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Abstrakt 

Denna rapport kommer att behandla Zend Framework med utgångspunkt av en 

webbapplikation. Webbapplikationen är en sida som ska presentera fotoalbum och 

nyheter, dessa kategorier ska även kunna administreras. Zend Frameworkdelarna 

som använts inom utvecklingen och som kommer analyseras och jämföras mot 

programmering utan ramverket är: MVC-strukturen, formulär, validering, filtrering 

och autentisering.  Med målet att se om ramverket påverkar utvecklingen positivt. 

Resultatet kommer att visa hur komponenterna har använts och jämförts. Slutsatsen 

kommer sedan slutligen visa hur dem har hjälpt utvecklingen av projektet.  

 

 

Abstract 

This report will cover Zend Framework within the limits of a web application. The web 

application is a website that is going to present photo albums and news. These 

categories are also going to have an administration interface. The Zend Framework 

components that has been used while developing and that has been analyzed and 

compared to developing without a framework are: MVC architecture, Forms, Validation, 

Filters and Authentication. With the goal to see if the framework has a positive result on 

the development process. The result will show how the components have been used and 

been compared. The conclusion will then finally show how they have helped in the 

development process.  

 

 

  



Förord 

Det hela började med att jag fick ett uppdrag att skapa ett enkelt fotogalleri med ett 

administrationsgränssnitt. Eftersom det inte kändes som en utmaning så ville jag 

utveckla mina kunskaper i PHP. Det fanns också en nyfikenhet inom mig angående alla 

dessa ramverk som finns där ute. Det var här idén kom att utnyttja min nyfikenhet och 

ta tillfället i akt att kombinera dessa i detta examensarbete. 
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1. Bakgrund 

1.1 Introduktion 

Denna rapport kommer att behandla utvecklingen av en webbapplikation med hjälp av 

ett PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) -ramverk. Webbapplikationen ska utvecklas åt 

en uppdragsgivare som är en privatperson som fotograferar och målar. Syftet med 

applikationen är att uppdragsgivaren på ett enkelt och snyggt sätt ska kunna publicera 

sina fotografier online. Utöver detta ska applikationen bestå av en nyhetsdel där 

uppdragsgivaren lätt ska kunna publicera nyheter för allmänheten. Webbapplikationen 

kommer vara uppdelad i två sektioner. Första sektionen är presentation, där användare 

ska välkomnas av ett väl designat presentationsgränssnitt som presenterar 

uppdragsgivarens verk. Medan den andra sektionen är enbart till för uppdragsgivaren, 

alltså ett administrationsgränssnitt där tyngden kommer ligga på användarvänlighet. 

Syftet med rapporten är att undersöka hur ett PHP-ramverk egentligen kan hjälpa en 

webbutvecklare inom ramen för ett sådant här webbprojekt. Ramverket som valts att 

använda till detta projekt är Zend Framework, skapat av Zend Technologies1. 

1.2 Motivering av valt ramverk 

Valet av ramverket motiveras på grund av det 

enorma bibliotek det egentligen är(Se bild 1). 

En annan anledning är att det är ett så kallat 

”loosely coupled” ramverk vilket innebär att man 

inte behöver använda sig av hela ramverket utan 

man kan egentligen bara använda de delar man 

vill.2 

Den sista anledningen till att detta ramverk 

har valts är på grund av populariteten. Med 

tanke på att användarantalet verkar stort3 och 

                                                      

1 http://www.zend.com/en/community/framework.[2011-05-11] 
2 http://dev.juokaz.com/php/why-zend-framework [2011-05-24] 
3 http://framework.zend.com/community/overview 

Bild 1. Bilden visar vissa delar av de olika komponenter som 

ramverket innehåller.2 
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att företag så som IBM4, Microsoft5 och Google6 har alla samarbetat med Zend under 

en viss tidpunkt.  

1.3 Översikt, Zend Framework 

Zend-ramverket består av olika komponenter7 i ett bibliotek som man kan utnyttja. 

Komponenterna kan i sin tur delas upp i olika block när de beskrivs (Se bild 1). 

1.3.1 MVC 

Detta block innehåller komponenter som erbjuder användaren att använda MVC-

designmönstret. Detta innebär att vi kan skilja affärslogik(C), databas(M) och vyer(V) 

ifrån varandra så att modifieringar utav ett av dessa lager inte ska behöva påverka det 

andra. 

Designmönstret fungerar på så sätt att när en Request (Förfrågan av en viss URL) 

kommer så skriver webbserverns ”.htaccsess”-fil om förfrågan till standardformat och 

skickar vidare den till ”index.php”. ”index.php” läser av konfigurationsfilen 

”application.ini”, slutligen skapar ”index.php” en instans av ”Front controllern”(Se 

bild 2).  Front controllern tittar på förfrågan, undersöker URL:en och undersöker om 

det finns en custom route (egen definierad rutt) eller en default route som 

överensstämmer med förfrågan och skickar då vidare denna förfrågan till den 

controller som den överensstämmande routen pekar mot. Controllern kan sedan jobba 

med modeller och använda en vy för att skicka ut en respons.8  

 

                                                      

4 http://news.cnet.com/IBM-backs-open-source-Web-software/2100-7344_3-
5589559.html?tag=nw.14 [2011-05-24] 
5 http://www.infoworld.com/t/applications/microsoft-zend-boost-php-windows-663 [2011-
05-24] 
6 http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3650066 [2011-05-24] 
7 http://framework.zend.com/about/components [2011-05-22] 
8 Vaswani, V.V. (2010). Zend Framework: A beginners guide. New York: McGraw-Hill 
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1.3.2 Verktyg och snabb applikationsutveckling 

Denna grupp innehåller verktyg som kan snabba upp utvecklingsprocessen. Ett 

exempel är Zend Tool, som är ett verktyg som innehåller support för 

kommandoprompten. Detta används då för att snabba upp uppstartskedet under ett 

projekt genom att generera upp en färdig katalogstruktur och skapa delar som kan 

användas i MVC-arkitekturen.  

1.3.3 Data 

I detta block finner vi adapterkomponenter för olika datakällor så att vi lätt ska kunna 

koppla ihop våra modellklasser mot datakällor.  

Så här fungerar det mer ingående ifall du jobbar mot en databas: 

”Zend_Db_Table” är en basklass som utnyttjar sig av designmönstret ”Table Data 

Gateway”9 och fungerar som en portgång mellan databas och din modell. Basklassen 

hanterar alla fält i en tabell och det är denna klass som kommer innehålla all SQL 

(Structured Query Language). Sedan ska du ha skrivit en egen modell som du även 

måste ”mappa” mot din så kallade portgång så att dem förstår varandra. Själva 

                                                      

9 http://martinfowler.com/eaaCatalog/tableDataGateway.html [2011-05-22] 

Bild 2. Bilden visar Zend Ramverkets MVC struktur.8 
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kopplingen mot rätt databas sker med en ”db adapter” som Zend har där du kan 

konfigurera vilken databas du vill jobba mot och diverse andra inställningar.  

1.3.3.1 Modeller 

Utvecklarna av Zend förespråkar att utvecklare ska skriva sina egna modellklasser, 

därför finns ingen basklass för modellklasser att ärva ifrån och ingen funktion som 

hjälper en utvecklare att framställa modeller. Detta förklaras genom att deras syn är att 

modeller ska vara objekt-orienterade och separata från datakällan eftersom en modell 

ska innehålla logik alltså så kallade ”Domain Models”10 och kunna kopplas mot olika 

datakällor11.  Detta designmönster kallas ”Data Mapper”12 och går ut på att 

modellobjekten inte ska ha en direkt relation mot en datakälla, utan man ska kunna 

”mappa” objektet mot olika datorkällor utan att behöva ändra i modellen för att 

objektet ska kunna kommunicera med datakällan.  

1.3.4 Internationalisering 

Interantionaliseringsblocket innehåller komponenter som ska underlätta att modifiera 

inställningar och liknande ifall man kanske ska lansera en sida i olika kulturer där t.ex. 

språk eller valuta eventuellt skiljer sig.  

1.3.5 Autentisering 

Autentiseringsblocket består av komponenter som ska hjälpa med att skapa inloggning 

och sedan autentisera användare. 

1.3.6 Kärnkomponenter 

I Kärnkomponenterblocket hittar vi många olika slags komponenter som ska 

underlätta utvecklingen av webbapplikationer på många sätt. Exempelvis loggning, 

validering, filtrering och ”cache-ning”, etc. 

                                                      

10 http://martinfowler.com/eaaCatalog/domainModel.html [2011-05-22] 
11 http://karwin.blogspot.com/2008/05/activerecord-does-not-suck.html [2011-05-22] 
12 http://martinfowler.com/eaaCatalog/dataMapper.html [2011-05-22] 
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1.4 Problemformulering 

Eftersom arbetet specifikt kommer att handla om Zend Framework, så kommer 

rapporten att gå in på hur detta fungerar och vad just detta ramverk kan hjälpa 

utvecklaren med. I och med detta så lyder frågeställningen: Påverkar ramverket Zend 

Framework projektet (som beskrivits ovan) positivt? 

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Varför finns ramverk? 

Ramverket i fråga är ett verktyg som ska hjälpa utvecklingen genom att ge en färdig 

mjukvaruarkitektur, men även kunna bistå med klasser som är vanliga i 

webbapplikationer där utvecklaren i fråga slipper skriva om samma saker flera gånger.  

Ramverket ska påverka tidsåtgången på utvecklingen positivt. Objektorienterade 

ramverk finns för att snabba på produktionen och korta ner tiden till applikationen 

kan publiceras genom design och återanvändning av kod13.  

1.5.2 Problemområden inom webbramverk 

Ett utav problemområdena vid användandet av ramverk är att man kan bli låst i deras 

arkitektur och inte kan modifiera allt till sina egna önskemål. Detta eftersom 

ramverkets utvecklare kanske inte har förutsett det du som användare av ramverket vill 

utveckla.13 

Ett annat problem kan vara att utvecklaren blir levererad ett bibliotek som alltid måste 

finnas tillgängligt för applikationen och risken blir då att applikationen blir tung, 

samtidigt som detta medför att användaren kan känna av att hastigheten på 

applikationen inte är optimerad14. 

 

                                                      

13 http://dirkriehle.com/computer-science/research/dissertation/chapter-1.html [2011-05-17] 
14 http://blog.lphuberdeau.com/wordpress/2007/02/speeding-up-the-zend-framework/ 
[2011-05-22] 
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1.5.3 Zend Framework 

Efter att ha sökt information om Zend Framework så finns en generell delad 

uppfattning om ramverket. På ena sidan har vi utvecklare som uppskattar ramverket 

och trivs väldigt bra med det på grund av alla komponenter som finns tillgängliga och 

att det är uppbyggd på det viset att man kan använda delar av det och inte hela2.  

På andra sidan har vi utvecklarna som tycker det är för stort och därtill blir långsamt. 

Dom tycker även att Zend försöker få utvecklarna låsta till deras kommersiella 

produkter15. Det som man finner som en gemensam nämnare är dock att folk finner 

att inlärningen av ramverket kan ta en del tid, men detta är ju enbart en förstagångs 

upplevelse. 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningar sker på det sätt att enbart delar av ramverket som kommer att användas 

i applikationen undersöks. Delarna som kommer användas ur Zend ramverket och 

undersökas är (Punkterna refererar till stycke 1.3 Zend Framework Översikt): 

 (M)VC-arkitekturen. Med undantaget Modell i arkitekturen. Eftersom det 

egentligen inte finns en konkret modellklass att utnyttja inom Zend ramverket 

(Refererar till stycke 1.3.3.1 Modeller) så kommer ett tredjepartsverktyg 

(Doctrine16) användas till skapning av modeller men även mappningen mot 

databas. Detta innebär att undersökningen inte kommer beröra ”datadelarna” 

inom Zend Framework.   

 Kärnkomponenterna validering och filtrering. 

 Verktyg och snabb utveckling, specifikt Zend Tool med stödet för 

kommandoprompten. 

 Autentisering. 

                                                      

15 http://www.geekgumbo.com/2010/06/02/php-frameworks-a-review/ 
16 http://www.doctrine-project.org/ [2011-05-22] 
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2. Metod 

Första steget är att börja utveckla applikationen med Zend framework för att sedan 

jämföra de nämnda delarna som togs upp i avgränsningar med hur det skulle vara att 

programmera samma funktionalitet utan ett ramverk. Under jämförelsen kommer 

faktorerna för bedömning vara: Komplexitet, mängd kod och tidsuppskattning. Men 

tyngden i resultatdelen kommer vara fokuserad på Zend Framework. 

2.1 Uppstart 

I denna fas skapas katalogstruktur och applikationsfiler med hjälp av Zend Tool. 

Analys av både hur det görs med Zend framework och hur det skulle gått till att skapa 

likvärdigt resultat utan ramverket kommer att undersökas. 

2.2 MVC-strukturen 

Efter uppstarten är en MVC-struktur redan klar för användning. Om detta är fallet hur 

utnyttjar man sig av ramverkets MVC-komponenter? Sedan även undersöka vad man 

har tjänat och/eller kommer att tjäna in på det här i jämförelse mot att skapa 

strukturen med egen kod.  

2.3 Formulär, validering och filtrering 

Formulär är en väsentlig del när det handlar om att skicka indata till en server. Stödet 

Zend Framework har för formulär kommer att jämföras på samma sätt som 

föregående stycke. Validering och filtrering är viktiga säkerhetsåtgärder när det handlar 

om indata, både när det handlar om postade formulär men även när man utför 

hämtningar med parametrar som indata. Därav kommer båda handlingsfall att 

undersökas och jämföras. 

2.4 Autentisering 

Autentisering är en vital del när det handlar om användarspecifik data och 

applikationen som ska skapas kommer att ha ett administratörsgränssnitt som ska vara 

skyddat på detta sätt. Stödet Zend har för autentisering kommer således att brukas och 

sedan undersökas gentemot att utveckla denna del utan ramverk.  
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2.5 Utvecklingsmiljö 

Webbservern som kommer brukas under utvecklingen är Apache 2.2.17. 

Databashanteraren som kommer att ligga i grunden är MySQL 5.1.54. PHP versionen 

som kommer användas är 5.3.5. Dessa kommer att användas med hjälp av verktyget 

EasyPHP17.  

Zend framework 1.11.3 är versionen som kommer att användas och testas. PHP IDE 

(Integrated Development Environment) som kommer att nyttjas är Zend studio 

8.0.018. Även Zend Tool genom kommandoprompten bör nämnas.  

Webbläsare som applikationen kommer testas i under utvecklingens gång är Firefox 

4.019 och Internet Explorer 9.020. 

2.6 Metoddiskussion 

Förkunskaper för att genomföra metoden förutsätter att du har tidigare erfarenhet av 

serverscriptspråket PHP. Men även grundläggande kunskap om de olika delar som 

berörs inom webbutveckling (t.ex. HTML, SQL, Databaser). 

Bedömningsfaktorerna kan uppfattas olika beroende på individen som bedömer. Men 

även sättet att undersöka de olika komponenterna kan variera med tanke på sättet att 

skriva egen kod att jämföra med men också användningen av ramverkets 

komponenter. Men resultatet kommer att baseras specifikt på det test som kommer 

användas. 

Att tyngden kommer vara fokuserad på Zend Framework i resultatdelen beror på att 

det förutsätts att läsaren kommer ha grundläggande kunskap om att skapa egna 

webbapplikationer med egen kod. Därav kommer det inte läggas så stor tyngd på att 

beskriva delarna utan ramverk. 

                                                      

17 http://www.easyphp.org/[2011-05-22] 
18 http://www.zend.com/en/products/studio/[2011-05-22] 
19 http://www.mozilla.com/sv-SE/firefox/[2011-05-22] 
20 http://windows.microsoft.com/sv-SE/internet-explorer/products/ie/home[2011-05-22] 
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3. Avvikelser 

Genomförandet gick som planerat med ett undantag där en Zend komponent fick 

ersättas med egen kod.  

Detta undantag uppstod när ett formulär för uppladdning av bilder skulle skapas och 

sedan manipuleras av JavaScript. Problemet var att namnet på ett inputelement var 

tvungen att ha hakparenteser för att kunna uppfattas som en Array i ett senare skede. 

Men med formulär skapade med hjälp av Zends klass för formulär så gick det inte att 

rendera ut detta namn på detta vis i vyn och fick då ersättas med att skriva ett eget 

formulär direkt i vyn. 
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4. Resultat 

4.1 Uppstart 

4.1.1 Zend Framework 

Zend Tool användes genom kommandoprompten efter att 

ramverkets installerats och konfigurerats till utvecklingsmiljön. 

Kommandot: ”zf create project PhotoGallery” skapar 

katalogstruktur (Se bild 3), konfigurationsfiler och övrigt som 

behövs i ett Zend Framework projekt.  

 

 

 

4.1.2 Utan Ramverk 

Utan ramverk så är det upp till utvecklaren själv att sätta sig och 

skapa den katalogstruktur man vill ha manuellt.  

4.1.3 Jämförelse 

Inget av dessa sätt är komplicerade. Med Zend så blir man levererad en katalogstruktur 

som man måste följa. Om man sätter sig själv och skapar så måste man tänka i en 

större bild och redan nu ha en bild av hur applikationen ska använda sig av 

katalogstrukturen som man är fri att utforma på sitt egna sätt. Tidsuppskattningen för 

att skapa katalogstruktur blir kort på båda sätt. 

Bild 3. Visar skapad katalog 
struktur med Verktyget Zend 
Tool.  
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4.2 MVC strukturen 

4.2.1 Zend Framework 

Efter uppstarten har vi blivit levererade med en ”IndexController” och en 

”ErrorController” med varsin vy. Så vi kan konstatera att vi redan nu har en 

fungerande struktur. 

Routing var en essentiell del av hur man anropar controllers och metoder inom 

controllers som sedan leder till vilken vy som används. En sedvanlig arbetsgång blir 

följande: 

 Skapa en costum route. 

 Skapa controllern som routen leder till. 

 Skapa metoden i controllern som router pekar mot. 

 Skapa sedan en vy som associeras till den metoden  

4.2.1.1 Costum route 

En egendefinierad rutt skapar du i ”application.ini” som skapats i uppstarten och ligger 

i mappen ”configs” i ditt projekt. Man lägger till en route genom att lägga till rader 

information så som i bilden(Se bild 4). 

 

Om vi tar en närmare titt på bilden ser vi att namnet på vår route är ”category-

display”. Den är riktad mot modulen ”category” och modulens controller 

”AlbumController” (Se rad 24 i bild 4). I denna controller kommer den köra metoden 

”displayAction” (Se rad 26 i bild 4). Eftersom metodnamn blir associerade med en vy 

så kommer den köra vyn inom modulen som heter ”display.phtml”. I slutet på raden 

ser du ett ”:id” detta innebär att man kan skicka med en parameter i din förfrågan till 

metoden, det som står innan ”:id” är adressen som skrivs in för att köra denna 

route(Se rad 23 i bild 4). 

Bild 4. Visar ett exempel på en 

costum route.  
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4.2.1.2 Controller 

För att skapa en controller måste man skapa en PHP-fil i ”controllers” mappen inom 

den modul som angetts, med namngivning efter detta exempel: 

”NamnetController.php”. I denna fil är det viktigt att controller klassen ärver från 

Zend Frameworks Zend_Controller_Action-klass. Sedan kontrollera att 

controllernamnet och metodnamnet överensstämmer med din route (Se bild 5.) 

 

4.2.1.3 View 

När man skapar en vy så ska den skapas i rätt modul och sedan under mapparna 

”views” och ”scripts” i en mapp som ska ha samma namn som din controller. Efter 

det skapar man en ”phtml” fil där man namnger den efter metoden du vill att den ska 

associeras med. Sedan är det bara använda de egenskaper och skriva den html du vill 

ska renderas ut (Se bild 6). 

 

 

Bild 5. Visar ett exempel på en 

controller klass.  

Bild 6. Visar ett exempel på en 

vy.  
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4.2.2 Utan Ramverk 

Utan ramverk har man nu en mappstruktur vid det här laget men ingen MVC-struktur. 

Det man får göra är då följande: 

 Skapa en controller med funktion att titta på vad som förfrågas 

 Skapa en vy med funktioner för att titta på inparametrarna  

Här bör man också tänka på om vi ska ha fler controllers som ska kunna utföra olika 

saker. Om detta är fallet kan det vara bra att ha en controller som tar emot alla 

förfrågningar och som enbart är till för att styra förfrågningar till den controller som 

förfrågningen eftersträvar. 

4.2.2.1 Controller 

Det man får börja göra är att skapa en controllerklass som vid en förfrågan ska gå att 

skapa en instans utav i vår ”index.php”, det krävs då en ”include_once” inom 

controllerklass i filen. Innehållet i controllern blir bland annat att i dess konstruktor 

skapa en instans av en vyklass och/eller en modellklass men för att göra det måste vi 

inkludera dessa klasser med ”include_once”. Sedan kommer man få undersöka 

hämtningens parametrar för att man ska veta vad användaren vill göra. Detta görs 

genom att placera funktioner i vår vyklass som vi lätt kan anropa för att få svar om 

innehållet. Sedan beroende på detta utföra den handling som användaren är ute efter 

(Se bild 7). Denna logik kommer få placeras i en metod inom controllerklassen. I 

metoden anropar vi vår vy för att returnera den vy vi vill skicka vidare ut till 

användaren.  

 

Bild 7. Visar ett exempel på 
egen controllerklass som 

kommunicerar med en vyklass. 
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4.2.2.2 View 

En vyklass får skapas som ska innehålla funktioner som skapar den html vi vill ska 

renderas ut. I vår vyklass kan vi även skapa våra funktioner för att kolla våra 

hämtningars parametrar och titta om det är information i parametrarna och på det 

sättet kan vår controllerklass lätt anropa dessa funktioner för att få den information 

den behöver. 

4.2.3 Jämförelse 

Om man jämför dessa två MVC strukturer märker man att kodmässigt slipper man att 

skriva lika mycket kod när man använder sig av Zend Framework, mer specifikt så 

slipper man skriva includes, funktioner för att hantera hämtningsparametrar i vyn och 

själva koden i controllern som använder sig av dessa funktioner. Om man tittar på 

komplexiteten så är Zend Framework mer komplicerat att förstå hur det fungerar, men 

snabbare att implementera då man kommit underfund med hur det fungerar. 

Tidsmässigt så tar det längre tid att implementera egna koden. 

4.3 Formulär, validering och filtrering 

4.3.1 Zend Framework 

4.3.1.1 Formulär 

För att testa Zend Framework och dess stöd för formulär så har det testas på följande 

vis. En klass skapas som ärver från Zend_Form. Formulär element skapas som bilden 

visar (Se bild 8). Sedan lägger man till elementen i formuläret.  
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Sedan är det bara skapa en instans av formuläret och lägga det i en egenskap som vyn 

sedan kan använda. Exempel för att ställa eller hämta värden finns även i bilden (Se 

bild 9).  

 

4.3.1.2 Validering och filtrering 

Zend Framework innehåller en klass som heter Zend_Validate och kommer med en 

massa fördefinierade valideringar och filter21. För att utnyttja dessa i formulär, så lägger 

man bara till validering och filtrering så som bilden i föregående stycke visade (Se bild 

                                                      

21 http://framework.zend.com/manual/en/zend.validate.set.html [2011-05-24] 

Bild 8. Visar ett exempel på 

hur ett formulär skapas.  

Bild 9. Visar ett exempel på 

hur ett formulär kan användas.  
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8). Sedan har formuläret en metod som heter ”isValid” som man kan anropa för att se 

om formulärets indata klarar valideringen. För att validera och filtrera förfrågningar 

som innehåller indata så skapar man en instans Zend_Filter_Input där man sedan 

lägger till validering och filtrering. För att avslutningsvis lägga till indata och köra 

samma ”isValid” metod (Se bild 10).  

 

4.3.2 Utan Ramverk 

Här skapas formulär i vår vyklass i applikationen och här får vi skapa formuläret uppe 

på HTML-nivå. Genom att helt enkelt använda oss av HTML taggar för formulär och 

dess element. Validering och filtrering måste sedan ske genom att kolla igenom de 

olika POST parametrarna enskilt. För att validera och filtrera skriver vi en validerings 

och filtreringsklass. Sedan skickar man formulärets indata till denna klass som filtrerar 

och validerar. 

4.3.3 Jämförelse 

Här börjar koden och tiden rinna iväg när man skriver en egen validerings och 

filtreringsklass. För själva skapandet av formulär är det inte stor skillnad om man tittar 

på mängd kod. Det som skiljer de två åt är att i Zend använder man sig enbart av PHP 

i skapandeprocessen. Det är i fasen när vi ska validera vi börjar tjäna in rader kod. 

Detta eftersom vi inte behöver gå igenom alla parametrar enskilt och när vi ska börja 

använda oss av data som hittas i formuläret, eller om vi ska fylla formuläret med egen 

data så har Zend övertaget i detta scenario på alla tre bedömningsfaktorer.  

Bild 10. Visar ett exempel på 

hur inparameterar valideras.  
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4.4 Autentisering 

4.4.1 Zend Framework 

Här utnyttjar vi klassen Zend_Auth och Zend_Auth_Adapter_DbTable (Detta är om 

man implementerar en modell som använder sig av klassen DbTable). Zend_Auth har 

en metod som heter ”authenticate” som tar en instans av en adapter klass som 

inparameter. Sedan kan ”authenticate” metoden utnyttja sig av adaptern och kolla om 

det finns en användare med det angivna lösenordet i databasen (Se bild 11).  

 

För att autentisera användare för vissa sektioner av webbapplikationen så har 

controller klasser i Zend en metod som heter ”preDispatch” som körs innan en metod 

anropats. Här kan man enkelt kolla igenom Zend_Auth klassen om det finns en 

autentiserad användare genom att anropa dess metod ”hasIdentity()”(Se bild 12). 

  

4.4.2 Utan Ramverk 

Utan ramverk så skapades en klass som hanterar kommunikation med databas och 

sessioner (Se bild 13). Utöver detta så får man även skapa en controller som i avsnittet 

över. Istället för att använda sig av ramverkets klasser så använder man sig av sin klass 

Bild 11. Visar ett exempel på 
hur inloggningen kan se ut. I 
denna bild så är dock adapter 
klassen överskriven med en 
egen för att fungera med 
modellen som använts i 

exemplet. 

Bild 12. Visar ett exempel på 
hur man kollar om det finns en 
autentiserad användare i 

sessionen. 
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som hanterar sessionerna och databasen på liknande sätt. För att sedan kontrollera om 

man är inloggad så kan man anropa sin ”IsLoggedIn” metod i sina controllers för att 

autentisera. 

 

4.4.3 Jämförelse 

Om man tittar på kodmängden så är det hanterar klassen (Se bild 12) som är den extra 

kod man behöver skriva om man inte använder sig av Zend Framework. Eftersom 

man inte behöver hantera sessionsvariabler eller kommunicera med databasen genom 

SQL, så bedöms Zend Framework lösningen att vara den som är mindre komplex. 

Det går även snabbare att implementera autentisering med ramverket i detta fall.  

 

Bild 13. Visar ett exempel på 
en Login hanterar klass. 
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5. Slutsats 

Tidigare forskningar visar vilket enormt bibliotek Zend Framework är. 

Problemområden i allmänhet med ramverk verkar vara att man kan blir fast i deras 

arkitekturer. Problemställningen till denna rapport löd: ”Påverkar ramverket Zend 

Framework projektet (som benämnts ovan) positivt?”.  

Avgränsningar gjordes i mån av projektet som skulle skapas med ramverket. 

Metoden blev följande, testa de delar som kommer användas inom ramarna för 

projektet med vissa undantag. Nu efter att testerna är färdiga och resultaten 

presenterade så kan jag som författare av rapporten med egen åsikt säga att: ”Ja Zend 

Framework påverkade projektet positivt.”  

Sättet på hur ramverket underlättade för mig som utvecklare var att jag kunde använda 

mig av färdiga komponenter och blev till slut trygg i arkitekturen. Jag fick resultat 

snabbt. Vidare kände jag även att det blev en bra struktur på arbetet, inte på något sätt 

rörigt.  

Inlärningen av ramverket är borträknade i mina resultat. Det tog tid (större delen av 

projekttiden) att förstå sig på hur ramverket i stort fungerade med komponenterna. 

Men eftersom det valda ramverket var så pass populärt så var det inga problem att 

hitta dokumentation ifall problem uppstod. 

Jag kan utan tvekan säga att jag skulle kunna använda ramverket om jag fick ett 

uppdrag på en mindre applikation för att snabbt kunna producera ett resultat. 

5.1 Reflektioner 

Om jag hade fått det projekt jag gjort i samarbete med min undersökning med en 

deadline istället så hade jag nog inte gett mig på att lära mig ramverket. Eftersom 

inlärningstid och utvecklingstid med ramverket hade ökat tiden för att få ett färdigt 

resultat innan detta arbete påbörjats. 

Metoden för undersökning är jag inte allt för nöjd med. På ett sätt känns det lite 

självklart att ramverket kommer att hjälpa utvecklaren fast ett projekt i denna storlek 

finns även möjligheten att det kunde haft en motsatt effekt. Men resultatdelen visade 

att det var det smått uppenbara resultat som kunde förväntas. Men det jag försökte 

lyfta fram i resultatdelen var inte om utan hur det hjälpte. 
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5.2 Fortsättning 

Sättet man hade kunnat fortsätta eller förbättra denna undersökning är självklart att 

analysera det i ett större format. Utnyttja mer av dess komponenter. Analysera hur det 

fungerar med tredjepartsverktyg. Gå in mer på ”datadelen”, hur Zend Framework kan 

kommunicera med flera olika datorkällor. Undersöka ”internationalisering”- och ”web 

services”-delarna. Saker som jag berört som inte haft någon plats i rapporten är t.ex. 

”Doctrine”-verktyget som jag använt och hur smidigt det har varit. Eller de olika 

designmönster som jag berörde i början av uppsatsen, t.ex. ”Domain Models” som 

verkar vara lite vad hela ”Skinny Controller, Fat model”22-approachen verkar handla 

om. 

Men något som hade varit mer relevant som en fortsättning till detta arbete hade varit 

att i jämförelsedelen, istället jämföra mot andra populära ramverk än mot kodning 

utan ramverk. Och istället för att gå in på detaljnivå på komponenter så skulle man 

kunna kolla lite mer på SEO (Search Engine Optimizing) och hur anpassade 

ramverken hade varit mot det. Men även undersöka prestanda när man jobbar med 

större mängd data och sedan tillslut undersöka säkerhetsnivån på de olika ramverken. 

 

 

                                                      

22 http://weblog.jamisbuck.org/2006/10/18/skinny-controller-fat-model [2011-05-25] 
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