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Sammanfattning 
 
Denna rapport beskriver arbetet med att utveckla ett bokningssystem för 
gemensamhetsresurser via TV. Bokningssystemet är framtaget i samarbete med 
företaget Dreampark och är byggt för att fungera i deras plattform för TV, 
Dreamgallery. Huvudmålet med arbetet är att ta fram ett bokningssystem och foga 
in det i Dreamgallery, att göra ett demonstrationsprogram som går att visa för 
köpare. 
 
Rapporten behandlar tillvägagångssättet för att utveckla ett lättanvänt och 
anpassningsbart program och gränssnitt för bokning. Hur detta fogas in i en 
existerande programvara på ett bra sätt. Att göra ett tekniskt lättförståeligt 
program som Dreampark kan arbete vidare på. 
 
Resultatet av arbetet är en prototyp av ett bokningsprogram där en användare kan 
boka tvättstugor. Boknings görs via en dator där gränssnittet (boknings-
programmet) körs i en webbläsare (Mozilla Firefox). 
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Abstract 
 
This thesis describes the process of developing a reservation system for common 
resources through a TV-interface. The system is developed in cooperation with 
the company Dreampark and is built to work in their platform for TV, 
Dreamgallery. The main goal was to develop a reservation system and to make it 
work with Dreamgallery, to develop a demonstration version of the system. 
 
The thesis describes the approach for developing an easy-to-use and customisable 
program and interface for making reservations. How this is inserted into an 
existing program in a suitable way. How to make a program that is technically 
easy to understand, making it possible for Dreampark to continue developing the 
system. 
 
The result of this thesis is a prototype of a program for reservations where a user 
can reserve laundry rooms. Reservations are made through a computer where the 
interface (reservation system) is run in a web browser (Mozilla Firefox).
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Förord 
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företaget Dreamparks kontor i Norrköping. Det är mitt examensarbete på 
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Tack till min examenshandledare Josef Hallberg, för att du hjälpte mig med 
rapporten. Till sist men inte minst, mina föräldrar, som välkomnade mig hem till 
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Ordlista och förkortningar 
 
 Ord/förkortning Förklaring 
1 IP-TV TV som sänds med det så kallade Internet Protocoll 

(IP) över bredbandsnät (se kapitel 2). 
2 Databas En samling information lagrad på en dator. 
3 Slutanvändare Den person som i slutändan skall använda 

bokningssystemet för att göra bokningar. 
4 Gränssnitt Med gränssnitt menas en samling av menyer eller 

kommandon som användas för att kontrollera 
någonting bakomliggande. Menyerna i en 
mobiltelefon är ett exempel på ett gränssnitt för att 
styra telefonen. 

5 Dreamgallery Dreamparks system för IP-TV. 
6 Implementera Att skapa ett program efter en specifikation för hur 

programmet skall fungera. 
7 Programmeringsstil Karismatisk design av programkod och i viss mån 

även struktur. Designval som bara påverkar utseendet 
på programkod, inte funktion. 

8 Marknät Med marknätet i TV-sammanhang menas det nät man 
kan ta emot sändningar från via en vanlig TV-antenn. 

9 Set-top-box IP-TV-box. Den box som kopplas till TV:n för att 
kunna ta emot på IP-TV; likt marksänd digital-TV 
och satellit-TV. 

10 Video-on-demand Att kunna beställa hem program utöver det utbud som 
visas för alla abonnenter enligt programguiden. 

11 Konventionell TV ”Med konventionell TV” eller ”konventionella 
metoder” att sända TV på; menas att sända/ta emot 
TV via mark- kabel- eller satellitsändningar. 

12 Entitet En tabell i en databas, en samling information. T.ex. 
innerhåller en UserGroup flera User. Både 
UserGroup och User är entiteter. 

13 Attribut En egenskap hos en entitet. T.ex. innehåller en 
Reservation bl.a. en date och en time_ID. 

14 Ramverk En samling instruktioner och funktioner för att 
organisera upp ett dataprogram i olika lager som 
kommunicerar med varandra på ett bra sätt. 

Tabell 1: Ordlista och förkortningar. 
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15 DAO- Data Access Object, ett objekt för dataåtkomst. DAO-
lager är ett programlager som används för att sköta 
åtkomsten till en databas. 

16 Servlet En Java-program som är skrivet för att köras på en 
webbserver. 

17 Popup En fönster som dyker upp på skärmen med en fråga 
eller meddelande. 

18 Controller En funktion som tar hand om ett anrop till en 
webbserver. 

19 Enhetstestning Testa funktionaliteten i en avgränsad del av ett 
program för att försäkra sig att den delen fungerar 
som det är tänkt. 

20 Integrationstestning Testa helheten i ett program. Att de olika delarna i ett 
program kommunicerar med varandra på ett sådant 
sätt att programmet fungerar som tänkt. 

21 ASCII-grafik ASCII är en förkortning för American Standard Code 
for Information Interchange. Med ASCII-grafik 
menas grafik är uppbyggd av vanliga tecken 
(bokstäver). 

Tabell 1: Ordlista och förkortningar. 
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1. Introduktion 
 
 
 
 

“Accept the challenges so that you can feel  
the exhilaration of victory.” 

 
- General George S. Patton,  

Amerikansk general 
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Detta arbete är grundat på en idé av Magnus Persson på företaget Dreampark. 
Magnus kontaktades angående examensarbete i slutet av december 2004. Han gav 
då förslaget att göra ett bokningssystem som främst skulle vara avsett för 
tvättstugor. I slutet av januari 2005 påbörjades arbetet med bokningssystemet på 
Dreamparks kontor i Norrköping. Arbetet är gjort som ett 10 poängs examens-
arbete för dataingenjörslinjen vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Anledningen till att Dreampark ville utveckla ett bokningssystem var att de ville 
ta sig in på marknaden för lokala tjänster till stadsnät. De hade sålt sin plattform 
för IP-TV1 till aktörer på TV-marknaden. Nu ville de även kunna erbjuda 
marknaden för stadsnät tjänster som till exempel bokningstjänster via TV. 
 
1.1 Mål och syfte 
 
Syftet med arbetet var att utveckla ett bokningssystem som skulle fungera i 
Dreamparks plattform för IP-TV. Systemet skulle bestå av ett program där en 
användare kan boka resurser via sin TV. Ett administrationsprogram för 
bokningssystemets databas2 skulle även konstrueras. För att bokningssystemet 
skulle bli så bra som möjligt genomfördes arbetet med följande mål/delmoment i 
åtanke: 
 
• Ta reda på slutanvändarens3 behov av funktioner. 
• Konstruera ett gränssnitt4 efter slutanvändarens önskemål. 
• Gränssnittet skall passa in i Dreamgallerys5 gränssnitt. 
• Implementera6 gränssnitt och bokningssystem för bokning via TV efter 

framtagen specifikation. 
• Bokningssystemet skall enkelt kunna fortsätta utvecklas av Dreampark. 
 
1.2 Avgränsningar 
 
• Bokningssystemet skall enbart anpassas för tvättstugebokning. 
• Databasen skall enbart innehålla stöd för funktioner som stöds i gränssnitt. 
• Slutanvändarens gränssnitt skall endast innehålla grundläggande funktioner 

som till exempel: boka en resurs, avboka en resurs eller visa bokade 
resurser. 

• Administratörens gränssnitt och funktioner skall endast vara grundläggande. 
• Bokningssystemet skall inte stödja externa enheter som t.ex. elektroniska 

dörrlås. 
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1.3 Bokningssystemets tilltänkta omfattning 
 
Som en effekt av detta arbetes tidsram kunde inte arbetet mynna ut i ett komplett 
bokningssystem. För att det bokningssystem som arbetet var tänkt att leda till 
skulle bli fullständigt användbart var det därför viktigt att till viss del rikta in 
arbetet på mål bortom examensjobbets slut. Att systemet enkelt skulle kunna 
fortsätta utvecklas av Dreampark i den omfattning de önskade. Av den 
anledningen styrdes arbetet till viss del av fem, enligt nedan, uppsatta riktlinjer: 
 
• Det skall finnas i åtanke, under arbetets gång, att systemet skall kunna 

användas för att boka helt andra saker än tider i tvättstugor. 
• Databasen skall konstrueras på ett sådant sätt att den är enkel att bygga ut. 
• Bokningssystemet skall enkelt kunna utökas så att det stödjer externa 

enheter som till exempel elektroniska dörrlås. 
• Programkoden skall i största möjliga mån anpassas till Dreamparks 

programmeringsstil7. 
• Implementationen av bokningssystemet skall återanvända så stor del av 

Dreamgallery som möjligt. 
 
1.4 Dreamparks medverkan 
 
Det som i rapporten benämns som bokningssystemet är en blandning av 
författarens- och Dreamparks alster. Personal på Dreampark har i delar av 
projektet även hjälpt till med att strukturera upp implementationen genom att ge 
hjälp/instruktioner om vilken programvara systemet skall implementeras i. 
 
Gällande skrivandet av programkoden så har personal på Dreampark i vissa delar 
hjälpt till med att ge exempel på programkod som sedan använts som exempel för 
skrivandet av den egna programkoden. På alla ställen där någon ur Dreampark-
personalen hjälpt till är denne angiven med namn och vad han/hon gjort. Där inget 
namn är angett så är författaren upphovsman, även där det gäller ändringar i 
Dreamparks programvara.
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2. IP-TV 
 
 
 
 

”Att satsa på digital-TV är det dummaste vi gjort sedan 30-åriga 
kriget. Och ta det från mig som militärhistoriker - 30-åriga kriget var 

bra jävla dumt!” 
 

- Jonas Birgersson, 
svensk IT-guru 
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IP-TV är en benämning på en teknik för att sända digital TV. Begreppet IP-TV 
syftar på digitala sändningar av TV över bredbandsnät, med så kallad IP-teknik. 
Denna IP-teknik är samma metod som används för att skicka information över 
Internet. 
 
2.1 Digital-TV och IP-TV 
 
Analoga sändningar av TV kan i Sverige sedan tidigare tas emot via marknätet8, 
genom en vanlig TV-antenn. Man har även kunnat ta emot analoga TV-
sändningar via satellit- och kabel-TV. Sändningarna i det statligt ägda marknätet 
håller på att digitaliseras och skall vara helt digitaliserat senast den 1 februari 
2008. I Sverige i dag finns det två leverantörer av TV via satellit, båda har 
övergått till digitala sändningar. Av de kabel-TV-bolag som sänder i Sverige har 
merparten övergått till digitala sändningar. 
 
För en konsument innebär digitaliseringen av TV-sändningarna främst möjlighet 
att ta emot fler kanaler och möjlighet till interaktiva tjänster. Var kommer då IP-
TV in? För en konsument liknar vid första anblicken IP-TV de övriga 
distributionsformerna på det sättet att en vanlig analog TV används tillsammans 
med en tillsatsbox, en så kallad set-top-box9. Den största fördelen med IP-TV och 
skillnaden mellan IP-TV och de konventionella distributionsformerna är att IP-TV 
är bättre lämpat för interaktivitet. IP-TV distribueras med en metod (IP-
protokollet) som är avsedd för kommunikation (information skickas i båda 
riktningar) och lämpar sig således alldeles utmärkt för interaktiva tjänster. 
Tjänster som till exempel video-on-demand10, spel, shopping, reservationer med 
mera. Man kan säga att alla tjänster som finns på Internet också kan göras 
tillgängliga via IP-TV. 
 
2.2 Tekniken bakom IP-TV 
 
IP-TV är som sagt ytterligare ett sätt att sända digital TV på, vid sidan av de 
konventionella11 metoderna. IP-TV sänds via ett så kallat bredbandsnät som i dag 
(april 2005) uteslutande används för datatrafik (Internet). Bredbandsnätet behöver 
bara vara av den arten att det kan hantera datatrafik; bredbandsnätet kan alltså 
vara det vanliga telefonnätet (DSL-teknik) lika väl som ett nätverk speciellt för 
datatrafik. 
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2.2.1 Set-top-boxen 
 
Set-top-boxen som kopplas till TV:n för att kunna ta emot IP-TV skiljer sig från 
de boxar som används för att ta emot digital-TV via de konventionella metoderna. 
En set-top-box kan liknas vid en liten dator speciellt anpassad för att visa IP-TV. 
Det grafiska gränssnittet en IP-TV-användare ser visas med hjälp en webbläsare i 
set-top-boxen. En datoranvändare använder en webbläsare, navigerad med hjälp 
av mus och tangentbord, för att surfa på Internet. En IP-TV-användare ”surfar” på 
samma sätt IP-TV-funktioner genom den webbläsare som set-top-boxen erbjuder; 
fast med en fjärrkontroll. 
 
För de omfattande grafiska gränssnitten och funktionerna som kan erbjudas via 
IP-TV behövs mer funktionalitet än bara en webbläsare som kan visa webbsidor. 
Utöver de mjukvarufunktioner som tar hand som det grafiska gränssnittet så 
erbjuder en set-top-box bland annat stöd för olika former av ljud, video och 
autentisering. Då dessa funktioner är mer resurskrävande än webbläsar-
funktionerna, så stöds de genom hårdvara inbyggd i boxen. I sammanhanget kan 
de boxar som tillverkas av Linköpingsföretaget Kreatel nämnas. För den tekniskt 
kunnige och intresserade återfinns en teknisk specifikation av Kreatels IP-TV-
system i bilaga 1. 
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3. Metod 
 
 
 
 

“It is a mistake to try to look to far ahead.  
The chain of destiny can only bee grasped one link at a time” 

 
- Sir Winston Churchill, 
Brittisk premiärminister 
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3.1 Genomgripande arbetsmetod 
 
För att så fort som möjligt komma underfund med eventuella brister i olika delar 
av bokningssystemet, lades prioritet genomgående på att komma vidare med 
arbetet till nästa fas: 
• Att alltid implementera den enklaste lösningen; utan att för den delen göra 

saker i all hast eller att lämna någonting ogjort. 
• Att lämna någonting som fungerar som det är, även om det kan bli bättre. 
• Att göra om saker som tycks ologiska eller komplicerade. 
 
Att verkligen anstränga sig för att göra enkla lösningar på delproblem medför en 
större flexibilitet i arbetet med att implementera systemet. Man får möjligheten att 
kunna gå tillbaka och lägga till funktionalitet. I kontrast till att bli tvungen att gå 
tillbaka och ändra på funktionalitet som det redan lagts ner mycket tid på. 
 
3.2 Metod för informationsinsamling 
 
För att insamla information om ämnet bokningssystem användes några olika 
informationskanaler: 
 
• Två stycken undersökningar konstruerades och skickades iväg till lämpliga 

målgrupper. 
• Granskning av manuella bokningssystem. 
• Granskning av elektroniska bokningssystem. 
• Granskning av litteratur. 
 
En tankegång som fanns under hela arbetet med informationsinsamlingen var att 
snabbt nå resultat. Detta tankesätt ansågs vara nödvändigt eftersom designen av 
bokningssystemet inte kunde sätta igång förrän informationsinsamlingen var färdig. 
 
3.2.1 Design av undersökningar 
 
Egna tankar och funderingar låg till grund för att komma underfund med vilka sorts 
frågor som skulle ställas i undersökningarna, funderingar kring vad olika 
slutanvändare och köpare/ägare kunde tänkas önska för olika funktioner. 
Undersökningarna kom således att riktas mot två tydliga grupper: 
• Kunder, marknadsundersökning. 
• Slutanvändare, användarundersökning. 
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Även idéer kring vilka funktioner som kunde vara möjliga att få med i ett 
gränssnitt skulle finnas med i tankarna när undersökningarna konstruerades. Den 
avgörande faktorn för designen av undersökningarna var dock att de skulle bli 
klara snabbt så att resultaten kunde komma in innan/under arbetet började. 
 
3.2.2 Metod för granskning av manuella bokningssystem 
 
För att få information om bokning via ett klassikt gränssnitt (med låscylinder i en 
låstavla eller papper och penna) användes Internet. Med Internet som källa var 
målet att samla information om vad en användare av dessa system kunde boka för 
resurser och omständigheterna kring hur dessa resurser kunde bokas. 
 
3.2.3 Metod för granskning av elektroniska bokningssystem 
 
För att få tipps och idéer om vilka funktioner som kunde tänkas ingå i ett 
bokningssystem granskades några av de system för tvättstugebokning som redan 
fanns på marknaden. Granskningen gjordes främst med avsikt att ta reda på vilka 
funktioner som en slutanvändare av ett bokningssystem kunde tänkas vara intresserad 
av. I denna granskning riktades även uppmärksamhet på de gränssnitt som bokningen 
skedde genom. Vad som kunde bokas med de olika systemen var även det av intresse. 
 
3.2.4 Metod för granskning av litteratur 
 
Granskningen av arbeten på ämnet skulle göras med utgångspunkt att få idéer till 
funktioner som kunde tas med i ett bokningssystem. Även design av gränssnitt skulle 
finnas med i tankarna vid genomgången av arbetena. 
 
3.3 Metod för funktionsdesign 
 
Arbetet med att ta fram de funktioner som skulle ingå i bokningssystemet delades helt 
naturligt upp i två olika delar: 
• Slutanvändarfunktioner. 
• Administratörsfunktioner. 
 
Arbetet med att ta fram en specifikation för vilka funktioner som skulle finnas 
tillgängliga för en slutanvändare skulle i viss mån löpa parallellt med designen av 
gränssnittet som skulle innehålla funktionerna. Denna arbetsgång var att föredra 
eftersom ett bra gränssnitt med största sannolikhet inte kommer att kunna innehålla 
allt för många- eller vissa typer av funktioner. 



METOD 
 

 
12 

Framtagningen av administratörens funktioner skulle ske i från utgångspunkten att 
administratören, helt enkelt, skulle kunna konfigurera de funktioner som slut-
användaren hade att tillgå. För att ta fram vissa av dessa funktioner så skissades 
det även en del på databasen. Detta föll sig naturligt då sambanden mellan 
administratörens olika funktioner på ett tydligt sätt illustrerades av 
entiteternas12 kopplingar i databasen. 
 
3.4 Metod för design av databas 
 
Arbetet med att designa databasen skulle om möjligt göras i två steg, som var och 
en skulle resultera i en prototyp av databasen. Prototyperna kallades [24]: 
• Konceptuell datamodell. 
• Logisk datamodell. 
 
Designen av databasen skedde från utgångspunkten att den skulle klara av de 
funktioner som slutanvändaren och administratören skulle använda sig av. 
Databasen skulle göras så pass färdig att den kunde implementeras. Det vill säga 
helt färdig, men inte överarbetad då förändringar av databasen med största 
sannolikhet skulle behöva göras under arbetet med att implementera boknings-
systemet. 
 
Trots en genomarbetad databasdesign och design av det övriga programmet, 
kommer det med största sannolikhet att uppkomma brister och saker som inte 
fungerar i den tilltänkta designen av bokningssystemet. Under arbetet med att 
implementera bokningssystemet kommer detta att innebära att ändringar i 
bokningssystemets design kommer att göras under arbetets gång. Dessa 
förändringar av bokningssystemet kommer i sin tur att medföra de ändringar i 
databasens struktur (design). 
 
3.5 Metod för gränssnittsdesign 
 
Eftersom bokningssystemet skulle ingå i Dreamparks plattform för TV, 
Dreamgallery, var det av största vikt att gränssnittet för bokningen passade in i 
detta. En annan faktor som påverkade designen av gränssnittet var att så mycket 
kod som möjligt av Dreamgallery skulle återanvändas, för att snabba på 
utvecklingen av bokningssystemet. Dessa två anledningar ledde till att designen 
av gränssnittet i princip var begränsad till att välja innehåll för gränssnittets olika 
menyer och i vilken ordning man skulle navigerad mellan dem.  
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För att få fram ett så bra gränssnitt som möjligt gjordes arbetet med att ta fram det 
i två steg, som vart och ett skulle resultera i en prototyp av ett gränssnitt. 
Dessa två prototyper kallades: 
• Low-fidelity prototyp. 
• High-fidelity prototyp. 
 
Den första av dessa prototyper (low-fidelity) var tänkt att testas på en begränsad 
skara människor för att upptäcka om det fanns några stora eller generella fel i 
designen av gränssnittet. Den andra (high-fidelity) byggde vidare på den första 
och var tänkt att vara fullt fungerande, så lik det färdiga programmet som möjligt. 
Den andra prototypen var tänkt att testas på en fokusgrupp bestående av 10-20 
personer.
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4. Informationsinsamling 
 
 
 
 

“Information is the key to victory” 
 

- Generalmajor Zheng Shenxia 
och överste Zhang Changzhi, 
”Folkets Befrielsearmé” Kina 
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4.1 Undersökningar 
 
Användarundersökningen och marknadsundersökningen genomfördes genom att 
konstruera två stycken frågeformulär (se bilaga 2 och 3). 
 
Användarundersökningen distribuerades per e-post till ett 40-tal personer bestående 
av vänner och bekanta. Från den undersökningen erhölls sammanlagt nio svar. En 
redovisning av frågorna och de svar som erhölls finns i tabell 2. 
 
Fråga 1 Hur långt innan du skall tvätta brukar du boka en tid? 
 Ungefär två och en halv dag innan (2,714...) 
Fråga 2 Hur ofta tvättar du och hur många i ditt hushåll tvättar du åt? 
 Var 12:e dag (per person) 
Fråga 3 Händer det ofta att du inte använder en tid du bokat? 
 43% svarade ja. 
Fråga 4 Vilka av nedanstående funktioner tror du att du skulle använda om de 

fanns? 
Funktion 1 Periodisk bokning, t.ex. varannan måndag klockan 18:00 
 42% ja. 
Funktion 2 Möjlighet att kommunicera med andra användare via 

bokningssystemet och t.ex. byta tider. 
 42% ja. 
Funktion 3 Möjlighet att köpa extra tvättider. 
 14% ja. 
Funktion 4 Utskrift av kvitto vid bokning. 
 14% ja. 
Funktion 5 Påminnelse om när du har tvättid i form av ett meddelande som dyker 

upp på TV:n. 
 86% ja. 
Funktion 6 Möjlighet att köa för tvättider som kan bli lediga då ingen använder 

dem. 
 100% ja. 
Fråga 5 Övriga frågor, funderingar eller förslag? 
 Att på ett fysiskt sätt straffa folk som olovligen använder en tvättid. 
 Påminnelse via SMS, om t.ex. TV:n är avstängd. 
 Att det kan bli orättvist med periodiska tvättider får någon som flyttar 

in i en fastighet där nästan alla tider är tagna av periodiska bokningar. 
 Alla hyresgäster skall städa efter sig. 
Tabell 2: Resultat och frågor från användarundersökningen. 
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Marknadsundersökningen distribuerades per e-post till ungefär 130 svenska 
fastighetsägare. Från undersökningen erhölls 14 svar. Två svar erhölls även från 
undersöknings-deltagare som hörde av sig per telefon. En längre diskussion hölls 
bland annat med Keivan från Karlstad Bostadsbolag. En redovisning av frågorna 
och de svar som erhölls per e-post finns i tabell 3. 
 
Fråga 1 Finns det några resurser förutom tvättstugor i era fastigheter som 

ni skulle önska vara bokningsbart via ett dylikt system, i så fall 
vad (ja/nej)? 

Resultat 71% svarade ja; de resurser som uppkom var: 
Separat golvtvätt, torkrum, gemensamhetslokaler, bastu, bilpool, 
festlokal, studierum, gym, samlingslokaler, träningslokal, 
övernattningslägenhet, relaxrum, leveransboxar, tvätthallar, 
solarium, biltvätt och bilplats med motorvärmare. 

Fråga 2 Upplever ni något problem med ert nuvarande bokningssystem för 
tvättstugor (eller annat) som ni tror skulle kunna lösas av en 
funktion i ett elektroniskt bokningssystem? 

 71% svarade ja; de problem och fördelar som uppkom var: 
Problem • Bokningscylindrar som sitter kvar 

• Kidnappning av bokade maskiner 
• Tvätt på ej tillåtna tider och ej utförd städning. 

Fördelar • Skötsel av utrustningen 
• Städning 
• Trygghet 

Fråga 3 Av nedanstående funktioner, vilka funktioner känner ni att ni vill 
ha som administratör ett bokningssystem? 

Funktion 1 Bestämma hur många gånger under en månad en användare kan 
göra bokningar. 

 81% svarade ja. 
Funktion 2 Bestämma hur långt tid i förväg det går att göra bokningar. 
 75% svarade ja. 
Funktion 3 Bestämma bokningsperiodernas längd och under vilka tider på 

dygnet det går att boka. 
 100% svarade ja. 
Funktion 4 Endast de som har gjort en bokning kan komma åt t.ex. 

tvättstugan. 
 93% svarade ja. 
Tabell 3: Resultat och frågor från marknadsundersökningen. 
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Funktion 5 En terminal för bokningar i t.ex. tvättstugan. 
 80% svarade ja. 
Funktion 6 Ta bort vissa tider vissa dagar med möjlighet att lämna ett 

meddelande om orsaken. 
 87% svarade ja. 
Funktion 7 Individuella inställningar för varje lägenhet. 
 27% svarade ja. 
Funktion 8 Möjlighet att ta betalt för bokningar. 
 53% svarade ja. 
Funktion 9 Statistik över bokningar och om hur väl bokade tider utnyttjas. 
 73% svarade ja. 
Fråga 4 Annan funktion, i så fall vad? 
 Styra dörrarna till tvättstugorna så att endast den som bokat tid 

har tillträde. 
 Att kunna se vem som tvättat på vilken tid och vilka maskiner 

som använts osv. 
 Att kunna styra så att inget tvättprogram kan startas om det inte 

hinner bli klart innan tvättiden är slut. 
 Att kunna bestämma att man får boka ”extra tider” med kort 

varsel om det finns ledig tid. 
 Att kunna stänga av hyresgäster som ej sköter tvättstugan. 
 Att hyresgäster som är hemma om dagarna skall kunna välja att 

bara få tvätt dagtid mot en viss hyresreduktion. 
 Möjlighet att boka via hemdator eller mobiltelefon. 
 Att det av samma fabrikat finns porttelefon och passersystem med 

statistik över inpasseringar och liknande. 
 Elektronisk anslagstavla med information för hyresgäster. 
 Det måste finnas en flexibilitet i systemet. Om man har tvättid 

mellan 10.00-13.00 så måste man kunna komma in i tvättstugan 
mellan t.ex. 09.55-13.30. 

Fråga 5 Övriga frågor, funderingar eller förslag? 
 Själva bokningssystemet måste vara lättförståeligt både för 

administratören och våra hyresgäster. Symboler!! Vi har många 
hyresgäster som ej kan svenska. Vill ej ha flera språk men 
symboler går alltid hem + färger. Måste även vara enkelt för 
gamla människor att förstå. 

Tabell 3: Resultat och frågor från marknadsundersökningen. 
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 Utveckla integrationen med flera typer av funktioner som 
bokningar, lås, larm, mätning av VV, värme, vatten. 
Energibesparingar samt möjlighet till individuell mätning tror jag 
kommer att komma mycket mer i framtiden. 

Tabell 3: Resultat och frågor från marknadsundersökningen. 
 
4.2 Granskning av bokningssystem 
 
Med hjälp av Internet letades det upp några enkla instruktioner för användandet av 
tvättstugor och bokningsförfaranden [1-17]. Genom granskning av dessa källor 
uppkom en del idéer som kunde tänkas vara bra att ta hänsyn vid designen av 
bokningssystemet. En förteckning över de huvudsakliga idéerna finns i tabell 4. 
 
Det är samma tidsperioder för bokningar på vardagar och helger. 
Det går endast att boka en tid i taget. 
Tabell 4: Resultat från granskningen av manuella bokningssystem. 
 
Under arbetet med marknadsundersökningen framkom det som en bieffekt 
information om två stycken elektroniska bokningssystem. Magnus Persson på 
Dreampark informerade om ytterligare ett. En genomgång av dessa tre system 
gjordes sedan genom att läsa manualer, instruktioner och specifikationer för dem. 
De tre systemtillverkarnas hemsidor källan till information [25-27]. En 
förteckning över de huvudsakliga idéerna som uppkom genom granskningen finns 
i tabell 5. 
 
Kräver integrering med 
elektroniska system 

En tvättmaskin bör inte kunna startas om det inte finns 
tillräckligt med tid kvar för att programmet skall kunna 
köras färdigt. 

 Endast bokad tid ger tillträde till en resurs. 
 Outnyttjade tider övergår till bokningsbara. 
 Möjlighet att ställa in så att man kan komma åt en resurs 

en viss tid efter att bokningen är slut. 
 När en användare öppnar dörren till en bokad resurs 

registreras den som upptagen. 
Kräver inte integrering Visa tillgångliga bokningar på veckobasis. 
 Möjlighet att göra listor av lägenheter (användare). 
 Möjlighet att ställa in hur länge en ledig tid är 

bokningsbar. 
Tabell 5: Resultat från granskningen av elektroniska bokningssystem. 
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 Ett system med markeringar där olika resurser kostar 
olika många markeringar att boka. 

 Olika typer resurser som till exempel normaltvätt och 
mattvätt. 

Tabell 5: Resultat från granskningen av elektroniska bokningssystem. 
 
4.3 Granskning av litteratur 
 
Med hjälp av Internet söktes det upp några stycken arbeten som berörde ämnet 
elektroniska bokningssystem. Två av dessa valdes sedan ut för läsning och 
granskning. Ett arbete som tog fram en prototyp till ett bokningssystem för dator 
[18] och ett arbete på nyttan av informationsteknologi i vardagen med fokus på 
tvättstugor [19]. En förteckning över de huvudsakliga idéerna som uppkom 
genom granskningen finns i tabell 6 nedan. 
 
100 - 250 personer är en bra siffra för hur många personer som i medeltal 
använder en tvättstuga. 
Utan en klara regler och begränsningar för hur en tvättstuga får användas 
kan det uppstå konflikter. 
Viktiga faktorer för ett bokningssystem: 
• Tydliga regler och information. 
• Begränsat tillträde. 
• Effektivitet. 
• Användarvänlighet. 
• Tydliga regler och information. 
Ett bokningssystem skall vara så pass anpassningsbart att det kan 
installeras på alla platser under alla sorters förhållanden. 
Bokningssystemets mål skall vara att uppnå en eller båda av följande 
punkter: 
• Att lösa problem för hyresvärden. 
• Medföra fördelar för de som använder tvättstugan. 
Tabell 6: Resultat från granskningen av litteratur. 
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5. Design av funktioner 
 
 
 
 

“Just remember: you're not a “dummy,” no matter what those 
computer books claim. The real dummies are the people who, 

though technically expert, couldn't design hardware and 
software that's usable by normal consumers if their lives 

depended upon it.” 
 

- Walter Mossberg, 
amerikansk IT-journalist 
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5.1 Design av slutanvändarfunktioner 
 
Genom informationsinsamlingen hade en mängd idéer (se kapitel 4) kring 
vilka funktioner som kunde tänkas finnas med i slutanvändarens gränssnitt 
framkommit. Med denna information och egna idéer till grund så skissades det 
upp några förslag till gränssnitt på papper (återfinns ej rapporten). När detta 
gjorts stod det klart att antalet funktioner som kunde vara tillgängliga för 
slutanvändaren inte fick vara allt för högt. Detta för att behålla enkel- och 
tydligheten i navigeringen och användandet av slutanvändargränssnittet. 
 
Speciellt resultatet från användarundersökningen (se tabell 2, sidan 16) 
användes som bas för designen av slutanvändargränssnittet. Några av de 
funktioner som undersökningsdeltagarna visade svalt intresse för togs inte med 
i funktionsspecifikationen. Undersökningen omfattade egentligen inte 
tillräckligt många personer för att kunna ligga till grund för sådana beslut. På 
grund av att alla funktioner inte kunde tas med i gränssnittet användes dock 
undersökningen ändå som beslutsunderlag. Detta beslut togs med den 
motiveringen att sannolikheten för att dessa funktioner skulle vara nödvändiga 
helt enkelt var mindre. 
  
Enligt ovanstående resonemang togs en funktionsspecifikation fram, se figur 7. 
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2 Ny bokning 
En meny där man kan välja att boka olika 
resurser som till exempel: 
• Tvättstuga 1 
• Tvättstuga 2 
• Grovtvättstuga 
• Allrum 
När man väljer en resurs går man vidare till en 
kalender. 

Kalender 
En kalender som visar alla tider för dagens 
datum. Här väljer man antingen att boka en tid 
eller att gå vidare till en annan dag. Man väljer en 
tid genom att trycka på ok och bekräfta. I samma 
ruta som man skall bekräfta bokningen kommer 
det upp en text där det står någonting i stil med: 
"Vill du boka Maskin 3 och 4 i Tvättstuga 1 
måndagen den 5 Januari 2005". 
 
När man navigerar över dagarna så visas vilka 
som har bokat maskiner i den tvättstuga man är 
inne för att boka.  

5 Inställningar 
Mer alternativ som till exempel: 
• Språk inställningar 
• Periodiska bokningar 
• Köpa extra tvättider 
• Inställningar för hur menyer skall se ut 

3 Avboka 
En lista på bokningar. Om man klickar på 
ok och bekräftar så avbokas tiden. 

4 Instruktioner 
Innehåller instruktioner i form av text och 
bilder för att visa användaren hur systemet 
används. Här finns bland annat en 
autogenererad text med en beskrivning över 
hur ofta det går att boka vissa tvättstugor och 
hur många bokningar under den bestämda 
tidsperioden som en användare har kvar.  

1 Förstasidan med information om 
• Dagens datum 
• Vilka bokningar som användaren har gjort. 
• Hur många bokningar under en viss tidsperiod en 
användare har kvar (i mån av platts) 
• Ett kort meddelande från administratören (i mån av 
platts) 
 
Valmöjligheter 
2 Ny bokning 
3 Avboka 
4 Instruktioner (regler/hjälp) 
5 Inställningar, med mera (kommer förmodligen inte att 
implementeras) 

Figur 7: Funktionsspecifikation för slutanvändargränssnitt 
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5.2 Design av administratörsfunktioner 
 
Framtagningen av administratörens funktioner skedde ifrån utgångspunkten att 
administratören helt enkelt skulle kunna konfigurera de funktioner som 
slutanvändaren hade att tillgå (se figur 7). Eftersom en administratör i vissa kan 
tänkas bli tvungen att göra inställningar för väldigt många användare så framkom 
det även behov av några gruppfunktioner. De huvudsakliga funktionerna som 
administratörsgränssnittet skulle klara av blev till slut enligt nedan. 
 
• Lägga till, ta bort och redigera resurser. 
• Lägga till, ta bort och redigera användare. 
• Hantera användares rättigheter att boka resurser. 
• Hantera flerspråksstödet. 
 
 Gruppfunktioner 
 
• Lägga till, ta bort och redigera bokningsbara grupper av resurser. 
• Lägga till, ta bort och redigera grupper av användare 
• Lägga till och ta bort grupper av resurser till grupper av användare. 
• Lägga till, ta bort och redigera scheman som flera grupper av resurser kunde 

använda sig av. 
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6. Design av databas 
 
 
 
 

“How is education supposed to make me feel smarter? Besides, 
every time I learn something new, it pushes some old stuff out of my 

brain.  
Remember when I took that home winemaking course,  

and I forgot how to drive?” 
 

- Homer Simpson, 
tecknad figur 
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6.1 Identifiering av entiteter och design av prototyp 1 
 
För att designa databasen så identifierades först vilka entiteter som kunde komma 
att vara aktuella. Eftersom programmet och dess kommentarer enligt Dreamparks 
önskemål skulle skrivas på engelska så gavs alla entiteter i databasen engelska 
namn. Entiteterna och dess attribut13 togs fram samtidigt, entiteter födde attribut 
och vice versa. Efter denna metod framkom följande entiteter: 
• User • UserGroup • Language  
• Schedule • Text • Resource 
• ResourceGroup • Reservation 
En schematisk bild över den första prototypen till databas finns i bilaga 4. 
 
6.2 Vidareutveckling av databasen 
 
Efter det att den första prototypen av databasen (bilaga 4) gjorts, så fortsatte 
arbetet med att placera ut attribut i rätt entiteter. I samband med detta arbete så 
framkom nya behov av entiteter och kopplingar mellan redan existerande entiteter. 
På så sätt togs en andra prototyp till databas fram. En modifierad version (den 
slutgiltiga versionen) av den andra prototypen finns i bilaga 5. 
 
6.3 Testning av databasen 
 
För att testa databasens funktionalitet så implementerades den och enligt instruktion 
från Dreampark så användes mySQL som databas. För att testa funktionaliteten 
fylldes databasen med värden som kopplade samman alla entiteter på ett lämpligt sätt. 
Sedan nedtecknades ett antal SQL kommandon som skulle användas för att testa 
databasen för eventuella fel. Dessa SQL-kommandon kördes sedan på databasen för 
att kontrollera att den fungerade som tänkt; inga fel hittades. För dessa tester och 
genom hela arbetet användes mySQL Control Center 0.9.4-beta för att köra SQL-
kommandon på databasen. 
 
6.4 Den slutgiltiga databasen 
 
Förändringar av databasens konstruktion var någonting som skedde med jämna 
mellanrum under hela arbetet med bokningssystemet. För det mesta var det bara 
några attribut som lades till i en entitet, men vid några tillfällen under 
implementeringen av gränssnittet så upptäcktes brister i databasen som krävde mer 
omfattande ändringar. En schematisk bild av den slutgiltiga databasen finns i bilaga 5. 
En lista över alla attribut och vilka entiteter de tillhör återfinns i bilaga 6. 
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6.4.1 Extra attribut 
 
På flera ställen i databasen lades det till attribut under arbetets gång, till exempel: 
 
När funktionen som skall visa vilka resurser en användare kan boka 
konstruerades, uppkom det ett problem. Problemet uppkom om en användare hade 
tillgång till väldigt många resurser i bokningen. En administratör av 
bokningssystemet kunde då tänkas vilja ställa in vilka resurser som visas först på 
listan över de bokningsbara resurserna. Det kan till exempel vara osmidigt om 
tvättstugan är nummer 58 på listan över de bokningsbara resurserna, om det är så 
att det är just den resursen som slutanvändaren oftast vill boka. Därför 
konstruerades funktionen som visar de bokningsbara resurserna så att resurserna 
sorterades innan de visades för användaren. För att denna sortering skulle vara 
möjlig så lades attributet priority till i entiteten ResourceGroup. 
 
På samma sätt som uppkomsten av priority har ett 15-tal olika attribut lagts till i 
olika entiteter i databasen under arbetets gång. 
 
6.4.2 Ändringar i kopplingar mellan entiteter 
 
Kopplingen mellan User och ResourceGroup i databasen sker genom entiteterna 
ResourceUser och UserGroup. Den schematiska bilden över databasen som finns 
i bilaga 5 är den slutgiltiga designen, men den ändrades två gånger under arbetets 
gång. 
 
Från början kunde en ResourceGroup bara tillhöra en UserGroup. Men eftersom detta 
inte var optimalt ur ett administratörsperspektiv, så ändrades det. Den andra designen 
av databasen tillät dock även att en UserGroup kunde tillhöra flera ResourceGroup. 
Eftersom de tilltänkta funktionerna som skulle arbeta mot databasen inte skulle 
behöva den funktionaliteten, så var det emellertid inte logiskt att den funktionaliteten 
fanns. Kopplingarna mellan dessa entiteter ändrades således på ett sådant sätt att en 
UserGroup inte längre kunde tillhöra flera ResourceGroup men att en 
ResourceGroup kunde tillhöra flera UserGroup (se bilaga 5). 
 
6.4.3 Borttagning av attribut 
 
Från början fanns det ett attribut i entiteten ResourceUser som hette resLeft och vars 
värde betecknade hur många bokningar av en ResourceGroup en användare för 
närvarande hade kvar. Det fanns då även ett attribut i UserGroup som hette 
periodLeft. 
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Eftersom en slutanvändare av bokningssystemet var tänkt att kunna boka ett visst 
antal resurser under en viss tidsperiod och dessutom kunna boka en viss resurs ett 
visst antal dagar framåt i tiden, som kunde vara längre fram i tiden än slutet av 
tidsperioden, fungerade inte databasen som det var tänkt. Informationen om hur 
många dagar en användare hade kvar (resLeft) kunde inte lagras för nästa 
bokningsperiod. 
 
Till exempel: 
Om dagens datum är den 17/2 och en användare ville göra en bokning den 20/2 och 
periodLeft är 3 dagar (se illustration nedan). Databasen har då information om hur 
många bokningar en användare har kvar för period 1, men inte period 2. Effekten blev 
att ju närmare slutet på en period en användare kom, desto kortare tid i förväg kunde 
denne göra bokningar. 
 

(7 dagar) 
period 1 

(3 dagar) 
periodLeft 

(7 dagar) 
period 2 

  13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 25/ 26/24/

Figur 8: Illustration över konsekvensen av felaktig konstruktion av databasen 
 
Detta löstes genom att ta bort de båda attributen resLeft och periodLeft ur databasen 
och i stället lägga till attributet periodStart, ett datum. När en användare ville göra 
bokningar i nästa period (period 2 i figur 8 ovan) så räknades helt enkelt bara antalet 
användarens reservationer i entiteten Reservation, för att ta reda på hur många 
reservationer en användare gjort. Vilken period användaren befann sig i kunde räknas 
ut eftersom programmet hela tiden visste vilket datum som den första perioden 
startade i, med hjälp av attributet periodStart. 
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7. Design av 
slutanvändargränssnitt 

 
 
 
 

"It's a button with a strange symbol on it.  
Perhaps it means 'self-destruct', or maybe 'change return.'" 

 
- Roger Wilco, 

städare och rymdhjälte 
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7.1 Framtagning av gränssnittsprototyp 1 
 
Framtagningen av gränssnittsprototyp 1 skedde helt i riktning mot att ta fram en 
prototyp med samma innehåll som funktionsspecifikationen för slutanvändaren 
(se figur7, sida 23). Prototypen utvecklades först med hjälp av penna och papper, 
sedan med ett bildbehandlingsprogram, Gimp 2.2.0. Under arbetet med att ta fram 
prototypen utvecklades tre olika versioner av gränssnittet som utvärderades 
tillsammans med handledare på Dreampark. Den sista av dessa tre gick sedan 
vidare till testning. Två bilder av prototypens återfinns i bilaga 7. 
 
7.1.1 Testning av gränssnittsprototyp 1 
 
Prototyp 1 testades med hjälp av en dataskärm för visualisering och en 
fjärrkontroll för kontroll. Fem vänner fick testa prototypen med en beskrivning av 
vilka knappar (upp, ner, höger, vänster och ok) på fjärrkontrollen de skulle 
använda, samt att deras uppgift var att boka en tvättid. Testningen gick till på så 
sätt att en person fick hålla en fjärrkontroll i handen medan den fick säga högt 
vilka val den gjorde. På testarens kommando ändrades sedan det som visades på 
skärmen och testaren kunde ge ett nytt kommando. På den begränsade skara 
personer som prototypen testades på blev utfallet mycket bra. Ingen av de som 
testade prototypen hade några större problem med att boka en tvättid. 
 
7.2 Design av gränssnittsprototyp 2 
 
Prototyp 2 skapades med exakt samma funktioner och menyer som prototyp 1. 
Prototypen gjordes i html och Java-script. Den konstruerades så att man 
navigerade med tangentbordets piltangenter och gjorde val med enter-tangenten. 
Att just dessa tangenter valdes berodde på att den fjärrkontroll som skulle kopplas 
till datorn fungerade med just de tangenterna. Grafiken i prototyp 2 var från 
början gjord av Henrik Lindmark på Dreampark. Delar av grafiken i prototypen är 
modifierad av författaren för att den skulle passa prototypen. I bilaga 8 återfinns 
två bilder av den färdiga prototypen. 
 
Testningen av prototyp 2 var tänkt att göras av 10-20 försökspersoner. Testarna 
skulle använda sig av en fjärrkontroll kopplad till en dator; datorn i sin tur 
kopplad till en TV, för att ge en testarna en miljö som var så lik den miljö som 
bokningssystemet var tänkt att användas i som möjligt. Testningen blev dock 
aldrig av på grund av en miss i kommunikationen med Dreampark. 
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8. Design och implementering 
av bokningsprogram 

 
 
 
 

"It's time to kick ass and chew bubble gum...and I'm all out of gum." 
 

- Duke Nukem, 
actionhjälte 
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8.1 Val av programstruktur 
 
Innan arbetet med att skriva programkoden för bokningssystemet satte igång så 
gjordes några val av program som skulle användas för utvecklingen av 
bokningssystemet. De flesta av dessa val gjordes på inrådan av Marcus 
Andersson på Dreampark. 
 
Valet av programmeringsspråk att skriva bokningssystemet i föll på Java 1.5. 
Just Java valdes eftersom det var en webbapplikation som skulle skrivas. Som 
utvecklingsmiljö valdes Eclipse 3.1.0 eftersom det var den utvecklingsmiljön 
som användes till Java-applikationer på Dreampark. 
 
Ett ramverk14 vid namn Spring 1.1 valdes för utvecklingen av boknings-
systemet. Inom ramverket Spring valdes sedan Hibernate 2.1 till databas-
hanterare och iBatis Data Access Objects 2.0 för att göra ett DAO-lager15. Alla 
dessa tre val gjordes på inrådan av Marcus Andersson på Dreampark. En bild 
över den slutgiltiga programstrukturen återfinns i bilaga 9. 
 
8.2 Testmiljö 
 
Hela arbetet med att utveckla bokningssystemet gjordes på en Windows XP 
maskin. Marcus Andersson på Dreampark hjälpte till med att sätta upp en 
testmiljö. Han konfigurerade upp utvecklingsmiljön Eclipse och installerade 
Dreamparks programvara Dreamgallery. Han hjälpte även till med att 
konfigurera den valda webbservern Apache Tomcat 5.5.4 så att den körde 
Dreamparks programvara, konfigurera upp en exempel-servlet16, peka 
Dreamgallery på bokningssystemets databas samt att lägga till ett filter i 
webbservern så att alla anrop till webbservern med ändelsen ".reserv" gick till 
bokningssystemet. 
 
Marcus kopierade strukturen för Dreamgallery till bokningssystemet och 
konfigurerade ramverket Spring. Eftersom bokningssystemet utvecklades för 
att vara en applikation i Dreamgallery och likna strukturen på Dreamgallery så 
mycket som möjligt så betydde detta att implementeringen av boknings-
systemet i princip kunde inriktas på att skriva programkod i Java. Det arbete 
som lades ner på att konfigurera olika delar av Spring i XML-filer gjordes 
uteslutande genom att lägga till rader i redan färdiga XML-filer. 



DESIGN OCH IMPLEMENTERING AV BOKNINGSPROGRAM 
 

 
33 

8.3 Databaslager 
 
Implementeringen av databaslagret delades upp i fem delar: 
• Databas   • Databashanterare  • Domänmodell 
• DAO-lager • DAO implementationer 
 
8.3.1 Databas 
 
När arbetet med att skriva programkoden för bokningssystemet började så hade 
redan databasen implementerats i samband med designen av den (se kapitel 6). 
Implementationen gjordes i mySQL 4.1.9. I samband med implementeringen av 
databasen hade även en del information lagrats i den. Denna information var dock 
långt i från fullständig och under hela arbetet med att implementera boknings-
systemet lades information till i databasen. Främst i entiteterna Text och 
LanguageText som hanterade flerspråksstödet. 
 
8.3.2 Databashanterare 
 
För att kommunicera med databasen så användes Hibernate 2.1. Marcus Andersson 
på Dreampark hjälpte till med att konfigurera upp Tomcat mot Hibernate och visa ett 
exempel på strukturen i en av de XML-filer som konfigurerar Hibernate. Han hjälpte 
även till att skriva en testklass som kommunicerade med databasen. 
 
Sedan fortsatte arbetet med att konfigurera Hibernate så att det fungerade med 
databasen. För varje entitet i databasen så skapades en XML-fil. Efter det editerades 
var en av dessa XML-filer så att de innehöll kopplingar till sin entitets alla attribut 
och kopplingar till rätt entiteter. 
 
När alla kopplingar i databasen var konfigurerade så skrevs några testfunktioner och 
lades till i testklassen som Marcus skrivit. När testfunktionerna kördes första gången 
så fungerade emellertid inte Hibernate alls. Arbetet gick då tillbaka till att editera 
Hibernates XML-filer. De felmeddelanden som Hibernate gav i från sig var mycket 
kryptiska och gav oftast inte alls några tips om var problemet kunde uppstått. För att 
dela upp problemet så begränsades Hibernates XML-filer till två av databasens 12 
entiteter. Hibernate konfigurerades så att det bara innehöll en koppling mellan User 
och Language. Resten av entiteterna kopplade sedan ihop steg för steg tills Hibernate 
var kopplat mot hela databasen. Testning skedde löpande under arbetet och på så sätt 
kunde de fel som uppstod lokaliseras till den senaste ändringen i Hibernates XML-
filer och problemen lösas mycket snabbare. 



DESIGN OCH IMPLEMENTERING AV BOKNINGSPROGRAM 
 

 
34 

8.3.3 Domänmodell 
 
I samband med att databashanteraren, Hibernate, konfigurerades så skapades även 
12 stycken domänklasser. Var och en av dessa domänklasser var en representation 
av en entitet i databasen. Deras struktur var väldigt enkel och bestod av en eller 
flera privata variabler och en get- och en set-funktion för var och en av dessa. Ett 
exempel på en domänklass finns i bilaga 10. 
 
Under arbetes gång framkom det att listor av vissa av dessa domänklasser 
behövde kunna sorteras. Av den anledningen gjordes klasserna: Reservation, Time 
och User så att de implementerade Java-klassen Comparable. Därmed kunde 
listor av dem sorteras med Javas Collections.sort. 
 
8.3.4 DAO-lager 
 
I samband med att databashanteraren Hibernate konfigurerades, så skapades fem 
stycken gränssnitt i Java: 
• LanguageDao • ReservationDao • UserDao 
• ResourceDao • ScheduleDao 
 
I dessa gränssnitt lades det sedan in några grundläggande funktionsdefinitioner, 
som till exempel: 
• User getUser(userId) 
• LanguageText getLanguageText(languageId, textId) 
• void removeReservation(reservationId) 
I bilaga 11 återfinns ett exempel på hur ett DAO-gränssnitt ser ut. 
 
Allt eftersom arbetet med bokningssystemet fortskred så framkom det behov av 
nya funktioner i DAO-lagret (och dess implementation). De flesta av dessa 
funktioner hade ett smalt användningsområde och anropades ofta bara från ett 
ställe i programmet. Några av de funktioner som lades till under arbetets gång var: 
• List getUsersByDateTimeResourceGroup(Calendar date, Long timeId, Long 

resourceGroupId) 
• List getReservationsByUserResourceGroupDateTime(Long userId, Long 

resourceGroupId, Calendar date, Long timeId) 
• List getUserGroupByResourceGroupUser(Long resourceGroupId, Long 

userId) 
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8.3.5 DAO implementationer 
 
Efter att de fem gränssnitten i DAO-lagret färdigställts så började arbetet med att 
göra de klasser som implementerade dessa. Detta arbete gick i stort sett ut på att 
skriva kortfattade funktioner som använde sig av den valda databashanterarens 
(Hibernate) databasspråk (HQL) för att göra anrop till databasen. Dessa 
funktioner returnerade sedan information från databasen i form av objekt ur 
domänlagret. I bilaga 12 återfinns ett exempel på en klass som implementerar ett 
DAO-gränssnitt. 
 
8.4 Implementering och design av Servicelager 
 
Servicelagret är den del av bokningssystemet som är störst, om man ser till antalet 
rader kod. Det innehåller så gott som all logik för att till exempel räkna ut hur 
många bokningar en användare har kvar, vilka bokningar som är gjorda en viss 
dag eller visa en meny i ett visst språk. 
 
8.4.1 Serviceklasser 
 
För att programkoden i Servicelagret skulle bli tydligare så delades den upp i 
några olika klasser. Från början var dessa klasser (i likhet med DAO-lagret i 
7.2.4): 
• LanguageService • ReservationService • UserService 
• ResourceService • ScheduleService 
 
Allt eftersom arbetet med bokningssystemet fortskred så brev det emellertid klart 
att denna klasstruktur inte var riktigt bra. De flesta av funktionerna i Servicelagret 
hämtade information i från flera entiteter i databasen och deras indelning i de 
olika klasserna enligt ovan blev därför allt annat än uppenbar. Av den anledningen 
blev det så att en annan klassuppdelning allt mer trädde fram som ett bättre 
alternativ: 
• UserTvService • LanguageService 
• EditService • ReservationServiceGenerator 
 
För att kunna bli färdig med bokningssystemet inom rimlig tid beslutades att 
systemet enbart skulle utvecklas för att fungera via TV. Det var i samband med 
det som klassen UserTvService fick sitt namn. Den klassen innehåller nämligen de 
funktioner som tar fram de menyer som skall visas i bokningssystemet för TV, 
LanguageService innehåller funktioner för att hämta och formatera språksträngar  
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från databasen, EditService innehåller tre funktioner för att editera databasen och 
ReservationServiceGenerator innehåller en funktion för att generera alla menyer 
som ingår i bokningssystemets gränssnitt. Samtliga dessa fyra klasser innehåller 
privata funktioner för att strukturera upp koden på ett vettigt sätt och på så sätt 
göra den mera lättläst. I bilaga 13 återfinns ett exempel på en av de mindre 
funktionerna i UserTvService. Dessa fyra Servicefunktioner skrevs in i en XML-
fil för ramverket Spring och blev på så sätt en tjänst som Controller-funktionerna 
(se 8.4.3) kan använda sig av. 
 
8.4.2 Serviceobjekt 
 
Funktionerna i klassen UserTvService returnerar alla ett objekt som representerar 
en meny i gränssnittet för bokningssystemet. Dessa objekt är av en mycket enkel 
struktur. Ett exempel på ett serviceobjekt finns i bilaga 14. 
 
8.4.3 Controllers 
 
För varje meny eller popup17 som skall visas, samt för editering av databasen 
finns det en Controller18. I bokningssystemet så består en Controller av en klass 
med en funktion som heter handleRequest. Den funktionen får ett HttpServletRequest 
och returnerar en HttpServletResponse. Varje HttpServletResponse från en 
Controller innehåller ett objekt med information om det som skall visas på 
skärmen och en sträng som representerar vilken Velocity-fil (se 8.5.3) som skall 
användas. Velocity-filen genererar i sin tur den html som skall visas i gränssnittet. 
 
Var och en av dessa Controllers skrevs in i en XML-fil för ramverket Spring och 
blev på så sätt en webbtjänst som kunde kommas åt via ett vanligt 
HttpServletRequest till den, i XML-filen, konfigurerade adressen. 
 
8.5 Implementering av Gränssnitt 
 
Implementeringen av gränssnittet återanvände mycket av Dreamparks 
programkod. Den del som tillverkades av författaren bestod av tre delar: 
• JavaScript. 
• Velocity-filer. 
• Grafik. 
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8.5.1 Dreamgallery 
 
Då bokningssystemet (enligt 6.1) var gjort för att passa in i Dreamgallery så 
krävde inte implementationen av gränssnittet så mycket programkod, eftersom 
gränssnittet ur Dreamgallery skulle återanvändas. Från Dreamparks sida så 
krävdes det dock viss modifiering av deras programvara för att alla menyer i 
bokningssystemet skulle kunna visas på ett bra sätt. Några bilder av det färdiga 
bokningssystemet återfinns i bilaga 15. 
 
8.5.2 JavaScript 
 
För att bokningssystemet skulle fungera i Dreamparks IP-TV-plattform 
Dreamgallery, så krävdes att en fil med JavaScript skrevs och lades till i 
Dreamgallery. JavaScript-filen innehöll kod för att ta emot ett httpServletRequest 
och funktionalitet för att skicka information mellan olika funktioner i 
Dreamgallery; som till exempel en meny och en popup. För att få JavaScript-filen 
att fungera tillsammans med Dreamgallery behövdes viss modifikation av 
Dreamgallery. Dessa modifikationer bestod uteslutande av att lägga till kod som 
initierade bokningssystemet i Dreamgallery. 
 
8.5.3 Velocity 
 
Till en Controller-funktion (se 8.4.3) knöts en Velocity-fil som genererade den 
html som Dreamgallery behöver för att visa gränssnittet i Mozilla. Dessa Velocity-
filer innehåller en funktion som hämtar den information som finns i ett 
HttpServletResponse. Denna funktion skrevs enligt en viss mall för de Velocity-
filer som används av Dreamgallery. På så sätt infogades informationen från 
bokningssystemet i Dreamgallery på ett sådant sätt att så mycket programkod som 
möjligt av Dreamgallery kunde återanvändas. 
 
8.5.4 Grafik 
 
Den grafik som återfinns i den färdiga versionen av bokningssystemet (se bilaga 
15) är gjord av Henrik Lindmark på Dreampark. Delar av grafiken är modifierad 
av författaren för att få den att passa in i bokningssystemet. 
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8.6 Testning 
 
För att säkerställa att implementeringen av bokningssystemet inte innehöll några 
fel så testades systemet på några olika sätt: 
• Löpande testning (enhetstestning19). 
• Testning av databasen. 
• Avslutande testning (integrationstestning20). 
 
8.6.1 Löpande testning 
 
Enhetstestning av den programkod som skrevs, gjordes löpande under hela 
arbetet. Den programkod som skrevs testades i största möjliga mån direkt efter att 
den, till exempel en funktion, färdigställdes. I vissa fall skrevs extra funktioner 
enbart med syfte ge bra värden på tester. Till exempel så skrevs några stycken 
funktioner som gjorde ASCII-grafik21 för att presentera resultatet från några 
funktioner i UserTvService. Detta gjordes för att funktionerna skulle kunna testas 
innan arbetet gick vidare med att inkorporera bokningssystemet i Dreamgallery. 
 
I några fall där delar av programkoden var svåra att testa, testning var möjlig men 
tidsödande, gjordes en anteckning om detta. Den delen programkod betraktades 
sedan som fungerande och började användas fritt i testning med andra funktioner. 
När testning med tillräckligt många andra funktioner gett rätt resultat, betraktades 
därefter den otestade delen programkod som färdigtestad och anteckningen togs 
bort. 
 
8.6.2 Testning av databasen 
 
Liksom testningen av programkoden skedde testningen av databasens innehåll 
löpande under hela arbetet. Eftersom bokningssystemets implementation 
inkorporerar flerspråksstöd så återfinns all text som skall visas för användaren i 
databasen. Detta innebar att databasens innehåll var en del av själva 
bokningssystemet och därför behövde feltestas. 
 
Även den del av databasens information som inte tillhörde själva programmet 
testades noga. Under arbetet så hade en testdatabas tagit fram. Denna databas 
innehöll några resurser, användare, två språk och all annan information som 
behövdes för att kunna testa bokningssystemet. För att testningen av det övriga 
systemet skulle ge korrekts resultat så krävdes att även den delen av databasen var 
korrekt. Således testades också den. 
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8.6.3 Avslutande testning 
 
När arbetet med att ta fram bokningssystemet närmade sig slutet så övergick 
testningen gradvis från enhetstestning till integrationstestning. När fel i 
programkoden uppstod i slutet av arbetet var det ofta på grund av fel som krävde 
den typen av ändringar i koden som medförde ändringar i stora delar av 
programmet. Av den anledningen så testades hela programmets funktionalitet ett 
antal gånger under slutfasen. 
 
8.7 Slutgiltiga justeringar 
 
När bokningssystemet ansågs färdigt innehöll fortfarande delar av programkoden 
och databasen oväsentligheter som lämnats kvar under arbetets gång. Av den 
anledningen städades bokningssystemet upp för att göra det enklare att läsa 
programkoden och förstå systemets konstruktion. 
 
8.7.1 Slutförande av programkoden 
 
Det första som gjordes när programkoden var färdig var att ta bort all programkod 
som använts för testning. Programkoden stuvades även om något i vissa fall, för 
att öka tydligheten. Bortkommenterad kod togs bort samt att klasser och filer som 
inte användes av programmet togs bort. 
 
När programkoden gicks igenom gjordes även en ändring av ett klassnamn. 
Klassen LanguageService i Servicelagret döptes om från CommonService. Detta 
val gjordes eftersom den klassen från början var tänkt att innehålla några olika 
funktioner som skulle användas av andra klasser i Servicelagret. När 
programkoden gicks igenom, när bokningssystemet var färdigt, så upptäcktes 
emellertid att den enbart innehöll funktioner för att hantera flerspråksstödet. 
LanguageService ansågs då som ett mer passande namn. 
 
När bokningssystemet testades mot slutet, efter det att koden städats upp, så 
upptäcktes att en bra funktion saknades. Det gick att avboka tider som redan 
påbörjats, vilket inte ansågs som lämpligt. En sista ändring i programkoden gjordes så 
att en popup, med ett meddelade om att detta inte gick, visades. Det bör vara 
inställningsbart huruvida detta går att göra eller inte. Eller, ännu bättre, inställnings 
bart hur lång tid in på en bokning den går att avboka. Denna funktionalitet, om än 
enkel att implementera, skapades dock aldrig på grund av tidsbrist. 
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8.7.2 Kommentarer till koden  
 
När programkoden rensats upp så tittades den igenom så att koden var bra och 
tydligt uppställd. De kommentarer som skrivits i koden under arbetets gång 
tittades igenom och skrevs om i fall de inte var korrekta. Kommentarer lades även 
till där de tidigare saknats. 
 
8.7.3 Slutförandet av databasen  
 
Under arbetet med bokningssystemet hade en testdatabas tagits fram. Denna 
databas innehöll några resurser som gick att boka, några användare, två språk, och 
all annan information som krävdes för att bokningssystemet skulle fungera. Denna 
databas var emellertid inte helt komplett och hade dessutom massor av 
information som inte användes. På de ställen där databasen inte var helt komplett 
skrevs lämpliga värden in. Där den innehöll onödig information togs den bort. I 
programkoden fanns statiska referenser till en del av denna onödiga information; 
även dessa referenser togs bort. 
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9. Resultat och 
vidareutveckling 

 
 
 
 

"Light thinks it travels faster than anything but it is wrong." 
"No matter how fast light travels," 

"it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it." 
 

- Reaper Man, 
karaktär i bok av Terry Pratchett 
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9.1 Resultat 
 
Resultatet av detta arbete är en prototyp av ett bokningssystem. Ett fullt 
fungerande Bokningssystem där en användare kan göra bokningar via ett 
gränssnitt som visas i en webbläsare (bokningar kan alltså inte göras via TV). 
Samtliga administratörsfunktioner systemet behöver klara av finns 
implementerade. Systemet inkluderar dock inte ett gränssnitt för administratörens 
funktioner. 
 
9.2 Utveckling av bokningen 
 
Det bokningssystem för ett TV-gränssnitt som detta arbete mynnat ut i är inte på 
något sätt färdigutvecklat, om än fullt fungerande och användbart. Det finns 
möjligheter till förbättringar i den funktionalitet som redan finns, men framför allt 
finns det massor av funktioner som skulle kunna läggas till: 
• Periodisk bokning. 
• Mer inställningar för när en användare får göra bokningar. 
• Möjlighet att köa för bokade men ej utnyttjade tider. 
• Möjlighet att betala för att få extra tvättider 
• Fler språk i flerspråksspråkstödet. 
Det finns en rad funktioner som skulle kunna vara aktuella att lägga till i 
bokningssystemet. Exemplen ovan är bara ett axplock. 
 
Dreampark ville att bokningen även skulle fungera på en dator. Detta kräver till 
skillnad från bokning via TV:n en inloggning i bokningssystemet. Inloggningen 
samt det faktum att navigering på en PC sker med tangentbordet eller musen, 
kräver viss modifiering av programkoden. PC-versionen av bokningen 
rationaliserades bort på grund av tidsbrist och är definitivt någonting som bör tas 
med i en färdig produkt. 
 
9.3 Testning av gränssnittet för TV-bokningens 
funktionalitet 
 
För att ta reda på hur väl gränssnittet för TV-bokningen fungerar så behöver det 
testas. Detta görs lämpligtvis av ett antal personer som får en uppgift i stil med att: 
"boka tvättstuga 5 klockan 18:30 i morgon" eller "att ta reda på hur många 
tvättider han/hon har kvar tills på fredag". Någon testning har emellertid inte 
gjorts. 
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9.4 Administratörsfunktioner  
 
Ett system för administration av bokningssystemet har inte utvecklats. Ett sådant 
system måste utvecklas innan systemet blir användbart i den meningen att det går 
att sälja till kund. Ett gränssnitt för administrationen måste utformas och 
funktioner för att hantera administratörens operationer på databasen måste 
konstrueras. 
 
9.5 Integrering mot andra system  
 
För att bokningssystemet i sin helhet skall vara riktigt användbart, i den meningen 
att det går att sälja till kund, så måste mest troligt integrering mot andra typer av 
system ske. Med "andra typer av system" menas elektroniska system för 
inpassering, strömförbrukningsmätning, statistikprogram med mera. 
 
9.6 Dreamparks vidareutveckling 
 
I den färdiga versionen av bokningssystemet finns det fel i bokningssystemet som 
härstammar från kopplingar till Dreamparks programvara. Fel som uppstått på 
grund av att bokningssystemet använder Dreamparks programvara på ett sätt som 
den inte är tänkt att användas. När Dreampark lagt till stöd för bokningssystemet i 
sin programvara så kommer det att fungera som det är tänkt, både visuellt och 
navigeringsmässigt. 
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Bilaga 1 Teknisk specifikation för Kreatels IP-TV system 
 

Technical specification 
 
Kreatel TV Application 
Platform 
   
Operating system 
• Linux-based OS 
   
Supported network protocols 
and standards 
• IP version 4 
• TCP 
• UDP 
• RTSP (pre-integrated with the  
   leading video server providers) 
• IGMP v2 (version 3 in development) 
• ICMP 
• SSL (version 3.0, 64 and 128 bits) 
• DHCP 
• Fixed IP addresses 
   
Browser and portal 
• Mozilla/Firefox-based browser 
• HTTP 1.1 with extended support for 
   MIME types 
• HTTPS 
• HTML 4.01  (GIF, JPEG, PNG and 
animated GIF) 
• CSS1/CSS2 and partly CSS3 
• DOM1/DOM2 and partly DOM3 
• JavaScript 1.5 
• XML 1.0 CSS 
• XHTML 1.0 
• Macromedia Flash (optional) 
• Netscape-compatible plug-in  
   interface 
• Cookies 
• Mouse navigation 
• Key navigation 
• Virtual (on-screen) keyboard 
• SMS-type keyboard 
• JavaScript extensions for enchanted  
   TV 
• Browser bookmarks 
• User configurable isible browser v
• Full screen portals 

Extensions 
• Support for multiple languages 
• Font exchange (optional) 
   
TOI/JS™ (TV  
Open Interface/JavaScript) 
Standardized HTML and JavaScript 
function calls for accessing services in 
the platform 
   
TOI/C++™ (TV  
Open Interface/C++) 
Standardized C++ function calls for 
accessing services in the platform 
   
Kreatel Hardware 
Abstraction Layer 
(Hardware specific features) 
   
Streaming video 
Transport protocols 
• Transport stream 
• Program stream 
• System stream 
   
Encoding 
• MPEG-1 
• MPEG-2, MP@ML,MPHL 
• H.264 
• WM9/VC1 
• DVB-T 
   
Sources 
• Multicast 
• Unicast (UDP) 
• HTTP 
• File 
• RTSP 
   
Graphics and video mixing 
• Picture in graphics 
• OSD 
• Alpha blending 
• Video scaling 

Subtitling 
• DVB subtitling 
• DVB Teletext subtitling (automatic) 
• Closed Captioning (VBI) 
   
Streaming sudio 
• MPEG, Layer 1, 2, 3 
• PCM 
• Dolby Digital (AC-3) 
   
TV color system 
• PAL-B 
• NTSC-M 
   
TV formats 
• 4:3 video format 
• 16:9 video formats (Format detection, 
   scaling to letterbox, center cut-out  
   and SCART signaling) 
   
Authentication methods 
• Through IP Address 
• Through unique serial number 
• Through MAC address 
• Through Secure bootloader (secure  
   software authentication) 
• Through optional smartcard 
   
Kreatel Configuration Server 
• Boot via patented Bootcast™  
  (multicast) or TFTP 
• Configuration over patented  
   Infocast™ (multicast) 
• Remote reboot 
• Kreatel Dynamic Download 
• Dynamic Bootsplash over Bootcast 

 
Kreatel Communications AB, info@kreatel.com, www.kreatel.com

mailto:info@kreatel.com
http://www.kreatel.com/
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Bilaga 2 Användarundersökning 
 
Tjena 
 
Jag håller som bäst på med mitt examensarbete på ett företag som heter 
Dreampark, där jag håller på att konstruera ett elektroniskt boknings-system, för 
bland annat tvättstugor. Detta boknings-system är tänkt att ingå i företaget 
Dreamparks plattform för framtidens TV; systemet kommer därför att skötas med 
fjärkontrollen framför digital-TV'n i hemmet. 
   Det är med anledning av detta som jag skriver detta brev till dig/er med några 
frågor om dina/era tvättvanor : - ) 
   Om du känner att du vill svara på mina frågor så gör det genom att svara på 
detta brev och skriva in dina svar mellan frågorna i texten. 
 
1) Hur långt innan du skall tvätta brukar du boka en tid? 
 
2) Hur ofta tvättar du och hur många i ditt hushåll tvättar du åt? 
 
3) Händer det ofta att du inte använder en tid du bokat? 
 
4) Vilka av nedanstående funktioner tror du att du skulle använda om de fanns? 
(sätt ett X i mellan klamrarna [ ] ifall ni tycker att funktionen verkar användbar): 
[ ] Periodisk bokning, t.ex. varannan måndag klockan 18:00 
[ ] Möjlighet att kommunicera med andra användare via bokning-systemet och 
t.ex. byta tider. 
[ ] Möjlighet att köpa extra tvättider. 
[ ] Utskrift av kvitto vid bokning 
[ ] Påminnelse om när du har tvättid i form av ett meddelande som dyker upp på 
TV'n. 
[ ] Möjlighet att köa för tvättider som kan bli lediga då ingen använder dem. 
 
5) Övriga frågor, funderingar eller förslag. 
 
 
Hälsningar 
John Brännström 
mob: 070-537 91 16 
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Bilaga 3 Marknadsundersökning 
 
Hej 
 
Mitt namn är John Brännström och jag undrar om ni är intresserade av att påverka 
utvecklingen av ett elektroniskt tvättstugeboknings-system (boknings-system). Utvecklingen 
av detta system gör jag som mitt examensjobb på dataingenjörslinjen vid Luleå Tekniska 
Universitet. 
   Detta boknings-system är tänkt att ingå i företaget Dreamparks plattform för framtidens TV; 
systemet kommer därför att skötas med fjärkontrollen framför digital-TV'n i hemmet. 
   Nedan följer några frågor som lämplig person på erat företag gärna får besvara ur 
perspektivet fastighetsägare/skötare. 
 
INSTRUKTION 
Svara (reply) på mitt brev och skriv in era svar mellan textraderna i mitt brev. 
 
1) Finns det några resurser förutom tvättstugor i era fastigheter som ni skulle önska vara 
bokningsbart via ett dylikt system, i så fall vad? 
 
2) Upplever ni något problem med er nuvarande bokningssystem för tvättstugor (eller annat) 
som ni tror skulle kunna lösas av en funktion i ett elektroniskt bokningssystem? 
 
3) Av nedanstående funktioner, vilka funktioner känner ni att ni vill ha som administratör av 
ett dylikt system (sätt ett X i mellan klamrarna [ ] ifall ni tycker att funktionen verkar 
användbar): 
[ ] Bestämma hur många gånger under en månad en användare kan göra bokningar. 
[ ] Bestämma hur långt tid i förväg det går att göra bokningar. 
[ ] Bestämma bokningsperiodernas längd och under vilka tider på dygnet det går att boka. 
[ ] Endast de som har gjort en bokning kan komma åt t.ex. tvättstugan. 
[ ] En terminal för bokningar i t.ex. tvättstugan. 
[ ] Ta bort vissa tider vissa dagar med möjlighet att lämna ett meddelande om orsaken. 
[ ] Individuella inställningar för varje lägenhet. Att t.ex. en femma har mer tvättider än en etta 
eller att en enstaka hyresgäst som helt enkelt ber om det, kan få mer/mindre tvättider. 
[ ] Möjlighet att ta betalt för bokningar. 
[ ] Statistik över bokningar och om hur väl bokade tider utnyttjas. 
[ ] Annan funktion, i så fall vad... 
 
5) Övriga frågor, funderingar eller förslag. 
 
 
Med vänlig hälsning 
John Brännström 
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Bilaga 4 Databasprototyp 1 
 

U
se

r 

U
se

rG
ro

up
 

R
es

ou
rc

e 
G

ro
up

 

R
es

ou
rc

e 

R
es

er
va

tio
n 

S
ch

ed
ul

e 

Te
xt

 

La
ng

ua
ge

 



BILAGA 5 
 

Bilaga 5 Slutgiltig databas 
 

La
ng

ua
ge

 
Te

xt
 

La
ng

ua
ge

 

Te
xt

 

S
ch

ed
ul

e 

Ti
m

e 

D
ay

 

R
es

er
va

tio
n 

R
es

ou
rc

e 

R
es

ou
rc

e 
G

ro
u

 p

U
se

r 

U
se

rG
ro

up
 

R
es

ou
rc

e 
U

se
 r

 
51 



BILAGA 6 
 

 
52 

Bilaga 6 Attibutlista 
 
Datatyperna i attributlistan har datatyper för en SQL-databas. Huvudnycklarna är 
understrukna och främmande nycklar kursiva. 
 
Namn Typ Beskrivning 
   
User   
user_ID bigint Huvudnyckel 
language_ID bigint Koppling till Language. Det 

språk som skall visas i 
menyerna 

customer_ID varchar(100) Kund-id, koppling till systemet 
utanför bokningssystemet. En 
unik nyckel. 

Fname varchar(100) Förnamn 
Sname varchar(100) Efternamn 
Saddress varchar(100) Gatuadress 
ResourceUser   
resourceUser_ID bigint Huvudnyckel 
user_ID bigint Koppling till User 
userGroup_ID bigint Koppling till UserGroup 
UserGroup   
userGroup_ID bigint Huvudnyckel 
resourceUser_ID bigint Koppling till ResourceUser 
quantity int Antal bokningar per period 
period int Perioden för quantity 
periodStart date Datumet då en bokningsperiod 

startar. 
priority int Priotitet. Vilket nummer i 

ordningen UserGroup skall 
visas för en användare. 

name varchar(100) Administratörsnamn. 
hoursBefore int Hur många timmar i förväg det 

går att boka. 
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Namn Typ Beskrivning 
   
ResouceGroup   
resourceGroup_ID bigint Huvudnyckel 
schedule_ID bigint Koppling till Schedule. 
name_ID bigint Koppling till text. Namn på 

gruppen 
type_ID bigint Koppling till text. Typ av 

resurs 
picture_ID bigint Koppling till text. En sökväg 

till en bild. 
icon_ID bigint Koppling till text. En sökväg 

till en ikon (bild). 
helpPicture_ID bigint Koppling till text. En sökväg 

till en bild. Bilden används 
speciellt för hjälp funktionen. 

description_ID bigint Koppling till text. En 
beskrivande text. 

Resource   
resource_ID bigint Huvudnyckel 
resourceGroup_ID bigint Koppling till ResourceGroup 
name_ID bigint Koppling till text. Resursens 

namn. 
Schedule   
schedule_ID bigint Huvudnyckel 
weekday_ID bigint Koppling till dag, vilka tider 

man kan boka på vardagar 
weekend_ID bigint Koppling till dag, vilka tider 

man kan boka på helger 
name varchar(100) Schemats namn. 
   
Day   
day_ID bigint Huvudnyckel
Time   
time_ID bigint Huvudnyckel 
day_ID bigint Koppling till dag 
start time Då en bokad tid börjar 
end time Då en bokad tid slutar 
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Namn Typ Beskrivning 
   
Reservation   
reservation_ID bigint Huvudnyckel 
resource_ID bigint Koppling till vilken resurs som 

bokats 
user_ID bigint Koppling till vilken användare 

som gjort bokningen 
time_ID bigint Koppling till vilken tid som är 

bokad 
date date Datum för bokningen 
Language   
language_ID bigint Huvudnyckel
name varchar(100) Vad språket heter t.ex. svenska, 

english, deutch 
Text   
text_ID bigint Huvudnyckel 
description varchar(100) Beskrivning av texten 
LanguageText   
languageText_ID bigint Huvudnyckel 
text_ID bigint Koppling till text 
language_ID bigint Koppling till språk 
languageText int En text på ett språk 
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Bilaga 7 Gränssnittsprototyp 1 
 
Menyerna nedan navigeras med hjälp av piltangenterna (på en fjärrkontroll). Ett 
val görs genom att trycka på ok. 
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Bilaga 8 Gränssnittsprototyp 2 
 
Menyerna nedan navigeras med höger- och vänsterpil; ett val görs genom att 
trycka på return. I menyerna som innehåller alla tider för en dag så navigeras det 
mellan tiderna men uppåt- och nedåtpil. 
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Bilaga 9 Programstruktur 
 
 

 

Databas 
mySQL 

DAO-lager 
iBatis Data Access Objects 
2.0 
Hibernate 2.1 
 
DAO-klasser 
• UserDao 
• ResourceDao 
• ScheduleDao 
• LanguageDao 

Servicelager 
UserTvService 
LanguageService 
EditService 
ReservationServiceGenerator 

 

Gränssnitt 
Dreamgallery 
Mozilla Firefox 1.0 

I DAO-lagret finns funktioner som när 
de anropas hämtar, skriver eller 
uppdaterar värden i databasen. 
Kommunikationen med databasen i 
DAO-klassernas funktioner sker med 
Hibernate i dess databasspråk HQL. 

 
 
 
 
 
 
 
Domänmodell 
Domänmodellen 
innehåller 12 olika 
typer av objekt 
som skickas uppåt 
i lagerstrukturen: 
 
• User 
• UserGroup 
• ResourceUser 
• ResourceGroup 
• Resource 
• Schedule 
• Day 
• Time 
• Reservation 
• Language 
• Text 
• LanguageText 

Funktionerna i Servicelagret använder 
sig av funktionerna i DAO-lagret för att 
läsa, skriva eller uppdatera databasen. 
     Funktionerna i klassen UserTvService 
hämtar värden från databasen och 
returnerar sedan service objekt. 
    I EditService finns tre funktioner som 
editerar till databasen. 

 

Controllers 

I Gränssnittet Dreamgallery hämtas 
information genom att göra ett 
httprequest till en adress dit en 
Controller är kopplad. 

En Controller får ett httprequest från 
Dreamgallery och använder sig sedan av 
en funktion i Servicelagret. Efter det 
returnerar den ett httpresponse med 
(bland annat) en referens till en Velocity-
map. 

httprequest Velocity-map

Serviceobjekt Servicefunktion

DAO-funktion Domänobjekt

mySQL-anropmySQL-svar 



BILAGA 10 
 

 
58 

Bilaga 10 Kodexempel, domänklass 
 
public class Man () { 
 private String name; 
 private boolean sex; 
 private Set realtives = new HashSet(); 
 
 public String getName(){ 
  return name; 
 } 
 
 public void setName(String name){ 
  this.name = name; 
 } 
  
 public boolean getSex(){ 
  return sex; 
 } 
 
 public void setSex(boolean sex){ 
  this.sex = sex; 
 } 
 
 public boolean getRelatives(){ 
  return sex; 
 } 
 
 public void setSex(boolean sex){ 
  this.sex = sex; 
 } 
} 
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Bilaga 11 Kodexempel, DAO-gränssnitt 
 
public interface UserDao { 
 public User getUser(Long userId); 
 public List getUsers(); 
 public void removeUser(Long userId); 
 public void addUser(User user); 
 public void updateUser(User user); 
 public List 
getUsersByDateTimeResourceGroup(Calendar date, Long 
timeId, Long resourceGroupId); 
 public UserGroup 
getUserGroupByResourceGroupUser(Long resourceGroupId, 
Long userId); 
     
 public void addUserGroup(UserGroup userGroup); 
 public void removeUserGroup(Long userGroupId); 
 public void updateUserGroup(UserGroup 
userGroup); 
 public UserGroup getUserGroup(Long 
userGroupId); 
     
 public void addResourceUser(ResourceUser 
resourceUser); 
 public List getResourceUsers(); 
 public void updateResourceUser(ResourceUser 
resourceUser); 
 public ResourceUser getResourceUser(Long 
resourceUserId); 
 public ResourceUser 
getResourceUserByUserUserGroup(Long userId, Long 
userGroupId); 
 public void removeResourceUser(Long 
resourceUserId); 
} 
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Bilaga 12 Kodexempel, DAO implementation 
 
public class UserDaoHibernateImpl extends 
HibernateDaoSupport implements UserDao { 
 
 public User getUser(Long userId) { 
  return 
(User)getHibernateTemplate().load(User.class, userId); 
 } 
 
 public List getUsers() { 
  return 
getHibernateTemplate().find("FROM User"); 
 } 
 
 public void removeUser(Long userId) { 
  getHibernateTemplate().delete("FROM 
User user WHERE user.id=" + userId);         
 } 
 
 public void addUser(User user) { 
  getHibernateTemplate().save(user);         
 } 
 
 public void updateUser(final User user) { 
  getHibernateTemplate().update(user); 
 } 
 
 public ResourceUser 
getResourceUserByUserUserGroup(Long userId, Long 
userGroupId) { 
  return 
(ResourceUser)getHibernateTemplate() 
  .find("FROM ResourceUser ru" 
  +" WHERE ru.user.id="+userId 
  +" AND 
ru.userGroup.id="+userGroupId).get(0); 
 } 
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 public UserGroup 
getUserGroupByResourceGroupUser(Long resourceGroupId, 
Long userId) { 
  return 
(UserGroup)getHibernateTemplate() 
  .find("SELECT ru.userGroup FROM 
ResourceUser ru" 
  +" WHERE ru.user.id="+userId 
  +" AND 
ru.userGroup.resourceGroup.id=" 
  +resourceGroupId).get(0); 
    } 
}
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Bilaga 13 Kodexempel, Servicefunktion 
 
public SimpleMeny getResourceGroupHelpMeny(Long userId, 
Long resourceGroupId) { 
 Long langId = 
userDao.getUser(userId).getLanguage() .getId(); 
 SimpleMeny meny = new SimpleMeny(); 
 String date = 
languageService.formatDate(langId, 
Calendar.getInstance()); 
 meny.setDate(date); 
 meny.setPicture(languageDao.getLanguageText(la
ngId, 
resourceDao.getResourceGroup(resourceGroupId).getHelpPi
cture().getId())); 
         
 return meny; 
} 
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Bilaga 14 Kodexempel, Serviceobjekt 
 
public class SimpleMeny { 
 private String picture; 
 private String date; 
     
 public String getDate() { 
  return date; 
 } 
 
 public void setDate(String date) { 
  this.date = date; 
 } 
 
 public String getPicture() { 
  return picture; 
 } 
 
 public void setPicture(String picture) { 
  this.picture = picture; 
 } 
} 
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Bilaga 15 Bokningssystem 
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