
 
2. SEMESTER  PROJEKT 3 
INTERAKTIONSUDVIKLING 



 
Baggrund 
 
Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om 
cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager 
allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle 
et modul til registrering af brugere på sitet. Brugerne 
skal desuden kunne registrere deres 
yndlingsopskrifter så disse kan danne grundlaget for 
online kogebog for Cupcakes. Det primære fokus for 
dette projekt kommer ind under fagområdet 
interaktionsudvikling og der vil blive lagt vægt på en 
god forståelse af client/server teknologi i forbindelse 
med webserver, databaseserver, og PHP-
fortolkeren på webserveren samt hvordan dette 
bliver til et afrundet og velfungerende produkt for 
brugeren af sitet i form af html output der kan læses 
af de gængse browsere. 

Formål 
Projektets formål er at give dig erfaring med 
udvikling af dynamiske og brugervenlige websites. 
Derudover træning af færdigheder indenfor brug af 
database, PHP, javascript og gerne men ikke 
nødvendigvis jQuery. Du skal med dette projekt 
vise, at du er i stand til at indsætte og hente data i 
databasen og også vha. PHP kunne præsentere 
data fra databasen indkapslet i html på en måde så 
design og usability bevares som på det øvrige site. 

Du skal også opnå en forståelse for anvendelsen af 
javascript til form validering – dvs. sikre at det input 
der kommer fra brugerne har den rigtige form. 
Obligatoriske felter skal være udfyldt, telefonnumre 
må ikke indeholde bogstaver osv. 

Der skal desuden skrives en rapport. Halvdelen af 
dette projekt handler om dokumentation og om at 
udvikle evnerne til at skrive dokumentation af en 

teknisk løsning. Rapporten, der skal skrives, er en 
teknisk rapport som skal dokumentere både 
udviklingsprocessen og det endelige produkt. 
Udviklingsprocessen dokumenteres med projektplan 
og gantt-chart eller med userstories og burndown 
charts alt efter hvilken udviklingsmetode der 
anvendes. 

Produktet dokumenteres med test scenarier og med 
resultaterne af testene. Testscenarier kunne for 
eksempel være om brugeren kan logge ind, om 
brugere kan uploade en opskrift etc.  

Desuden skal brugerne kunne se alle opskrifter og 
det skal fremgå med brugernavn hvem der har 
uploadet opskriften. 

Som en ekstra funktionalitet kunne man lave en 
løsning der gør det muligt for brugere af sitet at 
søge på en hovedingrediens og finde alle de 
opskrifter der bruger denne ingrediens. 



 
Produkt 
Produktet består af det samlede website med de 
tilføjede moduler til registrering og kogebog, samt 
dokumentationen i form af en teknisk rapport. 

Websitet skal indeholde: 

Funktionelle krav 
 Et brugerregistreringsmodul. Dette skal have en 

HTML form som gør brug af forskellige form 
elementer. I skal her gøre brug af mindst 3 
forskellige typer af input,  f.eks. text, 
radiobuttons og selectbox. Modulet skal kunne 
gemme brugerne i databasen, således at de får 
et automatisk genereret ID nummer, et 
timestamp for registreringstidspunktet. 

 Et opskriftsregistreringsmodul. Dette skal også 
være en HTML form som har mindst 3 
forskellige input typer. Opskrifterne skal 
gemmes på databasen, med ingrediensliste, 
mængder og instruktion. Desuden skal det være 
muligt at registrere hvilken bruger der har 
uploadet opskriften. 

 Et modul til visning af opskrifter. Dette skal være 
formateret, brugervenligt og designmæssigt i 
tråd med resten af sitet. Det skal være muligt at 
hente opskrifterne fra databasen og man skal 
kunne vælge en enkelt opskrift og få den vist i 
sit fulde omfang. 

 Interfaces layout skal optimeres, så det passer 
til forskellige skærmstørrelser (responsive 
design). Designet skal tage højde for de 
tekniske, visuelle og ergonomiske forskelle der 
måtte være ved forskellige enheder samt 
eventuelle forskelle i brugerenes 

adfærdsmønstre ved anvendelen af hver enhed. 
Som minimum skal løsningen fungere 
hensigtsmæssigt på tre forskellige typer 
enheder/skærmstørrelser: 

 Smartphone 
 Tablet 
 Desktop 
 

Navigationen skal indeholde en lille serie 
piktogrammer, som tager udgangspunkt i læring om 
semiotik og som understøtter navigationen – i 
særdeleshed navigation på små skærmstørrelser. 

Non-funktionelle krav 
Alle form input elementer skal valideres med 
javascript (det er ikke nok at bruge html5s 
indbyggede valideringsmuligheder, da ældre 
browsere ikke kan bruge disse). Der skal gives 
feedback til brugeren omkring enhver fejl der bliver 
fanget af valideringen. Disse brugermeddelelser skal 
være testet for brugervenlighed og være så lidt 
forstyrrende som muligt. 

Databasen skal designes med tabeller og kolonner 
på en måde, så der er valgt relevante datatyper og 
der skal være bruges primærnøgler og 
auto_increment på alle id-kolonner. 

De tabeller der laves på databasen skal indeholde 
data/oplysninger som relaterer sig til hinanden.  



 
Det vil sige at en tabel med brugere ikke skal 
indeholde oplysninger om opskrifter, og en tabel 
med opskrifter ikke skal indeholde informationer om 
andet end opskrifter, samt relevante id kolonner fra 
andre tabeller. Det vil sige at opskrifttabellen bør 
indeholde en kolonne med userID så man kan 
registrere, hvilken bruger der har uploadet 
opskriften. Det vil desuden være ok at lave f.eks. en 
separat tabel på databasen som indeholder 
ingredienser. Dette sikrer at man undgår at komme 
til at skrive en ingrediens ind på forskellige måder i 
forskellige opskrifter. 

Rapporten skal indeholde 
Rapporten skal indeholde en problemformulering. I 
forlængelse af denne skal der være en analyse som 
tager stilling til hvilke tekniske udfordringer der 
påregnes og et afsnit med test scenarier, som viser 
hvad den endelige løsning skal indeholde. Denne 
del skal være tilstrækkelig præcist formuleret til at 
den kan virke som en kontrakt. Man skal altså kunne 
dokumentere at produktet er færdigt i kraft af at alle 
testscenarierne er testet af med positivt resultat. 

Dokumentation af processen: Dette skal være i form 
af en projektplan eller burndown chart. 

Dokumentation af koden: Al kode skal indeholde 
kommentarer hvor det er nødvendigt. Dvs. at koden 
skal gøres lettere at læse ved at der står hvad det er 
koden laver hele vejen gennem koden. (Ikke linje for 
linje men i overordnede træk). Eksempler fra koden 
skal trækkes ind i rapporten og forklares. 

Dokumentation af test: Test af løsningen sker ved at 
opstille testscenarier og beskrive resultaterne af 
test. Dette er ikke det samme som brugertest. Det er 
snarere en test der viser at de tekniske krav til 
løsningen er opfyldt og implementeret så de virker. 

Desuden skal designvalg og brugertest 
dokumenteres og analyseres i forhold til hvad 
valgene betyder for den endelige løsning og hvad 
der kunne have været af mulige alternativer. 

Litteratur og links 
Check uploadet undervisningsmaterialer samt links 
på Fronter 



 
Dato for aflevering 
Projektet skal uploades som zip-fil på Fronter i 
mappen projekt 3 senest 11. april kl. 14.00.  

Zip-filen skal navngives unikt med projektnavn 
og/eller gruppenummer. Der vil således minimum 
findes følgende i zip-filen for hver gruppe på Fronter: 

 rapport med URL til website og til den enkelte 
studerendes portfolio 

 mappe med kildekode, inklusive separate 
stylesheets, scripts og billedemateriale 

Individuelle beskrivelser af læring/proces skal 
uploades til din portfolio. Dette er en forudsætning 
for at projektet godkendes. 

Tilbagemelding 
Der gives gruppevis tilbagemelding på rapport og 
produkt på Fronter senest 1. maj. 

Formalia 
Projektet løses i grupper – meget gerne de samme 
grupper som projekt 2. Liste med gruppedeltagere  

(fulde navn) sendes til både tha@cphbusiness.dk og 
mli@cphbusiness.dk senest den den 2. april.  

Det maksimale omfang af projektrapporten er 15 
sider á 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, exl. 
bilag. 

Det er et obligatorisk projekt, hvilket vil sige at det 
skal være godkendt for at man kan indstilles til 
eksamen efter 2. semester. 

Udover aflevering på Fronter skal projektet 
efterfølgende uploades i din personlige portfolio. 
Dette er en forudsætning for at få projektet godkendt 

individuelt. Bemærk i denne forbindelse, at den 
individuelle godkendelse ikke er afhængig af andre 
gruppemedlemmers status. 

Frist for upload i portfolien er den 13. april kl. 17.00. 

Genaflevering 
Hvis projektet ikke godkendes, eller en studerende 
ikke har deltaget i hele projektet skal projektet 
genafleveres med rettelse af de påtalte 
fejl/mangler/uhensigtsmæssigheder. Genaflevering 
uploades i mappen Projekt 3 – genaflevering. 
Seneste genaflevering er 6. maj 2014, kl. 14.00, 
hvorefter afleveringsmappen lukkes.  

Projektansvarlige 
Projektansvarlige undervisere er Thomas Hartmann 
(tha@cphbusiness.dk) og Merete Geldermann 
Lützen (mli@cphbusiness.dk) 


