
•  Demo.py	  är	  webbservern	  

•  Index.html	  är	  vår	  webbtjänst.	  
Index.html	  innehåller	  kod	  om	  hur	  
vår	  shop	  hämtar	  ny	  data	  från	  
servern	  eller	  skickar	  kommandon.	  	  

•  Index.html	  ärver	  från	  
masterpage.html	  och	  är	  vår	  
webbtjänsts	  startpunkt.	  	  

•  Menu.html	  är	  HTML-‐data	  som	  
index.html	  kommer	  aD	  hämta	  
från	  servern	  –	  när	  användaren	  
klickar	  på	  en	  länk.	  	  

Flask	  Bootstrap	  jQuery	  exempel	  



•  Webbservern	  

•  När	  användaren	  skriver	  vår	  
domän	  anropas	  via	  HTTP	  	  

•  App.route(‘/’)	  och	  webservern	  
skickar	  då	  Ollbaka	  index.html.	  	  

•  Meny.html	  kopplas	  Oll	  eD	  anrop	  
Oll	  servern	  med	  “/load_menu”.	  
DeDa	  ska	  vår	  webbapplikaOon	  
göra	  –	  inte	  användaren.	  	  

	  
	  



•  Index.html	  ärver	  det	  som	  finns	  i	  
masterpage.html	  och	  fyller	  ut	  de	  
tomma	  block	  som	  finns	  där.	  
Index.html	  blir	  i	  webbläsaren	  
index.html+masterpage.html	  	  

	  
•  I	  scriptsblocket	  defineras	  med	  

jQuery	  aD	  när	  man	  klickar	  på	  
HTML-‐elementet	  med	  id	  “menu-‐
loader”	  så	  anropar	  webbläsaren	  
URLen	  “/load_meny”	  och	  om	  eD	  
svar	  kommer	  Ollbaka	  stoppas	  den	  
data	  som	  kommer	  Oll	  
webbläsaren	  in	  i	  webbsidan	  I	  den	  
div	  som	  har	  id=“nav”.	  När	  det	  
händer	  märker	  webbläsaren	  det	  
och	  ritar	  om	  HTML-‐sidan.	  	  



•  Masterpage	  länkar	  in	  jquery,	  
twiDer	  bootstrap	  och	  våran	  kod	  i	  
räD	  ordning.	  	  

	  
	  



•  När	  vår	  Jquery-‐kod	  får	  deDa	  från	  
webbservern	  och	  stoppar	  in	  
denna	  data	  i	  webbsidan	  kommer	  
TwiDer	  Botstrapp	  upptäcka	  aD	  
deDa	  är	  Bootstrapp-‐data	  och	  göra	  
om	  det	  Oll	  en	  meny.	  	  

•  Normal	  laddas	  menyn	  direkt	  emn	  
kan	  även	  laddas	  vid	  andra	  
Ollfällen	  och	  vi	  ville	  vissa	  den	  
delen	  	  

	  
	  


