. Detta gäller för både PHP och 
ASP. Genom att PHP är lättare att anpassa beroende på vilket operativ man 
väljer så har vi därför valt att använda oss av detta, även att PHP inte kräver 
några operativ eller produkter som kostar pengar har även detta influerat 
vårat val. 

 

4.4 Databasen 
 

Databasen som vi skapade och där all information som visas på webbplatsen 
döpte vi till plat. Databasen skapades i MySQL som har inbyggt stöd för 
PHP. Efter att databasen var skapad så använde vi oss av programmet 
phpMyAdmin för att skapa fyra stycken tabeller där data om Plåtteknik AB 
skall lagras. Tabellerna motsvarar i stort de olika informationsområden som 
finns på webbplatsen. 

Tabell startinfo 

Fält Typ 

Info Text 
 

Denna tabell är den som innehåller den information som visas på förstasidan 
då endast en post (ett textblock) ska sparas här har inte tabellen någon 
primärnyckel, id fält eller index 
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Tabell prod 

Fält Typ Primär 

Produkt Text Nej 

Id Int Ja 
 

Detta är den tabell som innehåller informationen om de produkter som visas 
på produktsidan. Den här tabellen har två fält produkt som är ett textfält som 
innehåller text informationen om produkten och ett id fält som är av typen 
int. Då vi inte tillåter att användaren från webbsidan skapar nya poster utan 
endast redigera de befintliga har vi förproducerat tre poster som då logiskt 
får id nummer 1-3 id numret används sedan för att specificera de enskilda 
produkterna men visas aldrig eller tillåts av användaren att ändra. Id är här 
det fält som är primärnyckel. 

Tabell kontakt 

Fält Typ 

Kont text 
 

Denna tabell innehåller den huvudinformation som finns på 
informationssidan. Även denna tabell likt startinfo ska endast innehålla en 
post så id fält eller primärnyckel är nödvändigt. Typen som ska lagras är 
även här ett textfält. 

Tabell perskont 

Fält Typ Primär 

Namn Text Nej 

Tele Text Nej 

Epost Text Nej 

Id Int ja 
 

Detta är tabellen som innehåller informationen om de olika 
personkontakterna. De olika fälten som visas på webbsidan är namn, tele 
och e-post, alla dessa fält är av typen text. Fältet id är som i tabellen prod 
det fält som används för att identifiera de olika kontakterna. Även i denna 
tabell (se prod) tillåts endast redigering av befintliga poster och i och med 
det har vi skapat fem olika poster så id fälten har värden från ett till fem.  

Databasen i sig är inte blockerad för fler poster utan begränsningen är 
skapad genom PHP koden på webbservern vilket borde ses över till den 
skarpa versionen. Inga tabeller är indexerade då informationen i tabellerna 
är så liten att inga prestandavinster skulle göras. 
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5 Resultat 
 
Vi hade som förutsättning att skapa två olika modeller av hur Internet 
lösningen ska se ut, men våra analyser visade att för ett minde företag likt 
vårt fiktiva företag Plåtteknik AB blev det nästan identiska förslag. För att 
få en bredare jämförelse har vi tagit med ytterligare ett förslag med 
Microsoft produkter. 

Ekonomiskt förslag 

 Pris Pris/ 
månad 

Internetaccess 
Telia bredband företag (bilaga 1) 

1595 500 

Brandvägg, med VPN och NAT, 
D-Link dl-804 (bilaga 2) 

995  

Server, webbserver, e-postserver, 
ftpserver 
Sun, Qube3 (bilaga 4) 

24 795  

DNS-tjänst 
Deerfield Dns2go 

 42 

Totalt pris 27 385 542 
(Alla priser är i sek och utan moms samt hämtade från Dustin AB [Url 7] 
utom dns2go som är hämtad från leverantörens egen webbsida [Url 5] samt 
Telia Bredband för Företag som är tagen från [Url 14). 

 

Något dyrare förslag 

 Pris Pris/ 
månad 

Internetaccess 
Telia bredband företag (bilaga 1) 

1595 500 

DNS-tjänst 
Deerfield Dns2go 

 42 

Brandvägg, med VPN och NAT, 
MultiCom SpeedSurf (bilaga 3) 

6,795  

Server, webbserver, e-postserver, 
ftpserver 
Sun, Qube3 (bilaga 4) 

24795  

Totalt pris 33 185 542 
(Alla priser är i sek och utan moms samt hämtade från Dustin AB [Url 7] 
utom dns2go som är hämtad från leverantörens egen webbsida [Url 5] samt 
Telia Bredband för Företag som är tagen från [Url 14). 
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En Microsoftlösning 

 Pris Pris/ 
månad 

Internetaccess 
Telia bredband företag (bilaga 1) 

1595 500 

Brandvägg, med VPN och NAT, 
D-Link dl-804 (bilaga 2) 

995  

Server, webbserver, e-postserver, 
ftpserver 
Microsoft Small Business Server 2000 
Klientlicenser för Small Business Server 
2000 
5 st á 5 licenser 

25500  

Hårdvaruserver 
Dell PowerEdge SC500 

6283  

DNS-tjänst 
Deerfield Dns2go 

 42 

Totalt pris 34373 542 

(Alla priser är i sek och utan moms. Priserna är hämtade från Telia 
Bredband för Företag [Url 14], Dustin AB [Url 7], dns2go [Url 5] samt 
priset för MS SBS från försäljare på inWarehouse[Url  15]). 

5.1 Analys och diskussion 
 
Att de olika förslagen blev så lika varandra var vi inte riktigt beredda på 
men efter noga analyser där vi jämfört pris, funktionalitet, säkerhet och 
enkelt handhavande har vi kommit fram till ovanstående alternativ. 

Vi valde Telia bredband för företag som lösning för internetaccessen. Telia 
bredband för företag bygger på ADSL teknik. Denna teknik i jämförelse 
med de andra teknikerna är den som är mest prisvärd i tanke på pris och 
prestanda. ADSL-tekniken har en betydligt lägre kapacitet än t.ex. en fast 
uppkoppling med Ethernet teknik. Men om man jämför priset som är för 
Telia bredband för företag 500 kronor i månaden och priser för Internet 
access för företag med Ethernetteknik som kan kosta 100 000 per månad så 
är det svårt att motivera den högre kostnaden. Den trafikmängd vi beräknar 
att Plåtteknik AB kommer att ha är inte så stor, så ADSL teknikens 
kapacitet är för detta ändamål tillräcklig. 

I dagsläget är även ADSL den mest utbyggda tekniken att få fast 
uppkoppling om man ser till en enskild teknik. Utbyggnaden sker i hög takt 
över hela Sverige och är utbyggt i Trollhättan där vi placerat Plåtteknik AB. 
Det pågår även utprovningar både med teknik så att fler kan få tillgång till 
ADSL och nya tekniker för att höja kapaciteten. 

ADSL kan levereras av ett antal leverantörer. Vi valde Telia av ett antal 
orsaker. En orsak var att företaget har haft sina internettjänster hos Telia 
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tidigare och är nöjda med tidigare erfarenheter samt att Telia upplevs som 
ett stort stabilt företag med bra kundsupport. Ytterligare orsaker var att Telia 
levererar företagets telefontjänster m.m. och att man vill samla sina 
räkningar till så få leverantörer som möjligt. Ännu en fördel med Telia 
bredband för företag ingår ett ”vanligt” uppringt internetabonnemang. Detta 
abonnemang kan sedan säljare och resemontörer använda sig av för 
datakommunikation med kontoret eller resten av Internet på sina resor. Och 
om man senare implementerar en VPN-lösning kan den uppringda 
internetaccessen användas för att nå interna resurser från externa platser. 
Kostnaden för det uppringda abonnemanget kommer sedan på den vanliga 
interneträkningen vilket är enkelt och bekvämt. Om man jämför priser är 
Telia marginellt dyrare än andra leverantörer men Telias övriga fördelar 
väger upp detta. 

För att kunna koppla ett IP-nummer till ett domännamn behövs en DNS 
tjänst. Problemet som uppstår är att med Telia bredband för företag får man 
ett dynamiskt tilldelat IP-nummer och detta nummer kan variera. Detta 
innebär att man inte kan registrera en koppling och sköta denna tjänst själv 
utan man måste låta en extern leverantör sköta denna tjänst. Bland de 
leverantörer av DNS-tjänst som kan hantera variabla IP-nummer vi 
undersökt är Deerfield Dns2go [Url 5] vårt val. De har en uttalad företags 
tjänst och de var billiga. Vi hittade dock leverantörer som utförde denna 
tjänst billigare, till och med gratis men de tillät inte egna registrerade 
domännamn, eller så var tjänsten helt inriktad mot privatpersoner. 

Om man sedan går över till brandväggar är D-Link dl-804 den billigaste 
lösningen vi kunde hitta som stödjer alla de funktioner som vi ville ha av 
produkten, samtidigt som den är extremt enkel att handha och kräver inga 
större kunskaper inom det datavetenskapliga området. Konfigureringen av 
brandväggen sker genom ett webbaserat gränssnitt som är mycket lätt att 
använda och förstå sig på. Ser man sedan på den lite dyrare brandväggen så 
finns det en funktionalitet som normalt brukar finnas i betydligt dyrare 
varianter som t.ex. Load Sharing och Traffic Shaping. Även denna 
brandvägg konfigureras via ett webbgrändssnitt men ett javabaserat program 
finns som alternativ till detta. 

Att vi som server och serverapplikationer valde Qube3 var att denna produkt 
var ett färdiginstallerat Linuxsystem där administrationen sköts genom ett 
webbgränssnitt. Detta är betydligt enklare än att köpa en server och 
installera en linuxdistribution, även om detta vore ett billigare alternativ. 
Kunskapen som man bör ha för att kunna installera, konfigurera och sedan 
administrera ett annat linuxsystem ligger på en betydligt högre nivå än den 
man behöver för att handha en Qube3. Om man sedan jämför Qube3 med 
Microsofts Small Business Server så verkar handhavandet att vara lika 
enkelt men endast programpaketet från Microsoft ligger i en prisnivå med 
Suns Qube3. Till sedan behövs sedan en server, vilket gör att Suns Cobalt 
Qube3 det bästa valet i frågan om pris och enkelhet att administrera. Vore 
det så att företaget i fråga redan har en befintlig server så kan denna 
formateras och installeras med Microsofts serverpaket. Detta gör att 
prisskillnaden mellan detta alternativ och en Qube3 blir näst intill obefintlig 
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vilket gör att detta möjligtvis blir ett mer attraktivt alternativ i och med den 
välkända enkelheten i Windows-produkter. I våra förutsättningar så fanns 
det inte någon motsvarande server, varför detta alternativ ströks. 

Besparingar man skulle kunna göra är att använda Qube3 att sköta både 
NAT och brandväggsfunktionaliteten, men med detta anser vi att säkerheten 
blir lidande av och att det strider mot de förutsättningar vi satt upp i våra 
tidigare analyser. Detta på grund av att om lyckas man hacka sig in i Quben 
med administrationsrättigheter så har man tillgång till all information 
företaget har lagrat på Quben. Med en ytterligare och extern brandvägg har 
man ett extra hinder att förlita sig på vid en eventuell attack. 

Ett tredje förslag kan vara att använda sig av Microsofts produkter. Det är 
många företag idag som föredrar att koncentrera sig på Microsoftbaserade 
lösningar. Att man gör detta kan bero på att det är en arbetsmiljö man 
känner igen sig vid och att intuitiviteten därmed ökar. Det gör att man lär sig 
saker snabbare och känner sig bekvämare än man kanske skulle göra med 
ett av våra tidigare förslag med en linuxbaserad lösning. Med en 
Microsoftprodukt försvinner även en hel del orosmoment som kan finnas 
med Linux, man har information tillgänglig genom endast en enda källa som 
man (förhoppningsvis) kan lita på, det finns inga program som befinner sig 
mer eller mindre i beta-stadiet utan det är färdiga produkter med endast små 
uppdatering som oftast tillkommer vid upptäckter av möjliga buggar. Många 
känner sig idag sig mycket tryggare med en Microsoftlösning med Windows 
eller motsvarande, jämfört med det fortfarande relativt okända Linux med 
sina många olika distributioner och program. Om man väljer Microsoft så 
försvinner många problem som t.ex. att det finns en uppsjö inom 
linuxvärlden av program som utför samma sak. Håller man sig strikt till 
Microsoft så finns det oftast bara en variant på varje program att välja på. 
Detta gör att man skalar bort den valfrihet man har med linux, men man 
vinner ändå på sin egen personliga säkerhet. Man vet vad man får för 
pengarna samt hur man kan förvänta sig att programmen skall fungera med 
andra ord. 

Våran lösning för Microsoftprodukter ser då ut på följande sätt: 
Den server som vi har ansett vara mest prisvärd är en server från Dell. Då 
den var den billigaste bland de servrar som vi kontrollerade och ändå var 
prestandamässigt i klass med de övriga. Denna server finns med under 
produktanalyserna som vi har utfört i kapitel 3.3.4. Om man sedan 
installerar Microsoft Small Business Server 2000 på denna maskin så får 
man en maskin med samma funktioner som finns i Suns Qube 3. Denna 
maskinkonfiguration bör även stödjas av en extern brandvägg. Här har vi 
valt ut samma brandvägg som finns i det ekonomiska alternativet som finns 
preciserat ovan. Denna utvalda brandvägg är en D-Link dl-804 (Bilaga 2). 
Även här motiverar vi valet av att även ha en extern brandvägg med att om 
man penetrerar servermaskinens försvar så har man tillgång till all 
information som finns lagrad, men med en brandvägg så måste man först ta 
sig igenom denna innan man kan ge sig på servermaskinen. Detta ger då en 
avsevärd fördel gentemot att inte ha någon extern brandvägg. Tyvärr så är 
det så att med Microsoft så tillkommer det en mycket stor summa pengar i 
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klientkostnader. Vi besökte Microsofts svenska webbsidor och därigenom 
tog vi reda på vilka återförsäljare som fanns. Därefter e-postade vi 
återförsäljarna med en förfrågan om våra önskemål. Snabbast svar och med 
mest relevanta uppgifter fick vi från InWarehouse [Url 14]. Därför står de 
som vår leverantör. 

Eftersom Plåtteknik AB kommer att behöva köpa licenser för alla av de 
trettiotalet datorer som de har blir denna kostnad ganska stor. Skulle 
datorbehovet i framtiden öka så behöver man köpa ännu fler licenser vilket 
innebär ytterligare utgifter. Utgifter som vi tror är märkbara i de mindre 
företagens kassa. Detta är då ett skäl till att välja Suns Qube 3, för med 
denna så följer det inte med någon begränsning för hur många maskiner som 
får ansluta. Man har då endast en kostnad vid inköpet och implementeringen 
av denna server. Vi har alltså valt att ta med detta alternativ på grund av de 
företag som vill köra eller strikt kör med Microsofts produkter. 

Ett billigare alternativ skulle kunna vara att företaget tar sin befintliga dator 
som fungerar som server för tillfället och formaterar denna. Innan 
formatering skall ske måste all väsentlig information som finns på denna 
server sparas och lagras på lämpligt sätt tills det nya serveroperativet är 
installerat och klart för att användas. Genom att göra på detta sätt skapar 
man mer extrajobb för den tekniker som skall utföra arbetet, men i gengäld 
så sparar man in på den kostnad det skulle innebära att köpa en ny server 
och få den hemfraktad. Frågan är då vad som väger tyngst i fråga om 
kostnader, en tekniker som utför mer arbete, eller en ny server som 
installeras från grunden och som samverkar med den gamla. 

Det vi från början förutsatte var att en dyrare lösning kräver mindre 
förkunskaper. Men i det här fallet stämmer det inte riktigt, eftersom Quben 
kommer färdiginstallerad och klar. Med Microsoftlösningen får man 
installera och konfigurera servern själv. Vilket i och för sig kanske inte blir 
något problem om man har gjort dylika installationer förut och vet hur dessa 
går till och hur de konfigureras. Men om man saknar denna kunskap blir det 
ett svårlöst problem. Efter att installationen och konfigureringen är klar är 
kanske Microsoftlösningen enklare därför att man då har ett fungerande 
system som man känner igen sig i, till skillnad mot Qubens system. 
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6 Slutsatser 
 
Slutsatser man kan dra av detta arbete är att det inte är helt okomplicerat för 
ett litet företag att ordna sina internetlösningar på ett enkelt vis. Det är svårt 
att på egen hand hitta de lösningar som krävs och dessutom jämföra dem. 
Utan specifika kunskaper är det svårt att veta om den kapacitet man erhåller 
är tillräcklig för företagets behov. Inte heller är det enkelt att veta om 
programvaran uppfyller sina löften om kvalité och enkelt handhavande.  

Men om man inom företaget har någon med lite internet- och datorvana är 
det fullt möjligt att enbart med hjälp av information som finns tillgängligt på 
Internet hitta det man önskar. Ett problem är att man blir beroende av ett 
företag som leverantör och endast har tillgång till det företagets produkter 
och information. Men det kan även vara till en viss fördel att bara ha ett 
företag som leverantör om något skulle gå fel, så som brand, inbrott, 
datahaverier m.m. Jämfört med om man köper en hårdvaruserver från ett 
företag, serveroperativet från ett annat, samt kanske viss programvara från 
ett tredje. Detta ger en viss kluvenhet i vad som egentligen lämpar sig bäst, 
produkter från ett företag och därigenom binda upp sig mot det, eller 
använda sig av flertalet företag för att exempelvis komma ner i pris. Att 
använda sig av många företag att köpa de olika produkterna innebär ofta att 
man använder sig av ett av de alternativ som vi inte föreslagit, nämligen det 
att man köper en hårdvaruserver, installerar någon slags linuxdistribution 
samt köper alternativt laddar hem övrig programvara man behöver från 
Internet. 

Vi tror att de förslagen till lösningar vi tagit fram väl svarar inte bara mot 
vårat fiktiva företag utan lätt kan anpassas till många olika företags behov. 
Det är även grundpaket som lätt kan utvidgas vid behov.  

För som vanligt finns det en brytpunkt mellan nyttan av produkten och dess 
kostnad. Det blir dessutom ofta initialt merkostnader när systemet ska 
igångsättas. Något som kan kännas svårt för ett litet företag. Väljer man då 
ett system som kräver en större startverksamhet och mer IT-kunskap än 
något annat, så som t.ex. någon slags linuxdistribution istället för en kanske 
mer välbekant windowsdistribution så kan även detta skapa merkostnader i 
form av utökat arbete och mer hjälp av support. Men då är frågan igen vad 
man tjänar mest på, ett billigt men mycket väl fungerande system (t.ex. 
linuxbaserat operativ), men som kräver större utbildning och arbete än ett 
mer automatiserat system och välbekant system (t.ex. Windows, som för 
tillfället är mer välbekant för de flesta). 

Frågan är dock om dessa scenarion vi har valt att presentera är värt denna 
kostnad. I den förgängliga datorbranschen förändras förutsättningarna fort. 
Kanske vårt fiktiva företag är bättre rustade för framtiden med endast fast 
internetaccess och en brandvägg för att skydda sig, för att vid ett senare 
tillfälle om förändringar i behoven uppstår införskaffa de andra 
internettjänsterna (webbserver, e-postserver). Har man inte en stor önskan 
att handha sin egen webb- och e-post-tjänst kan det vara svårt att motivera 
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varför man ska köpa en server som sköter dessa tjänster när ett webbhotell 
skulle kunna sköta driften av dessa tjänster i fyra till fem år för samma 
kostnad. 

Ett uppföljande arbete till detta skulle kunna vara att implementera en skarp 
version av den prototyp till webbplats som vi skapat, då med ett utökat 
sidantal och med flera redigeringsmöjligheter. Även någon slags 
säkerhetskontroll med användarnamn och lösenord skulle kunna skapas för 
att öka säkerheten. Faktum är att i dagsläget så skulle en så kallad hacker 
eller cracker väldigt enkelt kunna leta upp denna redigeringssida som nu 
finns och därigenom kunna utföra de ändringar han/hon skulle vilja. Skulle 
man vilja utöka webbsidan med fler produkter och mer information så kan 
även flera olika rättigheter att redigera kunna vara till fördel. Så att vissa 
inloggningar t.ex. bara har tillgång till produktsidan och uppdatera denna 
andra bara har tillgång att redigera kontaktsidan etc., detta för att undvika 
felaktiga uppdateringar. Skulle man vilja utöka produkterna för visning så 
måste även databasen uppdateras för att klara detta, då den för närvarande 
endast klarar av att visa tre stycken produkter. Det går att visa ett variabelt 
antal produkter, men tekniken för att göra detta är betydligt mer avancerad 
än den vi har använt oss av för att skapa vår prototyp. 
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Telia bredband för företag. 
 
 

Engångskostnad 
Endast access (utan modem) 395 kr 

USB-modem för anslutning till datorns USB-port 1 180 kr 

Ethernet-modem för anslutning till datorns 
nätverkskort 

1 595 kr 

Router-modem för anslutning till datorns 
nätverkskort inkluderande router och brandvägg 

3 595 kr 

 

Månadskostnad 
Uppkopplingshastighet Pris per 

månad 

0,5 Mbit/s  500 kr 

1 Mbit/s 1 000 kr 

2 Mbit/s 1 700 kr 

 

Rörlig avgift För den Internettrafik som nyttjas via den kompletterande         
020-accessen 
Måndag – fredag 08.00–18.00 18,4 öre/minut 

Övrig tid 19,2 öre/minut 

Startavgift 36 öre/uppkoppling 

 

Företagssupport ingår i tjänsten, och nås via telefon och e-post.  
Ger tekniskt stöd och avhjälper eventuella fel. 

 

Tekniska Fakta 
Egenskaper och omfattning 

• Telia Bredband Företag ger Internetanslutning med upp till 0,5 Mbit/s,  
1 Mbit/s eller 2 Mbit/s. 

• Bandbredden är delad, dvs hastigheten kan variera beroende på 
belastningen i nätet. 
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• Tjänsten realiseras med ADSL-teknik, vilket innebär asymmetrisk 
överföring. Trafiken till och från Internet går i varsin kanal, med olika 
hastighet. 

• Hastigheten uppströms, dvs från användaren till Internet, är densamma 
för alla hastighetsklasser och ligger på ca 0,5 Mbit/s.  

• Tjänsten installeras på ett vanligt, analogt Telia telefonabonnemang. 

• Dynamisk tilldelning av publik IP-adress. 

• Tillgång till Telia Internet 020, dvs en uppringd tidsdebiterad 
Internetaccess. 

 

Systemkrav 

• Nätverkskort Ethernet 10 Mbit/s eller en ledig USB-port för anslutning 
av modem. 

• TCP/IP med stöd för dynamisk IP-adresstilldelning via DHCP. 

• Webbläsare med stöd för JavaScript. 

Tjänsten passar för de flesta plattformar. 

 

Källa 
http://www3.telia.se/ip/IP/Internetaccesser/Bredband/Telia+Bredband+F%f
6retag 
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D-link 
 

Dl-804 Internet gateway med 4 10/100 portars switch 
Nyckel drag 

• Bredbandsmodem med IP delning. 
Koppla flera datorer till ett bredband ( kabel och DSL) modem eller en 
Ethernet router för att få internetaccess. 

• Auto-sensing Ethernet switch. 
Utrustad med en fyraportars Auto-sensing ethernetswitch. 

• VPN stöd. 
Stödjer multipla PPTP sessioner och driften av en VPN server och VPN 
klient. 

• Brandvägg. 
Blockera otillåten trafik från Internet för att skydda er intranät. 

• DHCP server stöd. 
Alla datorer i nätverket kan ta i mot TCP/IP inställningar direkt från Dl-
804. 

• Webb baserad konfiguration. 
Konfigurerbar genom vilken nätverksansluten dator som helst som har 
en webbläsare installerad. 

• Accesskontrollstöd. 
Tillåter att man sätter upp olika regler för olika användare. 

• Virtuell serverstöd. 
Tillåter att servrar på ert LAN som FTP, WWW att bli tillgängliga från 
Internet. 

• DMZ värdstöd. 
DMZ fullständig exponering av en dator i nätverket mot Internet. 

• Lätt att uppgradera. 
Användandet av ett webbgränssnitt, windowsprogram eller FTP för att 
uppgradera den interna programvaran 
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Teknisk spec. 

Standarder: 
- IEEE802.3 10BASET-T Ethernet 
- IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
- IEEE802.3x Flow Control 
- ANSI/IEEE802.3 Nway auto-negation 
 
Management: 
- Web-based 
 
Ports: 
- 4 x Nway 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet Lan 
 
LED’s 
- Power  
- Wan Activity 
- Lan Activity 
- M1 
- M2 
 
Power 
- DC 5V 2A 
 
Humidity 
- 10%-90% 
 
Supported Software 
- Windows 95 
- Windows 98 
- Windows ME 
- Windows 2000 
- Windows NT 4.0 
 
Källa 
http://www.dlink.se/products/productdatasheets/di-804.pdf 
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MultiCom SpeedSurf 
Internet & fjärraccess 

• Enkel konfigurering via webbgränsnitt. 

• Port och adress översättning (PAT) tillåter multipla användare att 
effektivt dela på en Internet uppkoppling. 

• Multi PAT kombinerat med multi NAT (Network Adress 
Translation) tillåter nya tjänster för ISP (Internet Service Provider). 

• Load sharing på inkommande trafik (för tex om man har fler 
webbservrar). 

• Traffic shaping möjligheter tillåter allokering av WAN bandbredd 
mellan användare och tjänster. 

• DHCP klient för adressering av MultiCom. 

• DHCP sever för automatisk ip konfiguration av klienter(upp till 
1000 klienter). 

• Fungerar med PC, Macintosh eller Unix med ett Ethernet interface 
som stödjer TCP/IP. 

• DNS proxy för enklare klient konfiguration. 

 

LAN till LAN funktionalitet 

• IP protokoll routing. 

• Statisk och dynamisk TCP/IP adressering. 

• Automatisk DNS konfiguration via DHCP. 

• Statisk och dynamisk routin(RIP v1 + v2). 

 

Nätverks konfiguration 

• Platformoberoende konfiguration med grafiskt användarinterface 
(java baserat). 

• Webb interface (Apache baserat). 

• Telnet och konsol kommando rad interface. 

• Flash EPROM för enkel webbbaserad uppgradering av 
programvaran. 

• Standard SNTP v2 agent. 

• Lösenordsskyddat system konfiguration. 
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Säkerhet 

• Kraftfull ’stateful inspection’ brandvägg för access kontroll till 
och från ert nätverk, med obegränsat antal klienter (enkel och 
avancerad konfigurationsinterface. 

• Kan skydda från externa intrång, ’denial of service’ (DOS), 
portskanning och ’ spoofing’ attacker. 

• Enkelt intrångs upptäckande (IDS) med syslog. 

• Digitalt signerade programvaruuppgraderingar. 

 

Fysiska fakta 

Storlek 13,6 x 8,5 x 3,0cm 

Vikt 0,12kg 

Ethernet 

LAN 

WAN 

 

1 x RJ-45 MDI 10/100Mbits/s 

1 x RJ-45 MDI 10Mbits/s 

Konsol 1 x RJ-45 RS232 (Tx/Rx endast) 

Ström 4,5V DC 1,5A med adepter 

Temperatur 5 till 40 C 

Fuktighet 10% till 85% 

Ljud nivå Inget ljud 

Säkerhet Kensington lock slot 

Konfiguration Grund inställnings knapp 

 

Källa: http://dns.lightning.ch/solutions/speedsurf.html 
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Sun Cobalt Qube 3 
 
Användartjänster • Webbpublisering – tillgång till PHP, Perl, CGI, Interbase 6, 

MySQL, PostgreSQL samt Frontpage 2000 Server extensions 
• Email services och Webmail – ha hand om dina mailboxar med 

avancerade inställningar så som automatisk forwarding, 
schemalagd utsickning etc. Webmail get möjlighet att komma åt 
sin mailbox via en vanlig webbläsare från valfri dator med 
internetuppkoppling. 

• Fildelning – med möjlighet att bl.a. dela filer mellan både PC och 
Macintosh 

• Skrivardelning – share och spool skrivarjobb för USB och 
nätverksskrivare 

• Multispråksinterface – möjlighet att välja mellan sju stycken 
språk 

• Säkerhet – skydda din data och ditt nätverk med den inbyggda 
brandväggen. 128 bitars SSL kryptering tillåter säker 
administration från datorer utanför nätverket. 

• Internet Access Sharing (NAT) – dela din internetuppkoppling 
till hela kontoret medans du samtidigt döljer ditt nätverk. 

• Bredbandssupport (PPPoE) – anslut till ditt befintliga bredband 
• Remote Access VPN – ge auktoriserade fjärranvändare säker 

access till det interna nätverket 
• Network-to-Network VPN – skapa säker uppkoppling mellan 

olika kontor/nätverk 
• Portforwarding – ge externa användare access till interna tjänster 

och applikationer 
• Webcachning – öka hastigheten för internetåtkomst utan att ta upp 

mer bandbredd 
• Web Access Control – kontrollera vilka webbsidor som får 

besökas 
• Multilevel Administration – delegera Qubens adminitration till 

olika användare med olika rättigheter 
• Sun Cobalt BlueLinQ Technology – få automatiska meddelanden 

när nya patchar, uppdateringar eller applikationer finns tillgängliga 
för din Qube 

 
Hårdvara • 450 MHz AMD Processor 

• Upp till 512 MB SDRAM DIMMs 
• Dubbla 10/100 Base-T Ethernet portar 
• Internal Ultra ATA Hard Disk (valbart dual disk with RAID 1) 
• UltraWide SCSI 40 Mb interface (valbart) 
• LCD-konsol för enkel setup 
• PCI-kortplats 
• Seriell port 
• USB-port 
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Mjukvara Systemunderhåll: 

Multilanguage Server Desktop Web-based Interface 
Administrationsrättigheter på flera nivåer 
Sun BlueLinQ Application Delivery Service 
ActiveMonitor Maintenance Agents 
Online ActiveAssist Real Time Help 
Webbaserad Setup Wizard 
Webbaserad Backup 
SSL 128-bit kryptering för säker administration 
 
Intranettjänster: 
FTP, SMB och AppleShare filtjänster 
USB skrivardelning 
Network Printer Spooling 
Windows Domain Controller 
WINS server 
LDAP tjänster 
DHCP Server och klient 
RAID 1 Disk Mirroring (tillval) 
Network Gateway Services: 
Remote Access VPN 
Network-to-Network VPN (tillval) 
Network Address Translation 
Port Forwarding 
Internet bredbandsupport (PPPoE) 
Dial-up Access Control 
Packet Filter Firewall 
Web Caching (tillval) 
Web Access Control (tillval) 
 
Internetjänster: 
Apache Web server 
Mail server (IMAP, POP3, SMTP, Webmail) 
Archived Mailing-lists 
FTP server 
DNS Server 
Interbase 6, MySQL and PostgreSQL Databases 
CGI/Perl/PHP scripting 
Frontpage Server extensions 
Telnet server 
 

Källa http://www.sun.com/hardware/serverappliances/pdfs/datasheets/datash
eet.qube3.pdf  (2002-05-29) 
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Dell PowerEdge 500SC 
 
 
Towermodell 
Integrerat 4MB SDRAM videokort, ATI-Rage IIC 
Intel Celeron 1,2 GHz Processor med 256Kb cache 
128MB ECC SDRAM, (1X128MB) 
Integrerat Ethernet nätverkskort, Intel Pro 100 plus 
40GB hårddisk 7200 RPM 
3,5” diskettstation 
Dell Performance tangentbord 
Integrerat Server Management och OpenManage mjukvara 
CD-ROM, 48x IDE 
Pris: 6283 kr exklusive moms 
 
Källa 
http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/bsd/products/model_pedsc_pedge_500sc.
htm 
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IBM xSeries 200 
(Tekniska fakta på engelska) 
 
General 
Modell K842GSW 
Beskrivning xSer200 800 256 128/18.2 S 
IBMs webbpris  17.144,00 kr inklusive moms 

   13.715,00 kr exkusive moms 
 
Architecture 
Form factor Tower 
Orientations allowed Vertical 
Bus type/architecture PCI 
Slots x bays total (free) 5(4) x 7(4) 
Expansion bus type PCI 
 
Characteristics 
Platter RPM 7200 
 
Processor 
Processor (CPU)1 Pentium III 
Processor internal clock speed1 800 MHz 
Planar clock speed 133 MHz 
SMP processors std 1 
SMP processors max 1 
Processor manufacturer Intel 
Math co-processor -- 
L1 internal CPU cache -- KB 
Processor upgrade options Faster Pentium III processors (if 
available from Intel) 
SMP capable (multiple processors) No 
Multi-processor bus (slots/speed) -- MB/s 
L2 cache std 256KB 
L2 cache max 256KB 
BIOS type Flash 
 
Memory 
Memory (RAM) std 128 MB Memory (RAM) max 1536 MB 
RAM speed 133MHz ns 
RAM type SDRAM ECC 
RAM slots total 3 DIMM 
RAM slots available 2 DIMM 
 
Hard disk 
Number of installed hard disks 1 
Hard disk size2 18.2 GB 
RAID levels supported Optional 
Hard disk average seek time 6.8 ms Average latency 4.2 ms 
Hot swappable drive bays 0/0 
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Hard disk controller Ultra160 SCSI adapter 
Hard disk type Ultra160 SCSI 
Max Hard Drive Capacity 145.6 GB 
 
Graphics subsystem 
Graphics type SVGA 
Graphics chipset S3 Savage4 
Video RAM type SDRAM 
Video RAM std 8 MB Video RAM max 8 MB 
Max resolution (with std video RAM) 1600x1200 65536 colors 
Max resolution (with max video RAM) 1600x1200 65536 colors 
Max colors (with max video RAM) 16777216 
Max colors (with std video RAM) 16777216 
Graphics bus interface PCI 
 
Multimedia 
CD-ROM speed 48Xmax-20Xmin 
CD-ROM interface type EIDE 
CD-ROM data transfer rate 7200, 3000 KBps 
CD-ROM average access time 85 ms 
CD-ROM transport type Front tray loading 
 
Audio 
Audio data width 16 bits 
 
Standard features 
Pointing device type Enhanced Mouse (2 button) 
Standard diskette size 3.5" 1.44 MB 
Keyboard type standard Rapid Access 104 key 
 
Power management 
Power supply 330 
Power supply type 110 or 220 volt universal auto sensing 
Sound emissions 61 dB 
Cooling system 4 fans 
UPS Optional 
Power management features Auto restart 
 
Dimensions 
Weight 19.5 kgs 
Height 470 mm 
Width 165 mm 
Depth 508 mm 
 
Security 
Security features Boot sequence control, Mechanical 
locks, Power on password, U-Bolt tiedown support 
 
Källa: 
http://www5.pc.ibm.com/se/products.nsf/Current+Products?OpenAgent&NETFINITY&&XSERIES+
200&&&Exp 
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Microsoft Small Business Server 2000 
 
 
Meddelande- och 
samarbetsfunktioner 

Exchange 2000 Server (och 
Outlook 2000): En meddelande- 
och samarbetsserver för Internet och 
intranät som tillhandahåller en mängd  funktioner för 
nätverksanvändare, 
fjärranvändare eller mobila användare. 
Funktionerna inkluderar e-post, 
kalenderfunktioner, chat, nyheter, 
diskussionsforum, händelseskript för 
samarbete och fullt stöd för 
Internet-standarder. 

Operativsystem för 
flera syften 
 

Windows 2000 Server: Ett nätverksoperativsystem 
som bl a tillhandahåller fil- och skrivartjänster, 
webbservern Internet Information Server 5.0, Microsoft 
Routing, fjärråtkomsttjänst, programdelning och 
ytterligare  kommunikationstjänster samt ökade 
serverprestanda och tillförlitlighet 

Databas Microsoft SQL Server 2000: 
Ett skalbart hanteringssystem för 
relationsdatabaser (RDBMS) för att skapa 
och underlätta distribution och transaktion 
av branschlösningar, inklusive 
orderhantering, OLAP (On-line Analytic 
Processing), datalagring och näthandel via 
Internet. 

Delad Internet-åtkomst 
(Proxy) 
och brandvägg 

Microsoft Internet Security 
and Acceleration Server 2000 (tidigare 
Proxy Server): En brandvägg- och 
webbcacheserver som medför ökad 
säkerhet på Internet, förbättrad effektivitet 
vid nätverksanvändning och ökad 
åtkomsthastighet för ofta använda 
webbplatser. 

Serverövervakning och 
varningar 

Med Health Monitor 2.1 kan administratörer 
och "privilegierade användare" övervaka 
systemprestanda, konfigurera och ändra 
gränsvärden för rapportering om 
servertillstånd och konfigurera varningar. 
Varningarna kan sedan konfigureras så att 
åtgärder vidtas, t ex att logga aktiviteten, 
köra en kommandorad eller skicka ett epostmeddelande 
till en lokal användare eller 
till en fjärranvändare. Tekniska konsulter 
kan konfigurera varningarna så att 
e-postmeddelanden skickas till de egna epostkontona. 

Windows Terminal 
Servicesbaserad 
administration 

Du kan antingen använda en Internetanslutning 
via en webbklient, t ex Internet 
Explorer 5.0, eller specifik 
klientprogramvara för att hantera 
fjärrplatser med Small Business Server 
Management Consoles. Du kan använda 
samma programfunktionalitet som om du 
arbetade i det lokala nätverket eller vid 
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serverdatorn. 
Integrerad installation Small Business Server 2000 installerar och 

konfigurerar operativsystemet samt alla 
programvarukomponenter och servicepaket 
med en enda integrerad installation som 
kontrollerar diskutrymme, beroenden och 
systemkompatibilitet. 

Klientinstallation 
 

Small Business Server 2000 automatiserar 
anslutningsprocessen mellan 
klientdatorerna och ett SBS-nätverk genom 
att installera och konfigurera 
nätverkskomponenter och distribuera 
programvaran till klientarbetsstationerna. 
Den uppdaterade guiden för 
datorinstallation inkluderar ett verktyg 
(Extensibility Wizard) som du kan använda 
för att lägga till program ur 
programvarulistan i guiden, vilket 
underlättar distributionen av program till 
SBS-baserade klientmaskiner. 

Rapportering och 
granskning av 
serverstatus 

Nu kan du automatiskt kontrollera serverns 
status, inklusive maskinvarans skick, 
programstatus och systemprestanda. 
Rapporterna kan skickas till administratörer 
via e-post och lagras för framtida behov. 

Modemdelningstjänst 
 

Small Business Server innehåller en 
modemdelningstjänst som gör att 
klientdatorer kan använda modem som 
delas på Small Business Server för 
anslutning till externa informationstjänster. 
Detta gör att företag som ofta ansluter till 
informationstjänster kan minska telefon- 
och maskinvarukostnaderna eftersom det 
inte behövs ett separat modem eller en 
enskild telefonlinje för varje klientdator. 
Användningen av delade modem kan också 
begränsas till enskilda användare eller 
grupper av användare, vilket gör att du kan 
bestämma vem som kan ansluta till externa 
nätverk. 

 
 
Källa: http://www.microsoft.com/catalog/display.asp?subid=46&site=10586&x=19&y=8 
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Hämta och ändra data

Hämta och ändra data för Plåtteknik AB Webbplats

På denna sida hämtas nuvarande information in och det finns möjlighet att redigera 
denna genom att skriva i ny information i respektive fält. En ordlista med några 
möjligheter till teckenformatering finns till höger.
Den gamla informationen som för närvarande finns lagrad för startsidan och 
produktsidan finnes nedanför textfälten för respektive del. Välj i länkarna nedan vad du 
vill redigera.

Startsidan | Produktsidan | Kontaktsidan

OBS! Det är endast möjligt att uppdatera ett textfält åt gången!

Om ni behöver vidare hjälp gå till hjälpsidan

Startsidan:

Välj text för visning på startsidan: 

Detta är den gamla texten som för närvarande visas:

Välkommen till Plåtteknik AB

Vi är ett litet tillverkningsföretag som tillverkar kvalitetsprdukter till den tyngre 
tillverknings industin. Vi tar även emot både större beställningar på diverse plåtarbeten 
samt även mindre/udda beställningar av önskvärda produkter. 

Vi befinner oss i Trollhättan där vi har funnits på marknaden sedan 1989.
För närmare information om kontaktpersoner samt produkter var god se våra länkar till 
vederbörande plats. 

 

Liten HTML-ordlista 

Här finns definitioner 
på det fåtal "taggar" 
som behövs för 
formateringen av 
webbplatsen.
De taggar som syns i 
exemplen kommer i 
verkligheten inte att 
synas på den färdiga 
uppdateringen utan det 
är bara exempel på hur 
taggarna skrivs för att 
få önskad effekt. 

Rubrik - <H1> 
</H1>
Denna taggen är till för 
att visa rubriker och 
skrivs på följande sätt:
T.ex: <H1> Rubrik 
</H1> 

Radbrytning - <BR>
Denna tagg används 
för att tvinga fram en 
radbrytning i en text.
T.ex: 
Denna text bryts här 
<BR>
och fortsätter här...

Nytt stycke - <P>
Används för att skapa 
ett nytt stycke.
T.ex: 
Här börjar ett stycke 
<P> 

och här tar nästa 
stycke vid... 

Fet, kursiv och 
understruken stil - 
<B></B> <I></I> 
<U></U>
Dessa tre andvänds på 
samma sätt.
T.ex: 
Detta är en text med 
<B>fet</B>, 
<I>kursiv</I> och 
<U>understruken</U> 
text... 
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Hämta och ändra data

OBS! Byt framsidebild 1 här, filen får ej vara över 1MB stor och måste heta 
bild1.gif för att fungera.

OBS! Byt framsidebild 2 här, filen får ej vara över 1MB stor och måste heta 
bild2.gif för att fungera.

Till toppen 

Produktsidan:

Välj text för visning för produkt 1: 

Detta är den gamla texten som för närvarande visas:
Produkt 1
ser ut som en pump 

 

OBS! Byt bild till Produkt 1 här, filen får ej vara över 1MB stor och måste heta 
prod1.gif för att fungera.

Till toppen 

Välj text för visning för produkt 2: 

Detta är den gamla texten som för närvarande visas:
Produkt 2
test test 

 

OBS! Byt bild till Produkt 2 här, filen får ej vara över 1MB stor och måste heta 
prod2.gif för att fungera.

Rubriktaggen samt 
taggarna för fet, kursiv 
samt understruken text 
kräver alltså en 
sluttagg där man talar 
om att nu skall inte 
texten vara fet eller 
kursiv etc. Radbrytning 
och nytt stycke kan 
däremot placeras vart 
man finner godtyckligt. 
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Hämta och ändra data

Till toppen 

Välj text för visning för produkt 3: 

Detta är den gamla texten som för närvarande visas:
testing testing... 

 

OBS! Byt bild till Produkt 3 här, filen får ej vara över 1MB stor och måste heta 
prod3.gif för att fungera.

Till toppen 

Kontaktsidan:

Välj text för visning på kontakt: 

Detta är den gamla texten som för närvarande visas:
Plåtteknik AB
Plåtslagaregatan 13B
461 60 Trollhättan 

 

Till toppen 

Välj text för visning på Namn, Telefon, E-post:

    

Välj text för visning på Namn, Telefon, E-post:
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Hämta och ändra data

Välj text för visning på Namn, Telefon, E-post:

    

Välj text för visning på Namn, Telefon, E-post:

    

Välj text för visning på Namn, Telefon, E-post:

    

 

Till toppen 
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Plåtteknik AB [Examensarbete på HTU 2002]

 

 

Välkommen till Plåtteknik AB

Vi är ett litet tillverkningsföretag som tillverkar 
kvalitetsprdukter till XXX. Vi tar även emot både större 
beställningar på diverse plåtarbeten samt även 
mindre/udda beställningar av önskvärda produkter. 

Vi befinner oss i Trollhättan där vi har funnits på 
marknaden sedan 1989.
För närmare information om kontaktpersoner samt 
produkter var god se våra länkar till vederbörande plats.
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Plåtteknik AB [Examensarbete på HTU 2002]

 

Plåtteknik AB
Plåtslagaregatan 13B
461 60 Trollhättan

Olle Gustavsson 0130 - 2275 olle@felia.com

Nisse Mankraft 0520 - 14905 nisse@manpower.se

Sven Svensson 0520 - 659874 sven@svensson.com

Kalle Karlsson 070 - 5689715 kalle@majkrosoft.com

http://193.10.197.61/platteknik/kontakt.php [2002-05-20 12:05:26]
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Plåtteknik AB [Examensarbete på HTU 2002]

 

 

Produkt 1
test test

 

Produkt 2
test test

 

testing testing...
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Internetlösningar för småföretag 

Kod för webbplats 
 
Kod för startsidan: ........................................................................................................1 
Kod för produktsidan:...................................................................................................2 
Kod för kontaktsidan: ...................................................................................................4 
Kod för administrationssidan:.......................................................................................6 
Kod för javascriptet ....................................................................................................11 
Kod för hjälpsidan ......................................................................................................11 
Kod för uppdatering av startsidan...............................................................................12 
Kod för uppdatering av produkt 1 ..............................................................................13 
Kod för uppdatering av produkt 2 ..............................................................................13 
Kod för uppdatering av produkt 3 ..............................................................................14 
Kod för uppdatering av personalkontakter .................................................................14 
Kod för uppdatering av kontaktsidan .........................................................................15 
Kod för stilmallen .......................................................................................................15 
Kod för uploadfunktionen...........................................................................................16 
 

Kod för startsidan: 
 
<html> 
 <head> 
  <title>Plåtteknik AB [Examensarbete på HTU 2002]</title> 
  <LINK REL=STYLESHEET HREF="mall.css" TYPE="text/css"> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 </head> 
 
<body bgcolor="#F0F4E7" text="#000000"> 
<p>&nbsp;</p> 
<table width="605" border="1" align="center" height="455" bordercolor="#660000"> 
  <tr>  
    <td>  
      <table width="600" border="0" align="center"> 
        <tr>  
          <td colspan="3"> 
            <div align="center"><img src="/platteknik/bilder/topp.gif" width="600" height="60" 
usemap="#Toppmapp" border="0" align="middle"></div> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td rowspan="4" valign="top"><img src="/platteknik/bilder/fyll.gif" width="357" height="4" 
align="top"> 
<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
 //Väljer ut all information i tabellen "startinfo" ur databasen "plat" och lägger den i variabeln data 
 $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM startinfo");  
 //Denna del sätter att rad = data och skriver sedan ut raden "info" ur tabellen "startinfo" 
 while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
 { 
  print $rad["info"]; 
 } 
 print '<br>'; 
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        //Stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);        
?> 
          </td> 
          <td rowspan="4" valign="top" align="top"><img src="/platteknik/bilder/streck.gif" width="37" 
height="391"></td> 
          <td valign="middle" align="middle" height="180">  
            <div align="center"><img src="/platteknik/bilder/bild1.gif" width="150" height="120" 
align="middle"></div> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td valign="top" height="45"><img src="/platteknik/bilder/prickar.gif" width="206" 
height="42" align="top"></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td valign="middle" align="middle" height="180"> 
            <div align="center"><img src="/platteknik/bilder/bild2.gif" width="150" height="120" 
align="middle"></div> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td valign="top">&nbsp;</td> 
        </tr> 
      </table> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
<!---Detta är var länkarna i toppbilden är inritade, de länkar även till respektive plats---> 
<map name="Toppmapp">  
  <area shape="rect" coords="358,23,407,37" href="plat.php"> 
  <area shape="rect" coords="419,22,495,37" href="prod.php"> 
  <area shape="rect" coords="510,21,585,37" href="kontakt.php"> 
</map> 
</body> 
</html> 

Kod för produktsidan: 
 
<html> 
 <head> 
  <title>Plåtteknik AB [Examensarbete på HTU 2002]</title> 
  <LINK REL=STYLESHEET HREF="mall.css" TYPE="text/css"> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 </head> 
 
<body bgcolor="#F0F4E7" text="#000000"> 
<p>&nbsp;</p> 
<table width="605" border="1" align="center" height="455" bordercolor="#660000"> 
  <tr>  
    <td>  
      <table width="600" border="0"> 
        <tr>  
          <td colspan="2"><img src="/platteknik/bilder/topp.gif" width="600" height="60" 
usemap="#Toppmapp" border="0"></td> 
        </tr> 
        <tr>  
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          <td height="130" valign="top" width="155">  
            <div align="left"><img src="bilder/prod1.gif" width="150" height="120">  
            </div> 
          </td> 
          <td height="130" valign="top" width="470">  
<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
    //Sätter variabeln data och väljer ut allt från tabellen "prod" där id = 1 ur databasen "plat" 
 $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM prod WHERE id = 1");  
 //Sätter att variabeln rad = variabeln data och skriver ut raden produkt för produkt 1 
 while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
 { 
  print $rad["produkt"]; 
 } 
 print '<br>'; 
    //Stänger databasenkopplingen 
 mysql_close($open);        
?> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="130" valign="top" width="155">  
            <div align="left"><img src="bilder/prod2.gif" width="150" height="120">  
            </div> 
          </td> 
          <td height="130" valign="top" width="470"> 
<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
    //Väljer all informatin ur tabellen "prod" där id = 2 från databasen "plat" 
 $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM prod WHERE id = 2");  
 //Sätter att variabeln rad = variabeln data och skriver ut raden produkt för produkt 2 
 while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
 { 
  print $rad["produkt"]; 
 } 
 print '<br>'; 
    //Stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);        
?> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="130" valign="top" width="155">  
            <img src="bilder/prod3.gif" width="150" height="120"> 
          </td> 
          <td height="130" valign="top" width="470"> 
<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
    //väljer all informatin ur tabellen "prod" där id = 3 från databasen "plat" 
 $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM prod WHERE id = 3");  
 //Sätter att variabeln rad = variabeln data och skriver ut raden produkt för produkt 3 
 while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
 { 
  print $rad["produkt"]; 
 } 
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 print '<br>'; 
    //Stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);        
?> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
<!---Detta är var länkarna i toppbilden är inritade, de länkar även till respektive plats---> 
<map name="Toppmapp"> 
  <area shape="rect" coords="357,19,411,40" href="plat.php"> 
  <area shape="rect" coords="418,20,499,42" href="prod.php"> 
  <area shape="rect" coords="506,20,587,41" href="kontakt.php"> 
</map> 
</body> 
</html> 

Kod för kontaktsidan: 
<html> 
 <head> 
  <title>Plåtteknik AB [Examensarbete på HTU 2002]</title> 
  <LINK REL=STYLESHEET HREF="mall.css" TYPE="text/css"> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 </head> 
 
<body bgcolor="#F0F4E7" text="#000000"> 
<p>&nbsp;</p> 
<table width="605" border="1" align="center" height="455" bordercolor="#660000"> 
  <tr>  
    <td>  
      <table width="600" border="0" align="center"> 
        <tr>  
          <td><img src="/platteknik/bilder/topp.gif" width="600" height="60" usemap="#Toppmapp" 
border="0"></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="196" valign="middle">  
<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
 //Väljer ut all information i tabellen "kontakt" ur databasen "plat" och lägger den i variabeln data 
 $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM kontakt ");  
 //Denna del sätter att rad = data och skriver sedan ut raden "kont" ur tabellen "kontakt" 
 while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
 { 
  print $rad["kont"]; 
 } 
 print '<br>'; 
 //stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);        
?> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td height="197" valign="bottom">  
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<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
 //Hämtar all information från tabellen "perskont" i databasen "plat" och sätter den till variabeln 
"data" 
 $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM perskont");  
 //Skriver ut raderna "namn" "tele" och "epost", utskriften sker med hjälp av en html-tabell. 
 while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
 { 
  ?> 
      <table border="0" width="573"> 
              <tr> 
          <td width="200">  
                  <? 
  print $rad["namn"]; 
  ?> 
                </td> 
                <td width="120">  
                  <? 
  print $rad["tele"]; 
  ?> 
                </td> 
                <td width="250">  
                  <? 
  print '<a href="mailto:'; 
  print $rad["epost"]; 
  print '">'; 
  print $rad["epost"]; 
  print '</a>'; 
  print '<br>'; 
  ?> 
                </td> 
  </tr> 
  </table> 
  <? 
   
 } 
 print '<br>'; 
     //Stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);        
?> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
<!---Detta är var länkarna i toppbilden är inritade, de länkar även till respektive plats---> 
<map name="Toppmapp">  
  <area shape="rect" coords="358,23,407,37" href="plat.php"> 
  <area shape="rect" coords="419,22,495,37" href="prod.php"> 
  <area shape="rect" coords="510,21,585,37" href="kontakt.php"> 
</map> 
</body> 
</html> 
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Kod för administrationssidan: 
 
<html> 
 <head> 
  <title>Hämta och ändra data</title> 
         <!---Länkar till en stylesheet och hämtar in denna---> 
  <LINK REL=STYLESHEET HREF="mall.css" TYPE="text/css"> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
         <!---Länkar till javascriptet i katalogen---> 
  <script src='script.js'></script> 
 </head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
 
<table width="100%" border="0"> 
  <tr> 
    <td> 
 <H2><a name="topp">Hämta och ändra data för Plåtteknik AB Webbplats</a></H2> 
 På denna sida hämtas nuvarande information in och det finns möjlighet att redigera denna 
 genom att skriva i ny information i respektive fält. En ordlista med några möjligheter 
 till teckenformatering finns till höger.<br> 
 Den gamla informationen som för närvarande finns lagrad för startsidan och produktsidan  
 finnes nedanför textfälten för respektive del.  
 Välj i länkarna nedan vad du vill redigera.<br> 
 <p> 
     <!---Ankare som länkar till de aktuella delarna av sidan---> 
 <center><br><a href="#start">Startsidan</a> | <a href="#produkt">Produktsidan</a> | <a 
href="#kontakt">Kontaktsidan</a></center> 
 </p> 
 <p> 
 <br><center><b>OBS! Det är endast möjligt att uppdatera ett textfält åt gången!</b></center> 
 </p> 
 <!---En länk till hjälpsidan för ytterligare information---> 
 <center>Om ni behöver vidare hjälp gå till <a href=help.html>hjälpsidan</a></center> 
 <br> 
 <hr> 
   
 <br> 
  <!---Ett formulär där mottagaren för informationen är uppstartinfo.php---> 
  <form method="POST" action="/platteknik/uppdatera/uppstartinfo.php">  
 
  <h3><a name="start">Startsidan:</a></h3> 
  <b>Välj text för visning på startsidan:</b> 
  <br> 
  <?php 
             //Öppnar databaskopplingen 
      $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
             //Sätter variabeln data att vara lika med informationen i tabellen "startinfo" från databasen 
"plat" 
      $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM startinfo"); 
  //Skriver ut informationen i en textarea för redigering 
      while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
   { 
    print '<textarea name="info" rows="15" cols="60">'; 
    print $rad["info"]; 
    print '</textarea>'; 
    print '<br><br>'; 
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    print '<b><i>Detta är den gamla texten som för närvarande visas:</b></i>'; 
    print '<br>'; 
     print $rad["info"]; 
      }  
   //Stänger databaskopplingen 
   mysql_close($open);   
  ?> 
  <p> 
  <!---En knapp för att skicka iväg den uppdaterade informationen till uppdateringssidan---> 
  <input type="submit" name="Skicka" value="Uppdatera databasen"> 
  </p> 
  </form> 
  <!---Länkar till javascriptet som leder till uppladdningsfunktionen---> 
  <br><h4>OBS! Byt framsidebild 1 <a HREF="#" onclick="nyFil();">här</a>, filen får ej vara 
över 1MB stor och måste heta bild1.gif för att fungera.</h4> 
  <br><h4>OBS! Byt framsidebild 2 <a HREF="#" onclick="nyFil();">här</a>, filen får ej vara 
över 1MB stor och måste heta bild2.gif för att fungera.</h4> 
  <br><a href="#topp">Till toppen</a> 
 
  <hr>  
 
  <h3><a name="produkt">Produktsidan:</a></h3> 
  <!---Ett formulär där mottagaren för informationen är prodinfo1.php---> 
  <form method="POST" action="/platteknik/uppdatera/prodinfo1.php">  
  <b>Välj text för visning för produkt 1:</b> 
  <br> 
  <?php 
  //Öppnar databaskopplingen 
      $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
  //Sätter variabeln data att vara lika med informationen i tabellen "prod" med id = 1 från 
databasen "plat" 
      $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM prod WHERE id = '1'"); 
  //Skriver ut informationen i en textarea för redigering 
      while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
   { 
    print '<textarea name="produkt" rows="8" cols="50">'; 
    print $rad["produkt"]; 
    print '</textarea>'; 
    print '<br><br>'; 
    print '<b><i>Detta är den gamla texten som för närvarande visas:</b></i>'; 
    print '<br>'; 
     print $rad["produkt"]; 
      } 
   //Stänger databaskopplingen 
   mysql_close($open);   
  ?> 
  <p> 
  <!---En knapp för att skicka iväg den uppdaterade informationen till uppdateringssidan---> 
  <input type="submit" name="Skicka" value="Uppdatera databasen"> 
  </p> 
  </form> 
  <!---Länkar till javascriptet som leder till uppladdningsfunktionen---> 
  <h4>OBS! Byt bild till Produkt 1 <a HREF="#" onclick="nyFil();">här</a>, filen får ej vara 
över 1MB stor och måste heta prod1.gif för att fungera.</h4> 
  <br><a href="#topp">Till toppen</a> 
   
  <hr> 
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  <!---Ett formulär där mottagaren för informationen är prodinfo2.php---> 
  <form method="POST" action="/platteknik/uppdatera/prodinfo2.php">  
  <b>Välj text för visning för produkt 2:</b> 
  <br> 
  <?php 
  //Öppnar databaskopplingen 
      $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
  //Sätter variabeln data att vara lika med informationen i tabellen "prod" med id = 2 från 
databasen "plat" 
      $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM prod WHERE id = '2'"); 
  //Skriver ut informationen i en textarea för redigering 
      while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
   { 
    print '<textarea name="produkt" rows="8" cols="50">'; 
    print $rad["produkt"]; 
    print '</textarea>'; 
    print '<br><br>'; 
    print '<b><i>Detta är den gamla texten som för närvarande visas:</b></i>'; 
    print '<br>'; 
     print $rad["produkt"]; 
      } 
   //Stänger databaskopplingen 
   mysql_close($open);   
  ?> 
  <p> 
  <!---En knapp för att skicka iväg den uppdaterade informationen till uppdateringssidan---> 
  <input type="submit" name="Skicka" value="Uppdatera databasen"> 
  </p> 
  </form> 
  <!---Länk till javascriptet som leder till uppladdningsfunktionen---> 
  <h4>OBS! Byt bild till Produkt 2 <a HREF="#" onclick="nyFil();">här</a>, filen får ej vara 
över 1MB stor och måste heta prod2.gif för att fungera.</h4> 
  <br><a href="#topp">Till toppen</a> 
   
  <hr> 
   
  <!---Ett formulär där mottagaren för informationen är prodinfo3.php---> 
  <form method="POST" action="/platteknik/uppdatera/prodinfo3.php">  
  <b>Välj text för visning för produkt 3:</b> 
  <br> 
  <?php 
  //Öppnar databaskopplingen 
      $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
  //Sätter variabeln data att vara lika med informationen i tabellen "prod" med id = 3 från 
databasen "plat" 
      $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM prod WHERE id = '3'"); 
  //Skriver ut informationen i en textarea för redigering 
      while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
   { 
    print '<textarea name="produkt" rows="8" cols="50">'; 
    print $rad["produkt"]; 
    print '</textarea>'; 
    print '<br><br>'; 
    print '<b><i>Detta är den gamla texten som för närvarande visas:</b></i>'; 
    print '<br>'; 
     print $rad["produkt"]; 
      }  
   //Stänger databaskopplingen 
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   mysql_close($open);   
  ?> 
  <p> 
  <!---En knapp för att skicka iväg den uppdaterade informationen till uppdateringssidan---> 
  <input type="submit" name="Skicka" value="Uppdatera databasen"> 
  </p> 
  </form> 
  <!---Länk till javascriptet som leder till uppladdningsfunktionen---> 
  <h4>OBS! Byt bild till Produkt 3 <a HREF="#" onclick="nyFil();">här</a>, filen får ej vara 
över 1MB stor och måste heta prod3.gif för att fungera.</h4> 
  <br><br><a href="#topp">Till toppen</a> 
   
  <hr> 
   
  <!---Ett formulär där mottagaren för informationen är uppkontakt.php---> 
  <form method="POST" action="/platteknik/uppdatera/uppkontakt.php">  
  <h3><a name="kontakt">Kontaktsidan:</a></h3> 
  <b>Välj text för visning på kontakt:</b> 
  <br> 
  <?php 
  //Öppnar databaskopplingen 
      $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
  //Sätter variabeln data att vara lika med informationen i tabellen "kontakt" från databasen "plat" 
      $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM kontakt"); 
  //Skriver ut informationen i en textarea för redigering 
      while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
   { 
    print '<textarea name="kont" rows="10" cols="60">'; 
    print $rad["kont"]; 
    print '</textarea>'; 
    print '<br><br>'; 
    print '<b><i>Detta är den gamla texten som för närvarande visas:</b></i>'; 
    print '<br>'; 
     print $rad["kont"]; 
      } 
   //Stänger databaskopplingen 
   mysql_close($open);   
  ?> 
  <p> 
  <!---En knapp för att skicka iväg den uppdaterade informationen till uppdateringssidan---> 
  <input type="submit" name="Skicka" value="Uppdatera databasen"> 
  </p> 
  </form> 
  <br><a href="#topp">Till toppen</a> 
   
  <hr> 
 
  <!---Ett formulär där mottagaren för informationen är uppers.php---> 
  <form method="POST" action="/platteknik/uppdatera/uppers.php">  
  <?php 
  //Öppnar databaskopplingen 
      $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
  //Sätter variabeln data att vara lika med informationen i tabellen "perskont" från databasen 
"plat" 
      $data = mysql_db_query("plat", "SELECT * FROM perskont"); 
  //Skriver ut informationen i olia textareor för redigering 
      while ($rad = mysql_fetch_array ($data))  
   { 
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          print '<b>Välj text för visning på Namn, Telefon, E-post:</b>'; 
    print '<br>'; 
    print '<textarea name="namn'; 
    print $rad["id"]; 
    print '" rows="1" cols="25">'; 
    print $rad["namn"]; 
    print '</textarea>'; 
    print '&nbsp;&nbsp;'; 
    print '<textarea name="tele'; 
    print $rad["id"]; 
    print '" rows="1" cols="18">'; 
    print $rad["tele"]; 
    print '</textarea>'; 
    print '&nbsp;&nbsp;'; 
    print '<textarea name="epost'; 
    print $rad["id"]; 
    print '" rows="1" cols="30">'; 
    print $rad["epost"]; 
    print '</textarea>'; 
    print '<br><br>';  
      }  
   //Stänger databaskopplingen 
   mysql_close($open);   
  ?> 
  <p> 
  <!---En knapp för att skicka iväg den uppdaterade informationen till uppdateringssidan---> 
  <input type="submit" name="Skicka" value="Uppdatera databasen"> 
  </p> 
  </form> 
  <br><a href="#topp">Till toppen</a> 
   
  <hr> 
   
 </td> 
    <td valign="top"> 
  <!---En ny tabell som visar en kort ordlista på lite enkle html-kommandon---> 
  <table width="100%" border="1" bordercolor=#2D92D8> 
    <tr> 
      <td bgcolor=#2D92D8> 
    <b><br><br>Liten HTML-ordlista</b> 
    <p> 
    Här finns definitioner på det fåtal "taggar" som behövs för formateringen av 
webbplatsen.<br> 
    De taggar som syns i exemplen kommer i verkligheten inte att synas på den färdiga 
uppdateringen 
    utan det är bara exempel på hur taggarna skrivs för att få önskad effekt. 
    </p> 
    <p> 
    <b>Rubrik - &lt;H1&gt; &lt;/H1&gt;</b><br> 
    Denna taggen är till för att visa rubriker och skrivs på följande sätt:<br> 
    T.ex: &lt;H1&gt; <b>Rubrik</b> &lt;/H1&gt; 
    </p> 
    <p> 
    <b>Radbrytning - &lt;BR&gt;</b><br> 
    Denna tagg används för att tvinga fram en radbrytning i en text.<br> 
    T.ex: <br>Denna text bryts här &lt;BR&gt;<br> och fortsätter här...<br> 
    </p> 
    <p> 
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    <b>Nytt stycke - &lt;P&gt;</b><br> 
    Används för att skapa ett nytt stycke.<br> 
    T.ex: <br>Här börjar ett stycke &lt;P&gt; <p> och här tar nästa stycke vid... 
    </p> 
    <p> 
    <b>Fet, kursiv och understruken stil - &lt;B&gt;&lt;/B&gt; &lt;I&gt;&lt;/I&gt; 
&lt;U&gt;&lt;/U&gt;</b><br> 
    Dessa tre andvänds på samma sätt.<br> 
    T.ex: <br>Detta är en text med &lt;B&gt;<b>fet</b>&lt;/B&gt;, 
&lt;I&gt;<i>kursiv</i>&lt;/I&gt; och &lt;U&gt;<u>understruken</u>&lt;/U&gt; text... 
    </p> 
    <p> 
    Rubriktaggen samt taggarna för fet, kursiv samt understruken text kräver alltså en 
sluttagg där man talar om att nu skall 
    inte texten vara fet eller kursiv etc. Radbrytning och nytt stycke kan däremot placeras 
vart man finner godtyckligt. 
    </p>       
   </td> 
    </tr> 
  </table> 
 </td> 
   </tr> 
</table> 
 
</body> 
</html> 

Kod för javascriptet 
function nyFil() 
{     
//öppnar ett popupfösnter 
window.open("bilder/upload.php",null,"height=200,width=270,status=yes,toolbar=no,menubar=no,lo
cation=no,top=300,left=300"); 
} 

Kod för hjälpsidan 
<html> 
<head> 
<title>hjälp</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body> 
<h1>Anv&auml;ndarmanual</h1> 
<p>Detta &auml;r lite information &ouml;ver hur man administrerar webbplatsen  
  &aring;t Pl&aring;tteknik AB<br> 
  f&ouml;r att komma till administrat&ouml;rssidan g&aring; till sidan 
http://www.dom&auml;nnamn/andra.php.</p> 
<p>P&aring; denna sida hittar man hj&auml;lp om vilka taggar man kan anv&auml;nda  
  sig av samt hur de anv&auml;nds. <br> 
  Det g&aring;r &auml;ven att hitta information om hur man byter ut de bilder  
  som h&ouml;r till produkterna.</p> 
<br> 
  <h2>Startsidan</h2> 
  F&ouml;r att byta ut texten p&aring; startsidan g&aring; till avsnittet &quot;startsidan&quot;.  
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  H&auml;r i textrutan st&aring;r den information <br> 
  som f&ouml;r n&auml;rvarande visas p&aring; startsidan. Den visar &auml;ven  
  de HTML-taggar som finns i texten. <br> 
  F&ouml;r att byta ut eller l&auml;gga till text &auml;r det bara att redigera  
  i rutan och anv&auml;nda sig av godtyckliga <br> 
  HTML-taggar som finns specificerade i den bl&aring;a rutan. Om fel skulle uppst&aring;  
  vid redigering s&aring; <br> 
  finns &auml;ven den gamla texten lagrad nedanf&ouml;r textrutan, dock utan HTML-taggar.  
  N&auml;r redigeringen <br> 
  &auml;r klar trycker man p&aring; knappen &quot;uppdatera databasen&quot;.<br> 
  Det finns tv&aring; stycken utbytbara bilder p&aring; startsidan, dessa bytes  
  ut mot de bilder man finner l&auml;mpligt. <br> 
  F&ouml;r att ladda upp dessa bilder s&aring; tryck p&aring; specificerad l&auml;nk,  
  markerad i gr&ouml;n f&auml;rg. Vid klick p&aring; <br> 
  denna l&auml;nk visas ett mindre f&ouml;nster, klicka d&aring; p&aring; knappen  
  &quot;bl&auml;ddra&quot;, mappa dig sedan fram till den <br> 
  bild du vill ladda och tryck p&aring; &quot;ok&quot;. Tryck sedan p&aring; knappen  
  &quot;Ladda upp!&quot;. Bilden kommer d&aring; att<br> 
  laddas upp till r&auml;tt plats. 
<br> 
  <h3>Restriktioner f&ouml;r bilduppladdning:</h3> 
  Bilden f&aring;r ej vara st&ouml;rre &auml;n 1 megabyte samt att den m&aring;ste  
  vara d&ouml;pt till &quot;bild1.gif&quot; eller &quot;bild2.gif&quot; <br> 
  beroende vilken bild du vill &auml;ndra p&aring;. Bild1 finnes &ouml;verst till  
  v&auml;nster och bild2 finnes underst till v&auml;nster. 
<br> 
  <h2>Produktsidan</h2> 
  F&ouml;r att byta ut texten p&aring; produktsidan g&aring; till avsnittet 
&quot;produktsida&quot;.<br> 
  P&aring; produktsidan finns det tre stycken avsnitt med text att byta ut, en  
  f&ouml;r respektive produkt.<br> 
  F&ouml;r att byta ut texten f&ouml;lj instruktionerna ovan om startsidan. <br> 
  Uppladdning av bilder sker ocks&aring; enligt instruktioner ovan om startsidan,  
  men h&auml;r skall bilderna heta <br> 
  &quot;prod1.gif&quot;, &quot;prod2.gif&quot; samt &quot;prod3.gif&quot; beroende  
  p&aring; vilken produktbild du vill byta ut 
<br> 
  <h2>Kontaktsidan</h2> 
  F&ouml;r att byta ut texten p&aring; kontaktsidan g&aring; till avsnittet 
&quot;kontaktsida&quot;.<br> 
  H&auml;r finns det en allm&auml;n kontaktinformation med m&ouml;jlighet att  
  redigera text precis som i ovan n&auml;mnda fall. <br> 
  Det finns &auml;ven en namn, telefon och e-postlista att fylla i. Det rekommenderas  
  att b&ouml;rja fylla i denna lista<br> 
  nerifr&aring;n och upp&aring;t eftersom det annars kommer att bli ett tomt utrymme  
  l&auml;ngst ner p&aring; denna sida. 
</body> 
</html> 
 

Kod för uppdatering av startsidan  
 
<html> 
<head> 
<title>Uppdaterar</title> 
<!---En Refresh-funktion som redirectar till indexsidan---> 
<meta http-equiv="Refresh" content="5;URL=http://mange.sytes.net/platteknik/plat.php"> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">  
 
<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
    //Uppdaterar tabellen startinfo i databasen plat 
    $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE startinfo SET info = '$info'");  
 //Stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);   
?> 
<b>Din information är nu uppdaterad och du kommer <br> inom 5 sekunder bli flyttat till index-
sidan</b><br> 
</body> 
</html> 

Kod för uppdatering av produkt 1 
 
<html> 
<head> 
<title>Uppdaterar</title> 
<!---En Refresh-funktion som redirectar till indexsidan---> 
<meta http-equiv="Refresh" content="5;URL=http://mange.sytes.net/platteknik/plat.php"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">  
<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
    //Uppdaterar databasen plat och tabellen produkt där id = 1 
    $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE prod SET produkt = '$produkt' WHERE id = '1'");  
 //Stänger databaskopplingen  
 mysql_close($open);   
?> 
<b>Din information är nu uppdaterad och du kommer <br> inom 5 sekunder bli flyttat till index-
sidan</b><br> 
</body> 
</html> 
 

Kod för uppdatering av produkt 2 
 
<html> 
<head> 
<title>Uppdaterar</title> 
<!---En Refresh-funktion som redirectar till indexsidan---> 
<meta http-equiv="Refresh" content="5;URL=http://mange.sytes.net/platteknik/plat.php"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">  
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<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
    //Uppdaterar databasen plat och tabellen produkt där id = 2 
    $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE prod SET produkt = '$produkt' WHERE id = '2'");  
 //Stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);   
?> 
<b>Din information är nu uppdaterad och du kommer <br> inom 5 sekunder bli flyttat till index-
sidan</b><br> 
</body> 
</html> 
 

Kod för uppdatering av produkt 3 
 
<html> 
<head> 
<title>Uppdaterar</title> 
<!---En Refresh-funktion som redirectar till indexsidan---> 
<meta http-equiv="Refresh" content="5;URL=http://mange.sytes.net/platteknik/plat.php"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">  
 
<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
    //Uppdaterar databasen plat och tabellen produkt där id = 3 
    $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE prod SET produkt = '$produkt' WHERE id = '3'");  
 //Stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);   
?> 
<b>Din information är nu uppdaterad och du kommer <br> inom 5 sekunder bli flyttat till index-
sidan</b><br> 
</body> 
</html> 
 

Kod för uppdatering av personalkontakter 
 
<html> 
<head> 
<title>Uppdaterar</title> 
<!---En Refresh-funktion som redirectar till indexsidan---> 
<meta http-equiv="Refresh" content="5;URL=http://mange.sytes.net/platteknik/plat.php"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">  
 
<?php 
        //Öppnar databaskopplingen 
        $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
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        //Uppdaterar namn, tele och epost i tabellen perskont i databasen plat 
        $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE perskont SET namn = '$namn1' , tele = '$tele1' , 
epost = '$epost1' WHERE id = '1'");  
 $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE perskont SET namn = '$namn2' , tele = '$tele2' , epost 
= '$epost2' WHERE id = '2'");  
 $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE perskont SET namn = '$namn3' , tele = '$tele3' , epost 
= '$epost3' WHERE id = '3'");  
 $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE perskont SET namn = '$namn4' , tele = '$tele4' , epost 
= '$epost4' WHERE id = '4'");  
 $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE perskont SET namn = '$namn5' , tele = '$tele5' , epost 
= '$epost5' WHERE id = '5'");  
 //Stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);   
?> 
 
<b>Din information är nu uppdaterad och du kommer <br> inom 5 sekunder bli flyttat till index-
sidan</b><br> 
</body> 
</html> 
 

Kod för uppdatering av kontaktsidan  
 
<html> 
<head> 
<title>Uppdaterar</title> 
<!---En Refresh-funktion som redirectar till indexsidan---> 
<meta http-equiv="Refresh" content="5;URL=http://mange.sytes.net/platteknik/plat.php"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">  
 
<?php 
    //Öppnar databaskopplingen 
    $open = mysql_connect("localhost", "magnus"); 
    //uppdaterar tabellen kontakt i databasen plat 
    $data = mysql_db_query("plat", "UPDATE kontakt SET kont = '$kont'");  
 //Stänger databaskopplingen 
 mysql_close($open);   
?> 
<b>Din information är nu uppdaterad och du kommer <br> inom 5 sekunder bli flyttat till index-
sidan</b><br> 
</body> 
</html> 
 

Kod för stilmallen 
 
body {TOPMARGIN="0" LEFTMARGIN="0" MARGINHEIGHT="0" MARGINWIDTH="0"}  
h1 { font-family: Verdana, helvetica; font-size: 10pt; color: black}  
h2 { font-family: Verdana, helvetica; font-size: 10pt; color: black} 
td { font-family: Verdana, helvetica; font-size: 8pt; color: black} 
h4 { font-family: Verdana, helvetica; font-size: 8pt; color: red}   
A:link {text-decoration: underline; color: green} 
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A:visited {text-decoration: underline; color: green} 
A:active {text-decoration: underline; color: green} 
A:hover {text-decoration: underline; color: black} 
 

Kod för uploadfunktionen 
 
<?php 
   //Funktinen för uppladdning 
   function uploadFile() { 
      global $uploadfile, $uploadfile_name, $uploadfile_type, $uploadfile_size; 
      global $local_file, $error_msg; 
      $MAX_FILE_SIZE = 10000000; 
 
      //Om ett filnamn inte är i html-formuläret så visas följande text 
      if ( $uploadfile == "" || $uploadfile == "none" ) { 
         $error_msg .= "Du valde ingen fil att ladda upp.\n"; 
      } elseif ( $uploadfile_size > $MAX_FILE_SIZE ) { 
         $error_msg .= "Din fil är för stor!\n"; 
      } else { 
         // Ändra upload-dir till den katalog du har skrivrättigheter till 
         $upload_dir = "C:\Inetpub\wwwroot\platteknik\bilder"; 
         $local_uploadfile = "$upload_dir/$uploadfile_name"; 
 
         //Om inget fel begicks så visas följande meddelande vid uppladdning 
         if (!$error_msg && copy($uploadfile, $local_uploadfile)) { 
            echo "Fil: <br> Temporary Filename = $uploadfile_name <BR>Filesize = $uploadfile_size 
bytes<BR>"; 
         } 
 
         if (!copy($uploadfile, $local_uploadfile)) { 
            $error_msg .= "Misslyckades att kopiera $file...\n"; 
         } 
      } 
      echo display_page($error_msg); 
   } 
 
   function display_page($error_msg) { 
      global $uploadfile_name; 
 
      $error_msg = ereg_replace("\n","<BR>",$error_msg); 
      $out = "Arbetar...<BR>\n"; 
 
      if ($error_msg) { 
         $out .= "Fel påträffades med filen!<BR>\nMöjliga fel:<BR>\n".$error_msg."\n"; 
      } else { 
         $out .= "Filen laddades upp korrekt.<P><a 
href=upload/$uploadfile_name>$uploadfile_name</a>\n"; 
      } 
 
      return $out; 
   } 
 
   if (!$uploadfile) { 
   ?> 
<HTML> 
    <HEAD> 
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        <TITLE>Ladda upp din fil</TITLE> 
        <!---Länk till stylesheet---> 
 <link rel='stylesheet' href='mall.css'> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
    <table border='0' height='5' width='500' cellpadding='0' cellspacing='0'> 
        <tr> 
            <td class="heading"><b>Ladda upp en fil:</b></td> 
        </tr> 
    </table> 
        <FORM ACTION="<? print $PHP_SELF; ?>" ENCTYPE="multipart/form-data" 
METHOD=POST> 
            <INPUT TYPE="FILE" NAME="uploadfile" SIZE="10" MAXLENGTH="80"> 
            <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Ladda upp!" NAME="sendit"> 
        </FORM> 
        <BR><BR> 
 
    </BODY> 
</HTML> 
   <? } else { 
 
         if ( $sendit ) { 
   ?> 
   <HTML> 
   <HEAD> 
   <TITLE>Resultat av filuppladdningsförsök</TITLE> 
   <!--- Länk till stylesheeten ---> 
   <link rel='stylesheet' href='mall.css'> 
   <script> 
        //Funktion som stänger popup-fönstret med uppladdningsmeedelanden inom 5 sekunder 
        function closeInfo(){ 
            window.setTimeout("window.close()",5000) 
        } 
   </script> 
   </HEAD> 
   <BODY onLoad="closeInfo()"> 
   <? 
            if ( $error_msg ) { 
               echo "<B>$error_msg</B><BR>"; 
            } 
 
            uploadFile(); 
            print("\n<br>Detta fönster kommer att stängas om 5 sekunder..."); 
 
   ?> 
   </BODY> 
   </HTML> 
      <? 
      }  
   } 
?> 
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