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Web Development Project
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
IKA (Informatik)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-14 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Informatik 40 hp vari ska ingå ISGA11 HTML och CSS för webbutveckling 5 hp och ISGB15 Java
Script för webbutveckling 5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål
Delkurs 1 - Databasdesign (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- identifiera och beskriva kännetecken och beståndsdelar som är utmärkande för relationsdatabaser,
- genomföra konceptuell och logisk design samt använda normalisering vid design av
relationsdatabaser,
- använda SQL (Structured Query Language) för att skapa en databas samt uppdatera och ställa frågor
mot denna,
- beskriva och värdera transaktionssituationer som konkurrens och återstart samt andra kritiska
problem vid transaktionshantering,
- värdera olika sätt att formulera instruktioner till en relationsdatabas,
- skatta nyttan av det objektorienterade tänkesättet och behandla detta ur ett databasperspektiv och
- använda något serverstyrt scriptspråk för att mot en databas exekvera frågesatser i SQL.

Delkurs 2 - Objektorienterad modellering (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- tillämpa objektorienteringens grundbegrepp för modellering och design och
- använda UML (Unified Modeling Language) för att definiera statiska och dynamiska
systemaspekter.

Delkurs 3 - Programutveckling (7,5 hp)



Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- identifiera objektorienterade egenskaper i en textuell kravspecifikation och omsätta dessa i ett
programmeringsspråk,
- identifiera imperativa egenskaper i en textuell kravspecifikation och omsätta dessa i ett
programmeringsspråk,
- beskriva förhållandet mellan kravspecifikation, design, implementation och dokumentation,
- redogöra för programutvecklingsprocessens huvuddrag,
- redogöra för hur en projektorganisation bör vara uppbyggd för att stödja
programutvecklingsprocessen och
- sätta upp tester för att säkerställa mjukvarans kvalitet.

Delkurs 4 - Webbutveckling (7,5 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- producera program (skript) i JavaScript som med AJAX (Asynkron JavaScript och XML)
kommunicerar med en webbserver,
- inkludera och använda JavaScript-biblioteket jQuery,
- förklara vad som utgör skillnaden mellan ett klient- och ett serverstyrt skriptspråk,
- producera program i ett serverstyrt skriptspråk anpassat för CGI-standarden (Common Gate
Interface),
- validera specifika typer av indata med hjälp av ett serverstyrt skriptspråk,
- utforma en strategi för att validera indata på servern och
- utforma och sedan exekvera frågesatser i SQL mot en databas för att lägga in, uppdatera och
presentera data från databastabeller med hjälp av serverstyrda skript.

Innehåll
Kursen består av fyra delkurser: databasdesign, objektorienterad modellering, programutveckling och
webbutveckling. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna delta i webbutvecklingsprojekt där
relationsdatabaser, objektorienterad modellering och programmering samt specifika
webbutvecklingsmoment ingår.

Kursen genomförs under en termin i projektform. Projektet handlar om uppbyggnaden och
utvecklandet av en webbapplikation i vilken data och ljud- samt bildfiler transporteras från
webbläsaren till servern och tvärtom. Data sparas i en relationsdatabas och filerna sparas på disk i
filstrukturen. Inom ramen för projektet behandlas databasdesign, objektorienterad design, program-
samt webbutveckling med fokus på 3-skikts klient-serverlösningar.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborations- och projekthandledning och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen för delkurs 1 - 3 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som utförs i grupp samt
skriftliga individuella tentamina.
Målen för delkurs 4 examineras genom två skriftliga individuella tentamina.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd på minst 22.5 hp av kursens 30 hp.

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.



Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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