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SAMMANFATTNING 

Den här rapporten är baserad på ett examensarbete som är gjort för Hemsida24 där uppgiften 
var att skapa ett webbaserat system för att grafiskt visa statistik om deras kunder. Det skapade 
statistiksystemet har fått namnet Hemsida24 Analytics. 
 
I rapporten redovisas hur ovan nämna statistikverktyg har kommit till, samt hur det fungerar. 
Kundstatistiken visas på ett stilrent sätt med hjälp av amCharts flashbaserade grafer. Baserat 
på information från Hemsida24:s databas beräknades kundstatistiken och visades därefter i 
grafer. 
 
Programmeringen av Hemsida24 Analytics har i största hand gjorts objektorienterat i PHP. 
Utöver PHP har Zend Framework, MVC, MySQL, HMTL, CSS och jQuery haft en viktig roll 
under projektets gång. 
 
I graferna finns möjligheten att visa framtida prognoser. För att räkna ut prognoser för 
graferna används både linjära ekvationer och andragradsekvationer. 
 
I rapporten redovisas det slutgiltiga resultatet i jämförelse med projektplaneringen och en 
tidigare framtagen skiss. Det ges även förslag på eventuell fortsatt utveckling av Hemsida24 
Analytics. 
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INLEDNING 

SYFTE 
Syftet med examensarbetet var att skapa ett webbaserat system i programmeringsspråket PHP 
för att visa kundstatistik i grafer åt Hemsida24. 

FÖRETAGET 
Examensarbetet gjordes för Hemsida24, vars juridiska namn är Lumik Enterprises AB.  
Lumik Enterprises grundades av Ludvig Granberg och Mikael Öhrén i slutet av 2004. 
 
Hemsida24 är ett onlineverktyg där vem som helst snabbt och enkelt kan skapa snygga och 
professionella hemsidor. Inga tidigare kunskaper om webbdesign krävs. För att lägga till 
textstycken, bilder och annat innehåll på en hemsida används drag-och-släpp. 

FÖRARBETE 
Kontakten till Hemsida24 var via VD Ludvig Granberg, som även är lärare på Högskolan i 
Halmstad. Författaren arbetar som laborationshandledare för Ludvigs kurs Grundläggande 
Webbsystem. Efter en förfrågande om förslag på examensarbete kom förslaget att utveckla ett 
webbaserat system för kundstatistik åt Hemsida24.  

MÖTE 

Ett inledande möte genomfördes den 24:e mars 2010 med grundarna Ludvig Granberg och 
Mikael Öhrén. Under mötet diskuterades i stora drag vad de är ute efter och vilka metoder 
som företaget använder sig av när de utvecklar. Ett nytt möte den 1:a april 2010 planerades 
för att diskutera mer exakt vilka krav och förväntningar de har på statistikverktyget. 
 
Under mötet den 1:a april diskuterades valet av vilket flashbaserat grafverktyg som skall 
användas. Valet stod mellan Open Flash Chart 2, amCharts och XML Charts. Ett enhälligt 
beslut att använda amCharts togs. Delvis på grund av dess många inställningsmöjligheter och 
snygga presentation som de andra grafverktygen inte kunde konkurrera med. Författaren fick 
en projektplanering [Bilaga 1] skapad av Mikael Öhrén som innehåller information om vilken 
statistik som skall visas. En skiss [Bilaga 2] skapad i Balsamiq har tagits fram av Mikael 
Öhrén som grafiskt visar det önskade resultatet. Ludvig Granberg gick igenom det 
objektorienterade ramverket Zend Framework [2] och hur det fungerar med MVC (Model-
View- Controller) [3]. Författaren fick inloggningsuppgifter till deras servrar för att kunna 
börja arbeta.  

PROJEKTPLANERING 

I projektplaneringen [Bilaga 2] tas det upp vilken statistik och vilka nyckeltal Hemsida24 är 
intresserade av att visa i grafer. Nyckeltal är oftast ett procentvärde för att se hur bra 
Hemsida24 är på att t.ex. locka kunder. Ett exempel på statistik är hur många nya konton som 
registreras varje dag. 
 
Funktionalitet och krav tas även upp i projektplaneringen. Ett viktigt krav som tas upp är att 
sidan skall ladda snabbt.  

SKISS 

En skiss [Bilaga 2] skapad i mockup-programmet Balsamiq [5] har tagits fram av Mikael 
Öhrén. Balsamiq är ett program för att rita inte allt för detaljerade skisser. Resultat blir 
ungefär som att man ritat för hand.  
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Skissen [Bilaga 2] visar en enkel och stilren design utan en massa funktioner. Upplägget av 
graferna är två grafer per rad och att varje graf kan väljas att visa som månad, vecka eller dag. 
Graferna kan delas in i olika kategorier och man väljer att visa en kategori i taget. Skiftandet 
av kategori och månad, vecka och dag skall göras med hjälp av tabbar. Det finns ett enkelt 
sidhuvud med en logotyp och en knapp för att uppdatera alla grafer. Det är även placerat en 
knapp under varje graf för att uppdatera varje graf var för sig.  
 
 

BAKGRUND 

PHP 

OM PHP 

Programmeringsspråket som används för skapandet av statistikverktyget är PHP (Hypertext 
Preprocessor). PHP är ett serverbaserat skriptspråk som dynamiskt kan generera innehåll för 
hemsidor [1]. Eftersom att PHP körs på servern och inte på den lokala datorn behövs inga 
program installeras på datorn. Det räcker att webbläsaren kan visa vanlig HTML-kod för att 
dra nyttan av kraften bakom PHP. 
 
1. Användare besöker en hemsida som använder PHP. 
2. PHP-koden körs på servern. 
3. HTML-kod genereras utifrån beräkningar i PHP-koden. 
4. HTML-koden skickas från servern till användaren. 
5. Sidan visas hos användaren som en statisk sida. 
 

VARIABLER 

En variabel [6] i PHP används för att lagra ett värde. 
Variabeln kan sedan användas på flera ställen i koden. 
 
Exempel  
Två variabler skapas för förnamn och efternamn. 
$fName = ’Carl Henrik’; 

$lName = ’Gidensköld’; 

echo ”Hej {$fName} {$lName}!”;  

 

Ger resultatet: 
Hej Carl Henrik Gidensköld! 
 

ARRAYS 

Arrays [7] är något ofta förekommande i PHP och som används mycket i Hemsids24 
Analytics. Arrays fungerar på liknande sätt som variabler, med skillnaden att en array kan 
lagra flera värden i endast en utökad variabel. 
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Exempel 
Alla veckodagar lagras i en array. 
$allDays = array(); // Talar om för PHP att $allDays är en array. 

$allDays[] = ’Måndag’; // Lägger in första värdet i $allDays 

$allDays[] = ’Tisdag’; // Lägger in andra värdet i $allDays 

$allDays[] =  ’Onsdag’; 

$allDays[] =  ’Torsdag’; 

$allDays[] = ’Fredag’; 

$allDays[] = ’Lördag’; 

$allDays[] = ’Söndag’; 

 

//Det första värdet i en array har en nyckel (unikt id) som är 0.  

//Nyckeln för andra värdet är 1, för tredje värdet är nyckeln 2 osv. 

 

echo ”Dagen lagrad som tredje värdet är: {$allDays[2]}.”; 

 

Ger resultatet:  
Dagen lagrad som tredje värdet är: Onsdag. 
 
En array kan även ha ett eget angivet värde som nyckel. 
$allDays[’test’] = ’Testdag’; 

 

FUNKTIONER 

Funktioner [8] kan användas i PHP för kod som man vill gruppera och köra efter behov. 
Funktioner kan till exempel användas för att utföra matematiska beräkningar. 
 
Exempel  
Function sum($tal1, $tal2) { 

Echo ”Summan är: {$tal1 + $tal2}”; 

} 

 

Sum(5,10);  

// Anropar funktionen och skickar med värden ($tal1 = 5 och $tal2 = 10). 

 
Ger resultatet: 
Summan är: 15 

OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING 

PHP har stöd för objektorienterad programmering (OOP) [9]. Tack vare OOP är kan man 
skapa flera objekt av en klass.  
 
Exempel 
$bil1 = new Bil(’Mercedes’, ’Grön’, ’400HK’); 

$bil2 = new Bil(’Jaguar’, ’Svart’, ’250HK’); 

 
Koden ovan skapar två objekt av samma klass. Egenskaperna som finns i $bil1 har ingen 
påverkan på egenskaperna i $bil2. De är två helt skilda objekt/bilar. 
 
Vid skapandet av statistikverktyget Hemsida24 Analytics användes mycket objektorienterad 
programmering. Varje graf är ett enskilt objekt av en klass specifik för varje graf. Varje 
enskild specifik klass specifik gör graferna är kopplad till en huvudklass Chart, som utför alla 
beräkningar som är gemensamma för alla grafer.  
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ZEND FRAMEWORK 
Zend Framework [2] är ett gratis objektorienterat ramverk för PHP. Zend Framework är det 
omslutande ramverk som gör att MVC kan fungera på det smarta sättet som det gör. MVC tas 
upp i nästa rubrik. 

MVC 
MVC (Model-View-Controller) [3] är ett upplägg som kan används i Zend Framework för att 
dela upp hemsideskapandet i tre områden. Dessa områden/komponenter är Model, View och 
Controller. MVC används för att skilja design och programmering åt. 
 
Model 
I Model utförs det mesta av programmeringen och beräkningarna.  
 
View 
I View visas innehållet som genererats i Model. Ingen beräkningar görs i View, utan är endast 
till för att visa innehåll. Här hittar man HTML-koden som används för att bygga upp sidan. 
PHP-kod används för att kunna visa det genererade innehållet som gjorts i Model. 
 
Controller 
Controller anropar funktioner i Model och skickar svaren till View. Controller används som 
en brygga mellan Model och View, så att View kan ta del av beräkningarna som görs i Model. 
Controller hanterar användarens integration med hemsidan. Om användaren utför någon 
manöver på hemsida. T.ex. skickar iväg ett formulär, så går det via Controller som underrättar 
Model och View om manövern så att de kan uppdatera sig. 
 
I Bild 1 illustreras det vad som händer från att en användare besöker en hemsida till det att 
sidan genererats och visas i webbläsaren. 
 

 
Bild 1 - Hur MVC fungerar. 

 



5 

Exempel 
Model 
Class ModelFunctions {  

 

Public static function SumCalc($tal1, $tal2) { 

Return $tal1 + $tal2; 

} 

} 

 
Controller 
$firstSumController = ModelFunctions::SumCalc(10, 34); 

// Anropar funktionen SumCalc i klassen ModelFunctions med två värden. 

 

$this->view->firstSumView = $firstSumController; 

// Skickar resultatet till View. 
 

View  
<h1> 

Summan är: <?php echo $this->firstSumView; ?> 

</h1> 

// Skriver ut resultatet som skickats från Controller. 

 

 
MVC är väldigt bra om det är flera som arbetar med samma hemsida, men att de har olika 
uppgifter. T.ex. att en sköter designen och upplägget av hemsidan, och ändrar då bara i View. 
En kan sköta programmeringen och ändrar då bara i Model och lite i Controller för att skicka 
vidare informationen till View.  
 
Om en migration skall göras av en hemsida som är gjord för att visas i en webbläsare till att 
kunna visas bra i mobiltelefoner är det bara View som behöver ändras. Programmeringen är 
fortfarande samma, men utseendet kan behövas ändras. 
 
Om någon uppdelning av design och programmering inte finns och man vill ändra designen är 
det rörigt eftersom att programmeringen är i direkt anknytning till designen. Små justeringar i 
programmeringen kan ge mängder av felmeddelande och medföra att tid får läggas på att rätta 
till felen. Är design och programmering däremot skiljd åt som i MVC, behövs bara View 
(designen) ändras för att ändra designen. 

 
MYSQL 
MySQL [4] är en gratis serverbaserad databashanterare. Hemsida24 använder sig av MySQL 
som sin enda databashanterare. MySQL är enkelt, men samtidigt kraftfullt med de många 
kombinationer av SQL-kod som kan skrivas för att hantera information i databasen. All 
information som behövs för att räkna ut statistiken för Hemsida24 finns lagrat i en MySQL-
databas. Med hjälp av PHP-kod kan statistiken hämtas från databasen och beräknas om så att 
statistiken blir i det formatet som graferna kräver. Databasen är uppbyggd av tabeller för 
uppdelning som i sin tur är uppbyggda av rader och kolumner.  
 

HTML 
HTML (Hyper Text Markup Language) [10] är standardspråket för uppbyggnad av en 
hemsida. Det finns en mängd taggar och attribut i HTML för att organisera innehållet på en 
hemsida. HTML kan inte på egen hand arbeta dynamiskt. För att sidan skall bli dynamiskt 
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behövs hjälp från programmeringsspråk. Vid skapandet av Hemsida24 användes PHP och 
JavaScript för att dynamiskt ändra hur HTML visas. 

CSS 
CSS (Cascading Style Sheets) [11] används som ett komplement för att ge en HTML-sida ett 
fint utseende. Standard i webbdesign är att man först bygger en grundstruktur med HTML och 
implementerar sedan CSS för att nå det önskade resultatet utseendemässigt. Hemsida24 
Analytics använder CSS för att ge utseende åt knappar, header, footer, text, länkar, ramar och 
andra element på hemsidan. 

JAVASCRIPT (jQuery) 
JavaScript [12] är ett programmeringsspråk som körs lokalt på användarens dator för att 
generera dynamiskt innehåll. jQuery [13] är ett bibliotek baserat på JavaScript som har en 
mängd användbara funktioner som förenklar användandet av JavaScript. jQuery används 
mycket på Hemsida24 för att få känslan av att sidan rör sig mjukt. I Hemsida24 Analytics 
används jQuery för att kunna ha olika tabbar för att visa en graf som månad, vecka och dag. 
jQuery-tabbar används även för att växla mellan olika grafkategorier. 

AMCHARTS 
AmCharts [14] är ett flashbaserat grafsystem för att rita ur grafer baserat på värden för X- och 
Y axlarna som finns i en data-fil.  Inställningar för grafen finns i en inställningsfil. AmCharts 
är ett väldigt kraftfullt grafsystem, med mycket inställningar. I Hemsida24 Analytics finns det 
en data-fil för varje graf, vilket resulterar i ca 25-30 filer. Alla grafer kan använda samma 
inställningsfil. AmCharts har stöd för en mängd olika varianter av grafer. I detta projektet 
används enbart stödet för linjär grafer. 
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 METOD 

LÖSNINGEN 
Hur grundstrukturen byggts upp i PHP-kod finns att läsa om i [Bilaga 3]. 

STRUKTUR 

Hemsida24 Analytics struktur har blivit uppbyggd enligt diagrammet i Bild 2. 
 

.  
Bild 2 – Diagram över Hemsida24 Analytics struktur. 

 
Beskrivning av diagrammet i Bild 2: 

1. En användare väljer att besöka Hemsida24 Analytics. 
2. Innan hemsidan kan visas måste först innehållet beräknas och skickas tillbaka till 

användaren. 
3. Försöket att visa hemsidan går via Controller. 
4. Controller begär att få beräkningar från Model.  
5. Model utför beräkningar med hjälp av Chart och dess underklasser, samt med hjälp av 

de statiska klasserna MathFunctions, Functions och Events. 
6. Model skickar tillbaka det beräknade resultatet till Controller. 
7. Controller uppdaterar View med det nya resultatet. 
8. View visar sidan för användaren. 
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SKAPANDET AV EN GRAF – STEG FÖR STEG 

 
Följande är en mer utförlig beskrivning av steg 4 till 8 från föregående sida. 
Beskrivningen avser skapandet av endast en graf som visar statistik per dag. 
Statistiken som skall beräknas visar hur många nya användare Hemsida24 får varje dag. 
 
4 - Controller begär att få beräkningar från Model.  
Model är uppbyggd av en huvudklass vid namn Chart, som innehåller gemensamma 
beräkningar för alla grafer. För varje enskild graf finns det sedan en underklass. T.ex. 
Chart_NewUsers som har unika funktioner speciellt bara för den statistiken. 
 
Controller anropar Model med hjälp av den underklass som är kopplad till just den specifika 
grafen. I det här fallet är det underklassen Chart_NewUsers som har hand om nya användare 
per dag. De egenskaper som skickas med från Controller är ett namn för grafen, samt om 
statistiken skall beräknas för Dag, Vecka eller Månad.  
 
I Controller skapas ett nytt objekt för Chart_NewUsers med namnet chartNewUsers och 
visningsfrekvensen Day. Objektet skapades till Chart_NewUsers, som är en underklass till 
Chart. Detta innebär att Chart_NewUsers ärver alla funktioner och egenskaper som Chart har, 
samt de funktioner och egenskaper som är unikt för Chart_NewUsers. 
 
Ett objekt har skapats i Controller och inställningarna som skickades med har tilldelats 
objektet. 
 
Nästa steg är att meddela Model om att börja utföra beräkningar för att få fram statistiken. 
Funktionen autoWriteXML() anropas. AutoWriteXML() är en funktion i Chart som går 
igenom en mängd andra funktioner som behövs för att få fram den önskade statistiken. 
 
5 - Model utför beräkningar med hjälp av Chart och dess underklasser, samt med hjälp 
av de statiska klasserna MathFunctions, Functions och Events. 
 
Inuti funktionen autoWriteXML() anropas en funktionen vid namn createDBArray(). 
CreateDBArray innehåller databashämtningar som är unika för varje enskild graf. 
CreateDBArray finns endast i underklasserna och inte i huvudklassen Chart. Statistiken 
skickas tillbaka till autoWriteXML() och lagras i arrayen $DBArray. Ett element i $DBArray 
motsvarar en dag.  
 
Om det är ett glapp bland dagarna i statistiken måste de dagarna fyllas ut med värdet 0. 
Funktionen createDefaultArray() går igenom varje dag från ett startdatum till ett slutdatum 
och förser dem med värdet 0. Resultatet skickas tillbaka autoWriteXML() och lagras i arrayen 
$defaultArray. Ett element i $defaultArray motsvarar en dag. 
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Nästa steg är att statistiken från databasen ($DBArray) kombineras ihop med $defaultArray 
som innehåller alla dagar inom ett visst tidsspann med värdet 0. Funktionen som sköter 
kombineringen är combineArrays(). Om statistik för en viss dag finns i $DBArray, ersätts 
värdet i $defaultArray med värdet från $DBArray den dagen. Se flödesdiagrammet av 
funktionen combineArrays() i Bild 4. I Bild 5 visas innehållet i de arrayer som används i 
funktionen. Observera att innehållet i arrayerna i Bild 5 inte är verklig statistik. 
 

 
 
Bild 3 – Flödesdiagram av funktionen  
combineArrays(). 

 
 
Bild 4 – Innehållet i de arrayer som 
påverkats av funktionen combineArrays(). 

 

 
Hemsida24 använder något som kallas för Events. Events är datummarkeringar när någon 
större ändring har gjorts av deras tjänst, eller att de varit på något stort evenemang. Events 
kan på ett smidigt sätt visas i grafen.  
Med events blir det lätt att följa om antalet nya konton ökat efter att Hemsida24 lanserat en ny 
tjänst eller liknande. Funktionen createEventsArray() läser in alla events från databasen med 
datum och beskrivning och sparar sedan alla events i arrayen $eventsArray. 
 
För att events skall synas i grafen måste funktionen addEventsToChart() köras. Funktionen 
kombinerar $chartArray som innehåller statistiken med $eventsArray, så att när statistiken 
sedan skrivs till en graf, skrivs även events ut till grafen. 
 
Det sista steget är att skriva ut statistiken till en data-fil. Funktionen writeXML() skriver ut 
innehållet i $chartArray till en data-fil med filändelsen .XML. Den data-fil som skapades är 
den som grafen senare skall läsa in för att bygga kurvorna. 
 
Om visningsperioden hade varit Vecka eller Månad istället används ytterligare funktioner för 
att gruppera ihop statistik och events för rätt visningsperiod. 
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6. Model skickar tillbaka det beräknade resultatet till Controller. 
 
7. Controller uppdaterar View med det nya resultatet. 
Efter att Controller har fått resultatet från Model, skickas resultatet från Controller till View så 
att View kan visa de beräkningar som har gjorts.  
 
8. View visar sidan för användaren 
View kan nu använda resultatet från Model som skickats via Controller för att visa ett 
genererat innehåll. 
 
För att View skall kunna visa en graf på Hemsida24 Analytics, måste först koden som visar 
grafen skrivas. I det medskickade resultatet finns en funktion vid namn displayChart() som 
sköter utskriften av kod så att grafen kan visas på Hemsida24 Analytics. 
 

SKAPA FLERA GRAFER 

Följande exempel skapar tre olika grafer och skriver till sist ut dem i View. 
 
Kod i Controller: 
// Skapar tre nya objekt med egenskaper för varje graf. 

$chart1 = new Chart_Income(’Income’,’Day’); 

$chart2 = new Chart_TotalPayingCustomers(’TotalPayingCustomers’,’Week’); 

$chart3 = new Chart_LostPayingCustomers(’LostPayingCustomers’,’Month’); 

 

// Beräknar graferna 

$chart1->autoWriteXML(); 

$chart2->autoWriteXML(); 

$chart3->autoWriteXML(); 

 

// Skickar graferna till View. 

$this->view->chart1 = $chart1; 

$this->view->chart2 = $chart2; 

$this->view->chart3 = $chart3; 
 
Kod i View: 
// De tre graferna skrivs ut och visas för användaren. 

$this->chart1->displayChart(); 

$this->chart2->displayChart(); 

$this->chart3->displayChart(); 
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PROGNOSER 
 
PROGNOSER SKAPAS 
 
I Controller där graferna skapas, skapas även prognoserna. 
 
Efter att ett objekt har skapats till en graf. T.ex. till Chart_NewUsers kan funktionen 
newPrognosis() anropas i det skapade objektet för att lägga till en prognos. 
 
När funktionen newPrognosis() anropas anges följande egenskaper: 

• Hur många dagar bakåt i tiden skall prognosen beräknas utefter. 
• Hur många dagar fram i tiden skall prognosen ritas. 
• Vilken färg prognoskurvan skall ha. 
• Om prognosen skall beräknas på en linjär ekvation eller en andragradsekvation. 
• Visa/dölj prognosen på grafen som standard. 
• Vilken enskild kurva på grafen som prognosen skall kopplas till. 

 
När funktionen newPrognosis() anropas sker följande steg i stora drag: 
 
1. Prognostypen kan antingen vara Linear (linjär ekvation) eller Second (andragradsekvation) 
 
2. Om prognostypen är Linear anropas funktionen calculateLinearPrognosis(). 
    Prognosen beräknas med ekvationen y = a + bx. 
    Först räknas konstanterna fram baserat på den riktiga kurvan och antal dagar bak i tiden. 
    Sedan beräknas prognosen så många dagar fram i tiden som angivits. 
 
3. Om prognostypen är Second anropas funktionen calculateSecondPrognosis(). 
    Prognosen beräknas med ekvationen y = a + bx + cx2. 
    Först räknas konstanterna fram baserat på den riktiga kurvan och antal dagar bak i tiden. 
    Sedan beräknas prognosen så många dagar fram i tiden som angivits. 
 
4. Prognosen skrivs till data-filen samtidigt som grafen. 
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EKVATIONER 
 
Linjära ekvationen 
Den linjära ekvationen räknas ut med hjälp av minsta kvadratmetoden [17].  
 
Bild 4 illustrerar en linjär kurva (orange) som beräknats på den gröna kurvan med minsta 
kvadratmetoden. 
 

 
Bild 4 – Minsta kvadratmetoden beräknad på en kurva. 

 
 
Andragradsekvationen 
Andragradsekvationen räknas ut med hjälp av en matrisekvation. Matrisekvationen finns i 
[18] i punkt 28. 
 
Matrisekvationen löses med hjälp av Cramer’s rule [19]. 
 
För att sedan få lösningen från Cramer’s rule i formatet y = a + bx + cx2 används Rule of 
Sarrus [20]. 



13 

EXPERIMENT 

ITERATIV TESTNING 

För varje ändring som gjorts i koden, har den testkörts för att se om ändringen gav det 
förväntade resultat. Om förväntningen inte uppfylldes, fortsattes det att göras korrigeringar i 
koden tills det förväntade resultatet blev uppnått. Under arbetets gång har det gjorts över 1000 
iterativa testkörningar av koden. 
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RESULTAT 

HEMSIDA24 ANALYTICS 

FUNKTIONALITET GRAFER  

 
I Bild 5 visas det hur det ser ut när grafer visas i Hemsid24 Analytics. 
 

 
Bild 5 – Hemsida24 Analytics utseende för grafer. 

 
• Graferna visas på ett snyggt sätt med amCharts. 
• Varje graf kan visas som: Månad (standard), Vecka eller Dag. 
• Graferna kan uppdateras: 

o Alla samtidigt (senaste uppdateringen visas uppe i högra hörnet) 
o En åt gången 

• Kan ha flera kurvor i en graf. 
• Kan välja vilka kurvor som skall visas genom att trycka i kryssrutorna under en graf. 
• Kan välja mellan olika grafkategorier.  

o Statistics Normal 
o Statistics Total 
o Key Performance Index 

• Musen placeras på grafen för värdena skall visas i rutor. 
• Kan zooma i grafen genom att markera önskat område med musen. 
• Högerklicka på en graf och välj ”Export as image” för att spara grafen som en bild. 
• Det går att visa prognoser uträknat efter: 

o Andragradsekvation 
o Linjär ekvation 

• Obegränsat antal prognoser går att skapa för varje kurva. 
• Valfri färg kan väljas för varje prognos. 
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FUNKTIONALITET PROGNOSER 

 
Bild 6 visar två prognoser för Totalt antal kunder med visningsperioden Dag.  

• Prognos 1 (orange): Beräknad på en linjär ekvation. 
• Prognos 2 (blå): Beräknad på en andragradsekvation. 

Båda prognoserna gör beräkningarna baserat på 60 dagar bak och ritar fram till årsskiftet. 
 

 
Bild 6 – Två prognoser utritade på en graf. 

 
Prognoser har följande inställningar/möjligheter: 

• Prognoser kan skapas till alla kurvor där visningsperioden är Dag eller Månad. 
• Vilken ekvation prognosen skall beräknas utefter. 

o Linjär ekvation 
o Andragradsekvation 

• Vilken enskild kurva på grafen skall prognosfunktionen utföra beräkningar på. 
• Hur många dagar bak i tiden skall prognosfunktionen beräkna prognosen utifrån 

o Datum eller dagsvärde.  
• Hur många dagar fram i tiden prognosen skall ritas 

o Visningsperiod Dag: Datum eller dagsvärde. 
o Visningsperiod Månad: Till månadsslutet. 

• Vilken färg prognosens kurva skall ha. 
• Om prognosen skall vara visad eller gömd som standard. 
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FUNKTIONALITET EVENTS 
 

I Bild 7 illustreras det hur events visas i en graf och i Bild 8 visas det hur administreringen av 
events ser ut. 
 

 
Bild 7 - Events som visas i en graf. 

 

 
Bild 8 - Administrering av events. 

 
 

• Visa events i graferna 
• Lägg till nya events med datum och beskrivning. 
• Ta bort events genom att trycka på X vid ett event. 
• En uppdatering av graferna krävs för att ändringen skall synas i graferna. 
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JÄMFÖRELSE MED PROJEKTPLANERING 
 
En prioritering gjordes av punkterna i projektplaneringen i samråd med Mikael Öhrén och 
Ludvig Granberg. De viktigaste punkterna avklarades först och de punkter som inte är 
avklarade hade lägst prioritet. 

AVKLARAT 

Funktioner 
• För att inte belasta servern i onödan genereras statistik en gång om dagen 
• Går även att begära omladdning: 

o På individuella moduler 
o Alla moduler samtidigt 

• Hantera events (Custom events) 
 
Nyckeltal 

• Kontons konverteringsgrad 
• Genomsnittstid för konvertering till kund 
• Grafer som visar hur många procent av månadskunder som vi har kvar efter: 

o 3, 6, 12, 18 och 24 månader 
 
Statistik 

• Intäkter 
• Nya kunder 
• Nya konton 
• Tappade kunder 
• Totalt antal kunder 
• Nya kunder 

o Månadsbetalande 
o Årsbetalande 

• Antal provade språkstöd 
• Antal provade e-handel 

 

INTE AVKLARAT 

• Kunna styra vilka moduler som ska visas beroende på behörighet 
• Besökares konverteringsgrad till konton 
• MIX som PIECHART: Månadskunder VS Årskunder 
• Tappade kunder / Nya kunder 

 

EXTRA 

Arbete utöver projektplaneringen 
• Avancerat stöd för prognoser 
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JÄMFÖRELSE MED SKISS 
 
Jämförelsen görs med Bild 9 som visar slutresultatet och Bild 10 som visar skissen. 
 

 
Bild 9 - Hemsida24 Analytics utseende för grafer. 

 

 
Bild 10 – Skiss som gjordes för Hemsida24 Analytics 
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UML CLASS DIAGRAM 
 
I Bild 11 visas ett klassdiagram för hur klasserna i Model är uppbyggda. 
 

 
Bild 11 – UML klassdiagram för Model. 
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DISKUSSION 
 
EGNA TANKAR OM PROJEKTET 
 
Om projektet 
Jag tycker att det har varit kul och lärorikt att skapa Hemsida24 Analytics. Jag var på plats 
hos Hemsida24 en gång i veckan där jag direkt kunde få feedback på mitt arbete och hjälp om 
det behövdes.  
 
Mina kunskaper 
Att jag var på plats hos Hemsida24 en gång i veckan gav mig kunskaper om hur det fungerar 
på ett företag som arbetar med programmering.  
 
Under projektets gång har min förmåga att lösa problem blivit större. Förmågan att lösa 
problem kommer att fortsätta öka ju mer jag programmerar. I programmeringens värld 
stämmer det verkligen att övning ger färdighet.  
 
Jag hade aldrig tidigare programmerat objektorienterat i PHP, så det var lite nytt för mig. 
Inlärningsperioden för att lära mig objektorienterad programmering i PHP var inte särskilt 
lång. Jag har tidigare programmerat objektorienterat i ett annat språk som heter C# och det 
finns vissa likheter i de båda språken som jag tog nytta av. 
 
Koden 
På det sättet som jag byggt upp koden är jag mycket nöjd med. Det mesta är objektorienterat 
och det ger möjligheterna att lätt bygga ut den ännu mer vid behov.  
 
MVC 
Upplägget MVC som Hemsida24 använder sig av var krångligt att komma in i början. 
Efterhand som kunskaperna och förståelsen för MVC ökade, insåg jag hur bra MVC verkligen 
är. Möjligheten att kunna dela upp design och programmering på det sättet som MVC kan är 
väldigt bra. En designer skall inte behöva vara inne i samma kod som programmerarna för att 
ändra designen. MVC är lösningen på det problemet. 
 
Svårigheter 
Jag hade en del svårigheter med att få prognoserna att visa rätt. Cirka två veckor ägnades åt 
att bli klar med prognosdelen. I efterhand ångrar jag lite att prognoserna fick så mycket av 
min tid. Det hade varit bättre att ägna den tiden på att få fram mer avancerad statistik, men 
samtidigt vill jag inte göra något halvklart. För senare projekt har jag nu fått den här 
kunskapen och planerar förhoppningsvis min tid på ett bättre sätt. 
 
Slutprodukten 
Jag är väldigt nöjd med den slutprodukten som jag skapade. Hemsida24 Analytics skapades 
utefter den projektplanering och skiss som jag tilldelades. Jag levererade det som 
efterfrågades. 
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FORTSATT UTVECKLING AV HEMSIDA24 ANALYTICS 

Statistik 
• Mer statistik/grafer. 
• Kunna välja att visa statistiken i flera typer av grafer. Inte bara linjär.  

 
Prognoser 

• Prognoser för valfritt antal dagar fram för visningsperioden Månad. 
• Lägga till prognoser för veckor. 
• Lägga till exponentialekvation som en tredje prognosekvation. 
• Grafiskt administrationssystem för prognoser. 

o Skall finnas samma valmöjligheter som att skapa prognoser i koden. 
o Skapa och koppla prognoser direkt på hemsidan. 
o Ändra befintliga prognoser. 
o Ta bort prognoser. 

 
Behörighetsberoende statistik 

• Visa olika grafer/statistik beroende på vilken behörighet en användare har. Ett sätt kan 
vara att sätta olika åtkomstnivåer för graferna med skalan ett till fem. Ett är lägsta 
nivån och fem kan bara kommas åt av dem med full behörighet. 

  
Statistik för kunder 

• Ett stort steg vore att utveckla systemet så att Hemsida24:s kunder också kunde 
använda sig av samma system för att visa statistik om deras hemsidor. 

• Kunderna skulle kunna välja att publicera vissa grafer på sin hemsida. 
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BILAGA 1 - PROJEKTPLANERING 

 

Projekt: Analysverktyg "Hemsida24 Analytics" 

Ett projekt vars syfte är att visualisera hur det går för Hemsida24. 

Viktiga datum 

• 1/4 - Möte där vi går igenom Wireframe 
• Varje torsdag - Calle är på plats 
• 1/5 - Programmeringen ska vara klar 

Teknik 

• Graf-verktyg 
o Open Flash Chart 2 
o AM Charts 

� Zoom + scrollback + välja data 
� Custom bullets 

o XML Charts 
• Javascript 

o jQuery 
o swfobject 

Bra länkar 

• Style Guide 

Inspiration 

• ChartBeat 
• Google Analytics 

Krav 

• (Rättigheter) 
o Kunna styra vilka moduler som ska visas beroende på behörighet 

• Cachad statistik 
o För att inte belasta servern i onödan genereras statistiken en gång om dagen 
o Går även att begära omladdning 

� På individuella moduler 
� På alla moduler samtidigt 

• Custom events 
o Exempel på event 



 

 

Statistik & Nyckeltal 

• Viktigaste nyckeltalen 
o Kontons konverteringsgrad 
o Besökare som konverteras till konton 

• Viktigaste statistiken 
o Intäkter 
o Nya kunder 
o Nya konton 
o Tappade kunder 
o Totalt antal kunder 
o Nya kunder: Månadsbetalande / Årsbetalande 

• Nyckeltal 
o Besökares konverteringsgrad till konton 
o Kontons konverteringsgrad 
o Tappade kunder / Nya kunder 
o NY: Genomsnittstid för konvertering till kund 

� Månad för månad, kunna följa utv. om vi blir bättre på att snabbare få 
kunden till avslut. 

o NY: Grafer som visar hur många procent av månadskunder vi har kvar efter 
� 3,6,12,18,24 månader 

• Statistik 
o MIX som PIECHART: Månadskunder VS ÅRskunder 

 
Tilläggstjänster 

• Statistik 
o Antal provade språkstöd 
o Antal provade e-handel 



 

BILAGA 2 - SKISS 
 
Skissen är skapad i Balsamiq av Mikael Öhrén. 
 

 



 

BILAGA 3 – START UTAN MVC 
 
De första dagarna programmerades början av Hemsida24 Analytics utanför MVC, eftersom 
att författaren var en ovan användare gällande MVC. Det prioriterades att första komma igång 
med programmeringen och tankesättet för vidare skapande.  
 
Efter hand som programmeringen fortskred blev det att koden automatiskt utformades på det 
sättet som MVC använder och författaren spånade på vissa funktioner som MVC redan har 
från början. Koden utanför MVC var så likt uppbyggd att hela filer kunde kopieras in i MVC 
och det fungerade direkt utan några större justeringar. 
 
Utanför MVC skapades följande funktionalitet: 

• Läsa statistik från databasen och göra om den till rätt format. Rätt format är att dela 
upp statistiken i X (värdet) och Y (datumet). 

• Automatiskt skriva en datafil med filändelsen .XML, med innehållet som beräknats i 
föregående punkt. 

• amCharts läser in de värden som skrivits till datafilen och presenterar innehållet 
grafisk i form av en linjär graf. 

 
En struktur utanför MVC skapades för att komma igång med att testa amCharts och skriva 
XML-filer. 
 
Följande filer skapades av författaren utanför MVC: 
/test/graph1.php – Hämta statistik från databasen och skriva en XML-fil med statistiken. 
/test/index.php – Visa en amCharts graf med värden hämtade från XML-filen som skapats i 
graph1.php. 
 
Den första programmeringen i graph1.php blev att hämta statistik från databasen. Eftersom att 
det bara var test i början hämtades statistik om hur många som testat E-handelsfunktionen hos 
Hemsida24. Denna statistik fanns redan färdiguträknad i formatet: Datum – Värde.  
 
Den hämtade statistiken placerades i en array döpt till $DBArray.  
Exempel på hur $DBArray kan se ut efter att statistiken från databasen är inlagd. 
$DBArray[’2010-01-01’] = 2; 

$DBArray[’2010-01-02’] = 4; 

$DBArray[’2010-01-04’] = 1; 

$DBArray[’2010-01-05’] = 2; 

$DBArray[’2010-01-07’] = 4; 
 
Med hjälp av $DBArray behövdes det skapas en data-fil (.XML) så amCharts kan läsa in de 
värden som hämtats från databasen. 
 
I dokumentationen på amCharts hemsida [15] finns det ett exempel på hur innehåll kan 
hämtas från en databas och skrivas ut i det format som amCharts vill ha det. Däremot skapar 
inte exemplet någon data-fil. Exemplet hämtar statistiken och beräknar om på nytt varje gång 
grafen laddas om.  
 
Ett av kraven från Hemsida24 var att sidan skall laddas snabbt, vilket den inte gör om alla 
grafer skall räknas om varje gång den laddas. Lösningen på detta problem var att skapa data-



 

filer med uträknad statistik som ligger lagrade på servern. Om statistiken redan är uträknad 
behöver graferna bara läsa in statistiken och visa den, vilket går snabbt. En daglig uppdatering 
av data-filerna räcker för att statistiken skall vara aktuell. 
 
En funktion vid namn writeXML() programmerades för att skriva innehållet från $DBArray 
till en data-fil med filändelsen .XML. 
 
Giltig struktur enligt amCharts för data-filen är: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<chart> 

 <series> 

  <value xid="0">2010-01-01</value> 

  <value xid="1">2010-01-02</value> 

  <value xid="2">2010-01-04</value> 

  <value xid="3">2010-01-05</value> 

  <value xid="4">2010-01-07</value> 

 </series> 

 <graphs> 

  <graph gid="1"> 

   <value xid="0">2</value> 

   <value xid="1">4</value> 

   <value xid="2">1</value> 

   <value xid="3">2</value> 

   <value xid="4">4</value> 

  </graph> 

 </graphs> 

</chart> 
 
Värden inuti <series> är Y-axeln (datum). 
Värden inuti <graph> är X-axeln (värden). 
Datumen kopplas till rätt värde med hjälp av xid. 
 
För att grafen sedan skulle visas i index.php behövdes följande kod som laddar grafen: 
<script type="text/javascript" src="amline/swfobject.js"></script> 

 

var so = new SWFObject("amline/amline.swf", "amline", "520", "400", "8", 

"#FFFFFF"); 

so.addVariable("path", "amline/"); 

so.addVariable("settings_file", 

encodeURIComponent("amline/amline_settings.xml"));                 

so.addVariable("data_file", encodeURIComponent("amline/chart1.xml")); 

so.write("chart_1"); 

 
Amline_settings.xml är filen med inställningar för grafen. 
Amline_chart1.xml är den data-fil som skapades med hjälp av writeXML() i föregående steg. 
 
När grafen visades i index.php kunde det läggas märke till att alla dagar från första dagen till 
sista dagen inte finns med i grafen. 
Följande dagar i $DBArray skrevs till data-filen. 
$DBArray[’2010-01-01’] = 2; 

$DBArray[’2010-01-02’] = 4; 

$DBArray[’2010-01-04’] = 1; 

$DBArray[’2010-01-05’] = 2; 

$DBArray[’2010-01-07’] = 4; 

 



 

Statistiken för datumen 2010-01-03 och 2010-01-06 saknades. Detta kan bero på att ingen har 
testat E-handelsfunktionen de dagarna. En graf som inte visar ett värde för samtliga dagar 
inom ett tidsspann kan ge missvisande information för den som läser av grafen, 
 
De dagar som inte fanns med i statistiken, innebär att de dagarna har ett värde på 0. 
Det behövdes en funktion för att fylla ut de dagar som inte fanns med i statistiken med värdet 
0. 
 
Följande funktioner skapades för att lösa problemet. 
Function createDefaultChartArray($startDate, $endDate) 
Denna funktion skapar en ny array vid namn $defaultArray. 
Funktionen går igenom varje dag från $startDate till $endDate och förser dem med värdet 0. 
Varje dags datum tillsammans med sitt värde 0 placeras i $defaultArray. 
$defaultArray täcker nu alla dagar inom tidsspannet $startDate och $endDate. 
 
Efter $defaultArray har skapats behövdes $DBArray och $defaultArray kombineras ihop. 
 
Function combineChartArray($defaultArray, $DBArray) 
Denna funktionen kombinerar $defaultArray som skapades i förra funktionen med $DBArray 
som innehåller statistiken. 
Resultatet placeras i en ny array vid namn $chartArray. 
  
Innehållet i $chartArray efter kombinationen var: 
Array $chartArray 
$chartArray[’2010-01-01’] = 2; 

$chartArray[’2010-01-02’] = 4; 

$chartArray[’2010-01-03’] = 0; 

$chartArray[’2010-01-04’] = 1; 

$chartArray[’2010-01-05’] = 2; 

$chartArray[’2010-01-06’] = 0; 

$chartArray[’2010-01-07’] = 4; 

 

Än så länge har programmeringen inte gjorts objektorienterad. För att senare kunna skapa 
flera olika grafer på ett strukturerat sätt var det bäst att göra om koden så den blir 
objektorienterad. 
 
En ny fil vid namn Classes.php skapades för att innehålla de objektorienterade klasserna. 
I Classes.php skapades en huvudklass vid namn Chart. I Chart placerades de funktioner som 
skall vara gemensamma för alla grafer.  
 
En ny funktion vid namn displayChart() skapades som placerades i huvudklassen Chart. 
Function displayChart() 
Denna funktion skriver ut koden som gör att graferna laddas och visas på hemsidan. 
Resultatet av denna funktionen blir samma som i mitten av föregående sida. 
 
En utökning gjordes av Chart för att innehålla unika funktioner och inställningar för varje 
enskild graf. När ett objekt av en utökad klass skapats ingår alla funktioner i den utökade 
klassen, samt alla funktioner i huvudklassen Class. 
 
Den unika funktionen som finns i den utökade klassen är createDBArray. 



 

Function createDBArray() 
I denna funktion placeras den kod som läser statistik från databasen.  
Den statistik som skall läsas för varje enskild graf är unik, därför måste denna funktion 
skapas för alla nya grafer som skall visas. 
 
Upplägget för klasserna i Classes.php 
Fil Classes.php 
Class { 

Public title; 

 

Function Class() { } 

 

Function createDefaultArray() { } 

 

Function combineChartArray() { } 

 

Function writeXML() { } 

 

Function displayChart() { } 

} 

 

Class_Graph1 extends Class { 

 

Function createDBArray() { } 

} 

} 
 
För att visa grafen i index.php behövdes endast: 
Fil index.php 
<?php 

Require_once(’classes.php’) // Inkluderar klasserna 

 

$graph1 = new Chart_Graph1(’Grafnamnet’) // Skapar ett nytt objekt av den 

enskilda grafen Chart_Graph1. 

 

$graph1.displayChart() // Skriver ut koden som krävs för att ladda och 

visa grafen på hemsidan. 

 
Grundfunktionen för Hemsida24 Analytics har skapats och all kod lades i MVC:s struktur. 
 


