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Sammanfattning
Dagens teknik har bidragit till att mobiltelefonens användningsområden har expanderat
avsevärt de senaste åren. Detta har lett till att alltfler mobila tjänster har dykt upp på
marknaden.
Uppgiften i detta examensarbete består i att utveckla en version anpassad för mobiltelefoner
av den existerande produkten TelMe, som är en webbtjänst för vikarietillsättning inom olika
verksamheter. Den mobilanpassade versionen kommer att gå under namnet TelMe Mobile.
Problemställningen var att implementera de väsentliga funktionerna i produkten med avsikt
för att göra dessa tillgängliga för mobiltelefoner. För att hitta en lösning till
problemställningen har följande frågeställningar formulerats; hur kan webbtjänsten TelMe
anpassas till en mobiltelefon, hur kan innehållet presenteras i en mobiltelefon på ett
användarvänligt sätt, hur kan dataflödet reduceras samt hur implementeras de tekniska
lösningarna för TelMe Mobile?
Eftersom utveckling för mobiltelefoner kräver ett helt annat tankesätt, samlades information
om mobila webbapplikationer från officiella organisationer. Begränsningar i mobiltelefoner
som t.ex. skärmstorlek, bandbredd och förhållandevis underlägsen hårdvara innebär att
webbapplikationen måste vara enkel och inte resurskrävande. Med hänsyn till ovanstående
restriktioner måste TelMe designas om och följa denna enkla struktur.
Webbapplikationen måste ha en enkelkolumnig layout på grund av mobiltelefoners relativt
mindre skärmstorlekar. På grund av den begränsade bandbredden och minneskapaciteten för
mobiltelefoner är det viktigt att datamängden inte är för stor. För att reducera datamängden
för varje sida måste antalet rader med information minskas. Användning av bilder för
layouten kan bidra till en ökning av datamängden, därför bör mindre eller inga bilder
utnyttjas.
Den tekniska lösningen för TelMe Mobile har implementerats som en separat sida för
mobiltelefoner medan TelMe är avsedd för datorer. Implementeringen genomfördes med
hjälp av XHTML Mobile Profile 1.0 och eFrog Builder. W3C:s riktlinjer för mobil
webbutveckling har följts för att säkerställa TelMe Mobiles kompatibilitet med ett brett utbud
av mobiltelefoner. Kompatibiliteten kan dock inte garanteras med alla mobiltelefoner på
grund av den breda variationen av mobila plattformar.
TelMe Mobile har testats på ett antal olika mobiltelefoner med de vanligast förekommande
plattformarna. Webbapplikationen har även testats på Opera Mini, som är en populär
tredjepartswebbläsare med bra stöd för den mobila webben. Mobilvänligheten för TelMe
Mobile har validerats på http://ready.mobi, vilket kontrollerar webbapplikationen
gentemot W3C:s standarder för mobil webbutveckling.
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Abstract
In recent years contemporary technology has contributed to the expansion of the mobile
phone´s scope of use. This has resulted in an increase of emerging mobile services on a
growing market.
The task in this thesis is to develop a version adapted for mobile phones of the existing
product TelMe, which is a web service for appointment of substitutes within different areas.
The most important functions in the product will be implemented with the purpose to make
these support mobile phones. The mobile adapted version of the web application will
hereafter be referred to as TelMe Mobile.
To find a solution for the task at hand a formulation of the following question has been made;
how can the web service TelMe be adapted to a mobile phone, how can the content be
presented in a user friendly way on a mobile phone screen, how can the flow of data be
reduced and how can the technical solutions be implemented for TelMe Mobile?
Developing web applications for mobile phones requires a different approach. Studies
regarding mobile web development are therefore essential. The main source of information
for the studies has been official organizations. Limitations in mobile phones such as screen
size, bandwidth and hardware with relatively inferior capacity results in that the web
application must be simple and less resource-demanding. TelMe must be redesigned with
respect to the abovementioned restrictions and this new design must follow a simple
structure.
The web application must have a single column design since the screen size is much smaller
in mobile phones. Because of the limited bandwidth and memory capacity for mobile phones,
it is important that the page weight is not too large. To reduce the page weight for each page,
the number of rows of information must be reduced. Use of images for layout purposes may
contribute to the increase of page weight, therefore should smaller or no images be used.
The technical solution for TelMe Mobile has been implemented as a separate page for mobile
phones while TelMe is for computers. The implementation was carried out using XHTML
Mobile Profile 1.0 and eFrog Builder. W3C's guidelines for mobile web development have
been followed to ensure TelMe Mobile's compatibility with a wide range of mobile phones.
Compatibility cannot be guaranteed with all mobile phones because of the wide variety of
mobile platforms.
TelMe Mobile has been tested on a number of different mobile phones with the most
common platforms. The web application has also been tested on Opera Mini, which is a
popular third-party browser with good support for the mobile web. Mobile readiness for
TelMe Mobile was validated by http://ready.mobi, which verifies the web application
with W3C standards for mobile web development.
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Ordbok
CSS

Cascading Style Sheets

Div

Div-taggen definierar ett block eller en sektion av koden i ett xhtmldokument. Dessa kan sedan stilsättas med hjälp av CSS.
eFrog Builder

eB

Enhetstest

Enheten em är ursprungligen ett horisontellt mått som utgår från bredden
på bokstaven "M"
Test av en sida i webbapplikationen

Frames

Ramar för indelning av sida

HTML

HyperText Markup Language

Input

Knapptyckning, inmatning

Em

Integreringstest Test av sammanslagning av två eller flera sidor i webbapplikationen
JavaScript

Skriptspråk i Java

kB

kilobyte

Opera Mini

Mobil webbläsare

SE

Sony Ericsson

Smartphone

Sofistikerad mobiltelefon med avancerade funktioner

Systemtest

Test av hela systemet

TelMe Mobile

Webbapplikation, webbsidan

WAP 2.0

Wireless Application Protocol 2.0

Webben

Internet

XHTML

Extensible HyperText Markup Language

W3C

World Wide Web Consortium

7

1. Introduktion
Efterfrågan för mobila tjänster har ökat drastiskt de senaste åren i takt med att tekniken inom
olika områden har gjort stora framsteg. Även om den stora vågen för användandet av mobila
tjänster inte har kommit ännu, så gäller det att vara förberedd. Den uppåtgående trenden visar
en stor potential i en alltmer växande marknad för mobila tjänster.

1.1 Bakgrund
Konsultföretaget Nicon AB har utvecklat TelMe, som är en webbtjänst som förenklar och
automatiserar vikarietillsättning. Tjänsten används av både administratörer och vikarier inom
olika verksamheter. Målet med examensarbetet är att hitta en teknisk lösning där TelMe ska
fungera i de flesta mobiltelefoner. Den mobilanpassade webbapplikationen kommer att gå
under namnet TelMe Mobile.
Tjänsten går ut på att en ansvarig registrerar ett ledigt jobb via webben. Registreringen
generar ett meddelande, som skickas till lämpliga vikarier. Vikarien tar emot meddelandet i
sin mobiltelefon och kan då svara för att acceptera tjänsten. När en vikarie har godtagit en
tjänst, skickas ett meddelande till övriga vikarier att tjänsten är tillsatt. Detta gör att man når
vikarier snabbare samt att de slipper ringa in till verksamheten, vilket betyder att man sparar
både tid och pengar. TelMe har även andra funktioner såsom, schemahantering, kontaktlista
och diverse rapporter.
Via webben får vikarier tillgång till en lista över lediga jobb, som de kan boka in sig på. På
hemsidan kan de även se planerade jobb och sitt personliga schema. Det personliga schemat
kan modifieras av vikarien där man bl.a. kan lägga till och ta bort tider. Arbetshistorik är en
ytterligare funktion där vikarien kan se statistik över sitt arbete.

1.2 Problemställning
Problemet idag är att TelMe, i sin nuvarande form, inte fungerar i mobiltelefoner på grund av
att den inte är mobilanpassad. Den har inte tagit hänsyn till begränsningarna i en
mobiltelefon, då den är utvecklad för datormiljö. Uppgiften består i att hitta en lösning för att
TelMe ska kunna användas i mobiltelefoner på ett användarvänligt sätt.
Med tanke på det underlägsna mobilnätet måste dataflödet reduceras, för att minimera
eventuella fördröjningar. Dessa fördröjningar kan uppstå om webbapplikationen har ett
överväldigande innehåll. Följaktligen måste utformningen av innehållet omstruktureras, t.ex.
att bilder måste förminskas eller förkastas.
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Under examensarbetet ska följande betraktas:
• Hur kan webbtjänsten TelMe anpassas till en mobiltelefon?
• Hur kan innehållet presenteras i en mobiltelefon på ett användarvänligt sätt?
• Hur kan dataflödet reduceras?
• Hur implementeras de tekniska lösningarna för TelMe Mobile?

1.3 Examensarbetets omfång och uppdelning
Omfånget för detta examensarbete är 30 högskolepoäng vardera för två studenter. Arbetet,
som pågår i 20 veckor och är på D-nivå, består av en praktisk del och en teoretisk del. Den
praktiska delen går ut på att utveckla en mobilanpassad webbapplikation och i den teoretiska
delen ska en skriftlig rapport ingå.

1.4 Översikt
Metodik samt datainsamling redovisas i kapitel 2. Kapitel 3 beskriver problemlösningen, som
huvudsakligen består av kravspecifikation, design och implementering samt testning.
En analys av webbapplikationen genomförs i kapitel 4 där kompatibilitet och mobilvänlighet
undersöks. Fokus ligger på användarvänlighet och anpassning till mobiltelefoner.
Slutsats och resultat redovisas i kapitel 5, och i kapitel 6 nämns eventuella framtida arbeten.
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2. Metodik
Examensarbetets frågeställningar besvaras genom att en prototyp i form av en
webbapplikation utvecklas. Inför utvecklingen av prototypen har studier varit nödvändiga för
att få en klarare bild kring olika potentiella lösningar för problemställningen.

2.1 Datainsamling
Insamlingen av information för examensarbetet har gjorts genom litteraturstudier och
officiella hemsidor på webben. Större delen av informationen är hämtat från webben, men
även böcker har konsulterats till en viss del för det syftet. Mobilanpassade hemsidor har
studerats för att få idéer och undvika fallgropar. Flera olika märkspråk samt utvecklingsspråk
har studerats, såsom HTML, XHTML, JavaScript, CSS och eFrog Builder. Det sistnämnda är
ett egenutvecklat programmeringsspråk av Nicon AB, vilket hanterar kommunikationen
mellan klient och server. Utvecklingsmiljön för webbapplikationen är JEdit, som har försetts
med extra moduler från Nicon AB.

2.2 Verifiering och validering av information
Den insamlade informationen består till största delen av webbsidor från webben och
vetenskapliga artiklar. Källorna från Internet är officiella organisationer, såsom W3C, Open
Mobile Alliance och Opera. W3C definierar webb-standarder och syftet med deras arbete är
att se till att webben utvecklas genom att framställa nya teknologier. 1 Tillsammans med Open
Mobile Alliance levererar de specifikationer för den mobila industrin. Detta hjälper till att
skapa tjänster som underlättar samarbetet mellan olika länder och aktörer inom
mobilbranschen. 2 Mjukvaruföretaget Opera har en vision att Internet ska vara tillgängligt för
stationära och handhållna enheter med alla möjliga plattformar. 3 Opera Mini är en av dagens
mest använda mobila webbläsare. 4

2.3 Webbapplikation
Prototypen som ska utvecklas ska uppfylla de kriterier som ställs på mobilanpassade
webbapplikationer. Målet med applikationen är att dagens mobiltelefoner ska kunna rendera
webbsidan korrekt. Syftet med prototypen är att den ska vara användarvänlig och ta hänsyn
till mobiltelefoners resurser. Mobiltelefoner har begränsningar som exempelvis minne,
processorkraft, skärmstorlek, bandbredd och inmatningsmöjligheter. Informationen som
hämtats från litteraturstudier samt officiella organisationer när det gäller mobil
webbutveckling ligger till grund för den tekniska lösningen.

1

W3C. W3C i 7 punkter.
W3C. About the Open Mobile Alliance (OMA)
3
Opera. About Opera Software
4
Opera. Opera Mini 4.2
2
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3. Design och Implementering
Uppgiften gick ut på att utveckla ett system som ska användas av mobila användare. Idag
används systemet av ungefär 20 000 användare och för dessa finns det ca 1000
administratörer, som bl.a. sköter planering och bokning för respektive verksamhet. Under de
inledande mötena med Nicon AB diskuterades olika idéer om metoder för den tekniska
lösningen. Resultatet från mötena blev att en separat webbsida för mobiltelefoner ska
utvecklas. Designen för TelMe Mobiles gränssnitt ska efterlikna TelMes för att användarna
ska kunna känna igen systemet och kunna utnyttja det effektivt.

3.1 Krav
Kravspecifikationen för webbapplikationen bifogas som en bilaga.
I samförstånd med Nicon AB ska de funktionella kraven i 3.1.1 och kvalitetskraven i 3.1.2
ingå i TelMe Mobile.

3.1.1 Funktionella krav
En användare ska kunna logga in i och ut från systemet för att behörigheten ska kunna
kontrolleras. Administratörer ska kunna hantera bokningar av jobb, se jobblistor för olika
grupper och enheter samt om dessa är tillsatta eller ej. De ska även kunna hantera schema för
olika vikariegrupper där de kan lägga till, ändra eller ta bort schematider, frånvarotider och
bokningar. En annan funktion som ska ingå är att administratörer ska kunna söka efter
personer i databaserna och få fram olika information om dessa.
Vikarien ska kunna se och ändra i sitt personliga schema. Detta innebär att de kan lägga till
schematider då de är tillgängliga samt lägga till frånvarotider då de inte kan jobba. Dessa
tider ska kunna ändras och raderas.
En jobblista över lediga jobb, som passar vikariens profil ska vara tillgänglig. Dessa jobb ska
de kunna boka in sig på. Bokade jobb ska visas i en lista över planerade jobb. Historik är en
funktion som vikarien använder för att kunna se statistik över arbetade timmar för varje
månad under ett helt år.

3.1.2 Kvalitetskrav
Förutom funktionerna ska systemet ha kvalitetskrav. Gränssnittet ska vara användarvänligt så
att risken för användarmisstag minimeras. Användaren ska ha överblick över innehållet, som ska
vara anpassat till mobiltelefonens skärmupplösning. Det ska vara lätt för användaren att navigera
och att så enkelt som möjligt nå de olika funktionerna. Eftersom mobiltelefonens knappsats
medför begränsningar, ska antalet inmatningar i systemet vara minimala. Genom att begränsa
mängden data per sida ska dessutom responstiden samt kostnader för datatrafik reduceras.
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3.2 Systemarkitektur
Eftersom eFrog Builder användes för implementeringen av logiken i webbapplikationen,
förklaras dess roll i systemet. I figur 3.1 kan man se eFrog Builders centrala roll i
systemarkitekturen. eFrog Builder är uppdelat i tre nivåer. De tre nivåerna består av följande:
• Klienter: normala webbläsare i datorer.
• eFrog Builder: process som hanterar logiken.
• Databas: hanterar lagring av data.

Figur 3.1 Schematisk bild över eFrog Builder-komponenterna i
en serverapplikation
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Källa: Nicon AB

3.3 Design
Utveckling av webbapplikationer för mobiltelefoner kräver ett helt annat tankesätt än vid
utveckling för datorer. Vanliga webbapplikationer designas oftast genom att ha
navigationslänkar till vänster, huvudinnehåll i mitten och eventuellt en kolumn med banner
till höger. För mobiltelefoner måste innehållet ha en simpel struktur och layouten ska vara
enkelkolumnig. Följaktligen har gränssnittet för TelMe Mobile följt denna struktur, vilket ger
användaren bra överblick över hela sidan. Figur 3.2 till 3.5 visar exempel på skillnaden
mellan TelMe Mobile och TelMe i en mobiltelefon.
Figur 3.2 och 3.3 visar inloggningssidan samt 3.4 och 3.5 visar bokningssidan. Dessa figurer
är exempel på den mobilanpassade versionen och originalet. Den röda inramningen visar
storleken på mobiltelefonens skärm som jämförelse där användaren måste scrolla både
vertikalt och horisontellt för att kunna se resten av sidan i TelMe.

Figur 3.2 Den förenklade
inloggningssidan i TelMe
Mobile.

Figur 3.3 Den ursprungliga
inloggningssidan i TelMe.

Figur 3.4 Den förenklade
bokningen i TelMe Mobile.

Figur 3.5 Den ursprungliga
bokningssidan i TelMe.

Knappsatsen för mobiltelefoner är inte lämplig för längre textinmatningar och därför har
antalet inmatningar i webbapplikationen minimerats . Till exempel har inmatningen för
bokningen förenklats genom att implementera färdiga knappar som skriver in tiden i
formuläret automatiskt istället för att manuellt skriva in tiden.

13

Det är viktigt för användaren att webbapplikationen uppfattas som snabb för att ge ett intryck
av bra kvalité. Om detta uppfylls har Quality of Experience uppnåtts. För att
webbapplikationen inte ska uppfattas som långsam har datamängden reducerats. Detta bidrar
även till minskade trafikkostnader. Genom att använda så få bilder som möjligt samt minska
antalet rader per sida i webbapplikationen har tiden för att ladda en sida minskats.

3.3.1 Tillvägagångssätt
För att anpassa TelMe till TelMe Mobile kommer en webbapplikation att implementeras.
TelMe är ett stort system och använder otillåtna standarder för mobil webbutveckling. Ett av
problemen är att större delen av systemets layout är uppdelat med hjälp av frames, vilket inte
stöds av de flesta mobila webbläsare. Ett annat exempel som inte alltid stöds i mobiler är
JavaScript som används ofta i TelMe. JavaScript ska helst undvikas vid utveckling av mobila
webbapplikationer, om det inte är helt tydligt att stödet finns i mobiltelefonen. Sidorna i
TelMe har mycket innehåll och många funktioner för att kunna presenteras i en mobilskärm.
Dessutom är datamängden för varje sida för resurskrävande för en mobiltelefon. Detta skulle
innebära att hela systemet måste designas om, vilket kräver en mycket längre tidsperiod än
vad examensarbetets tidsram tillåter. Därför kommer en helt egen separat sida med de
viktigaste funktionerna att utvecklas.
Fördelen med att ha två separata sidor är att man har bättre kontroll över innehållet och
layouten. På det här sättet kan olika typer av innehåll visas beroende på om det är en
mobiltelefon eller en dator. Dessutom kan dataflödet reduceras avsevärt, då den oväsentliga
delen av innehållet utesluts. Koden blir mycket lättare att följa för de olika systemen, vilket
underlättar underhållsarbetet.
Andra fördelar är att webbapplikationen blir snabbare då den är speciellt utvecklad för
mobiltelefoner. En sida som dynamisk anpassas till mobiltelefoner och datorer måste gå via
en proxyserver och vidare till klienten. Detta kräver en rekonstruktion av webbsidan i
proxyservern, som i sin tur tar hänsyn till klienten när det gäller skärmupplösning,
bandbredd, webbläsare och övriga egenskaper. Oundvikligen kommer detta leda till
fördröjningar i kommunikationen mellan klienten och den faktiska webbservern. Utöver
fördröjningsaspekten kommer mobilen att överbelastas då den ska hantera stora dataflöden,
vilket bidrar till att webbapplikationen blir ännu långsammare. En dedikerad
webbapplikation för mobiltelefoner minimerar ovanstående problem.
Nackdelen med att ha två separata sidor är att underhållet av webbsidorna sker oberoende av
varandra. Detta leder till att uppdateringar av systemet måste ske enskilt för respektive
webbsida. Däremot kommer webbsidorna att dela samma databas, vilket innebär att
underhållet av databaserna bara behöver ske på en enda plats.
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3.3.2 Konceptuell modell
TelMe Mobile består av en sida för administratörer och en sida för vikarier. TelMe Mobile
kan nås på två olika sätt. Antingen på adressen
http://demo.telme.se/TelMe/mobilelogin.eb eller om användaren som besöker
TelMe(http://demo.telme.se) via en mobiltelefon, som kommer att omdirigeras
automatiskt till TelMe Mobile. Omdirigeringen sker med hjälp av ett JavaScript som
kontrollerar enhetens skärmbredd varefter det skickar användaren till den mer lämpliga sidan.
TelMe och TelMe Mobile har separat logik men däremot delar de samma databaser.
Administratörer har en egen inloggning på grund av deras särskilda behov och privilegier.
Vikarier har en helt annan inloggning då de inte har samma status som administratörer och de
använder TelMe Mobile för andra behov. Ett koncept på hur webbapplikationens sidor
hänger samman framförs enligt figur 3.6.

Figur 3.6 Konceptuell modell av systemen TelMe och TelMe Mobile.
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3.4 Implementering
Under följande delkapitel förklaras ett implementeringsmoment som redovisas i 3.4.2.
Webbapplikationens logik består främst av eFrog Builder medan XHTML används för att
strukturera TelMe Mobile. CSS Mobile Profile 1.0 stilmallar används för att anpassa
innehållets presentation.
De flesta av dagens mobiltelefoner stöder WAP 2.0 som är en förenklad version av XHTML.
Figur 3.7 visar XHTML:s utbredning sedan introduktionen år 1999. Utveckling av mobila
webbsidor ska följa XHTML- standarden, enligt W3C:s rekommendationer. Eftersom
webbapplikationen är avsedd för mobiltelefoner används XHTML Mobile Profile 1.0, som är
en del av XHTML Basic. Mobile Profile 1.0 innehåller moduler som är lämpliga för
handhållna enheter.

Figur 3.7 XHTML:s utbredning från 1999.
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Källa: ready.mobi (2009-01)

3.4.1 eFrog Builder kodexempel
Utvecklingsverktyget eFrog Builder (eB) är framtagen av Nicon AB och används för
webbaserade databasapplikationer. I följande exempel jämförs eB med tre andra välkända
programmeringsspråk. Koden som visas är ett kodstycke där parametern ”id” tas emot och en
utskrift av alla rader i persontabellen sker där ”personid” är lika med parametern ”id”.
eFrog Builder, 16 rader

DB4WEB, 20 rader

<.DBTable id="table_person">
<.Range column="personid" equals=<.Param id="id">>

1. .set db_art = "mysql"
2. .set db_name = "test"
3. <TABLE>
4. <TR>
5. <TB>Name</TB>
6. <TB>Firma</TB>
7. </TR>
8. .sql :db_art :db_name "" ""
9. SELECT company
10. name
11. FROM table_person
12. WHERE personid = :id
13. .endstatement
14. .while :_fetchstatus == 0
15. .fetch
16. <TR>
17. <TD>:name</TD>
18. <TD>:company</TD>
19. </TR>
20. .endwhile
21. .endsql
22. </TABLE>
23. Hits\: :_rowNum

<TABLE>
<TR>
<TH>Name</TH>
<TH>Company</TH>
</TR>
<.Row>
<TR>
<TD><.Column id="name"></TD>
<TD><.Column id="company"></TD>
</TR>
</.Row>
</TABLE>
Hits: <.RowsTotal>
</.DBTable>

ASP, 32 rader

PHP, 32 rader

<%
set oConn = New ADODB.Connection
oConn.open "DSN=databasen"
set rsPersons = oConn.Execute("
SELECT name,company
FROM table_person
WHERE personid=" & request("id"))
%>
<TABLE>
<TR>
<TH>Name</TH>
<TH>Company</TH>
</TR>
<%
do while not rsPersons.EOF
%>
<TR>
<TD><%=rsPersons("name")%></TD>
<TD><%=rsPersons("company")%></TD>
</TR>
<%
rsPersons.MoveNext
loop
%>
</TABLE>
Hits: <%=rsPersons.RecordCount%>
<%
rsPersons.close
set rsPersons = Nothing
oConn.close
set oConn = Nothing
%>

<?php
$db_servername = "root";
$db_serverip = "127.0.0.1";
$db_name = "test"
$db_connect = mysql_connect(
$db_serverip,
$db_servername);
mysql_select_db($db_name, $db_connect);
$queryresult = mysql_query("
SELECT company,
name
FROM table_person
WHERE personid = $id ",
$db_connect);
echo"
<TABLE>
<TR>
<TH>Name</TH>
<TH>Firma</TH>
</TR>\n";
while ($currentRow =
mysql_fetch_row($queryresult))
{
echo"<TR>
<TD>$currentRow[name]</TD>
<TD>$currentRow[company]</TD>
</TR>\n";
}
echo"</TABLE>\n";
$num = mysql_num_rows($queryresult);
echo "Hits: $num\n";
?>

Tabell 3.1
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Källa: Nicon AB

3.4.2 Implementeringsmoment
Det första delmomentet som implementerades var schemahanteringen. Innan själva
implementeringen började, studerades eFrog Builder och TelMe för att få en idé om hur
systemet är uppbyggt. Eftersom Nicon AB har ensamrätt till eFrog Builder, används
utvecklingsspråket endast av anställda på företaget. Olika metoder fick testas när
schemahanteringen implementerades eftersom eFrog Builder var ett obekant
utvecklingsspråk. Detta bidrog till en alltmer förbättrad förståelse av eFrog Builder.
Figur 3.8 och 3.9 visar hur veckoschemat kan se ut för TelMe Mobile respektive TelMe.

Figur 3.8 Schemat i mobilen
där användaren inte behöver
scrolla horisontellt.

Figur 3.9 Schemat i TelMe.

Schemahanteringen i TelMe utgjorde en utmatning då den är funktionsrik och kräver en stor
skärm för att visa en hel veckas schematider. Dessutom kan användaren välja att visa
schemat månadsvis, veckovis eller per dag. Schemat i TelMe Mobile förenklades eftersom
storleken på mobilskärmar är begränsade. Innehållet i schemat visas med hjälp av tabeller
och div-element. Användaren kan endast bläddra veckovis i schemat på grund av att
användarvänligheten prioriterades. Innehållet passar på så sätt in i mobilens skärm och detta
ger bra överblick, vilket visas i figur 3.8.

3.5 Testning
Testningsfasen är indelat i tre delar. Dessa delar består av enhetstest, integreringstest samt
systemtest. Enhetstester av webbapplikationen utfördes efter varje implementeringsmoment
där varje entitet testades enskilt. Varje krav testades noggrant för att kontrollera att alla
funktioner uppfylldes.
Integreringstesten påbörjades när flera delar var implementerade. Detta var nödvändigt för att
verifiera att olika entiteter fungerar tillsammans innan nästa implementeringsmoment
inleddes. Olika krav måste fungera ihop som till exempel när ett nytt jobb läggs till. Det nya
jobbet ska visas i jobblistan för administratörer, men även i listan över lediga jobb på
vikariens personliga sida. Om jobbet bokas av en administratör eller en vikarie måste det
registreras i vikariens schema. Systemtestningen genomfördes då implementeringsfasen av
TelMe Mobile avslutades. En detaljerad beskrivning av systemtestet och tillvägagångssätt
finns i delkapitel 3.5.2.
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3.5.1 Testverktyg
Verktygen som användes i testfasen för TelMe Mobile var främst mobiltelefoner och
emulatorer. På grund av brist på mobiltelefoner, utfördes testerna på ett fåtal utvalda enheter.
Detta medför att full kompatibilitet med övriga mobiler inte kan garanteras. De mobila
plattformerna som har testats är Symbian S60 3rd Edition, Windows Mobile 6 och Symbian
9.1 UIQv3. Emulatorer användes som ett komplement till de fysiska mobiltelefonerna och
här utnyttjades främst Opera Minis emulator. Olika webbläsare har använts i pc-miljö, såsom
Internet Explorer, Mozilla Firefox och Opera. Valideringen av webbapplikationens
mobilvänlighet genomfördes med hjälp av testverktyget på http://ready.mobi.

3.5.2 Systemtest
Testerna bestod av olika typiska scenarion för TelMe Mobile. Till exempel att lägga till ett
nytt jobb, bläddra fram till schemat och slutligen se jobblistan. TelMe Mobiles
användarvänlighet undersöktes genom att exempelvis räkna antalet inmatningar för att nå och
genomföra en specifik funktion. Navigeringen är en annan faktor som testades av fem
utomstående personer för att undersöka hur lättillgängligt webbapplikationens funktioner är.
Dessa personer fick genomföra typiska uppgifter samt ge ett utlåtande om navigeringen och
användarvänligheten i TelMe Mobile.
De mobiltelefoner som TelMe Mobile testades på var SE K770i, SE W880i, SE P1i, HTC
Touch 2, HTC Diamond, Nokia N95 8GB, Samsung SGH-F480 Touchwiz och Opera Mini
som emulator samt installerad på Nokia N95 8GB.
Valideringstesten på http://ready.mobi kontrollerade TelMe Mobile gentemot ett flertal
krav som ställs på mobila webbsidor. Valideringstestet skapade en rapport som både
betygsatte och analyserade hur väl webbapplikationen presenteras i mobiltelefoner.

3.5.3 Valideringstest av mobilvänlighet
För att verifiera att TelMe Mobile följer de standarder som rekommenderas av W3C, testades
alla sidorna på ready.mobi. Testerna innefattade kontroller av till exempel sidstorlek, giltig
XHTML, struktur och layout samt att Mobile Profile 1.0 har följts.
Eftersom Mobile Profile 1.0 stöds i de flesta mobiltelefoner, valideras webbapplikationens
XHTML-kodning mot denna profil. Detta garanterar att webbläsare som stöder profilen kan
tolka sidan rätt.
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Figur 3.10 till 3.13 visar resultaten av valideringstesterna för några av TelMe Mobile:s sidor.
Betygsskalan för testerna är från 0 till 5 och om betyget är över 3 anses sidan vara
mobilvänlig, enligt ready.mobi.

*Figur 3.10 Valideringstest av jobbokningens betyg,
sidstorlek, trafikkostnad samt tiden det tar för att
ladda sidan.

*Figur 3.11 Valideringstest av jobblistans betyg,
sidstorlek, trafikkostnad samt tiden det tar för att ladda
sidan.

*Figur 3.12 Valideringstest av menyns betyg,
sidstorlek, trafikkostnad samt tiden det tar för att
ladda sidan.

*Figur 3.13 Valideringstest av sök persons betyg,
sidstorlek, trafikkostnad samt tiden det tar för att ladda
sidan.

*Källa: http://ready.mobi

3.5.4 Testresultat
Målet var att TelMe Mobile skulle vara kompatibel med de flesta av dagens mobiltelefoner.
Men detta skulle innebära att webbapplikationen måste testas på hundratals mobiltelefoner,
vilket är utanför detta examensarbetets omfång. Därför har ett begränsat antal mobiltelefoner
valts vid testningen.
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Testerna visade att samtliga mobiler i kapitel 3.5.2 var kompatibla med TelMe Mobile då alla
scenarion genomfördes framgångsrikt. Alla tester lyckades även på Opera Mini som är den
mest använda mobila webbläsaren enligt flera undersökningar. 5 Även om kompatibiliteten
inte kan säkerställas med alla mobiltelefoner, visar testerna positiva resultat då de utvalda
enheterna har klarat samtliga tester.
Applikationens användarvänlighet undersöktes genom att räkna antalet inmatningar för att
klara av uppgifterna i tabell 3.2. Testarna klarade av uppgifterna trots att de inte hade använt
TelMe eller TelMe Mobile tidigare.
Uppgift

Djup

Antal input

Totalt antal input från inloggning

Inloggning

1

3

3

Meny

2

1

4

Lägg till nytt jobb

3

5

9

Visa jobblista

4

1

5

Visa gruppschema

4

1

5

Visa personschema
5
2
6
Tabell 3.2 Resultaten från testningen av antalet input det tar att utföra en viss uppgift
samt gränssnittets djup.

Enligt testpersonerna var det enkelt att navigera i webbapplikationen. Testpersonerna
upplevde inte TelMe Mobile som komplex och det krävdes inte många inmatningar för att nå
och utföra en speciell uppgift. En del av komplexiteten för TelMe Mobile kan även mätas
med djupet i hierarkin för att nå en viss sida, vilket visas i figur 3.14.

Figur 3.14 Hierarkiska bilden för att navigera till de olika uppgifterna.

5

Opera Watch. PC lists Opera Mini as top 3rd-party mobile browser
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Varje sida i TelMe Mobile testades på ready.mobi för att validera dess mobilvänlighet. Alla
sidor i webbapplikationen godkändes och ansågs som mobilvänliga då de uppfyllde det mesta
av W3C:s regeluppsättning när det gäller mobil webbutveckling. En summering av resultaten
från valideringstesterna för alla sidor i TelMe Mobile visas i figur 3.15, vilket resulterade i
ett medelbetyg över 4 av 5 möjliga.

Figur 3.15 Summering av valideringstesterna.
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4. Systemanalys
Testerna i kapitel 3 ligger till grund för systemanalysen som framförs i detta kapitel.
Resultaten från valideringstesterna kommer att användas i analyser och diskussioner kring
tillåtna samt otillåtna tekniker för mobil webbutveckling.
Samtliga uppgifter som genomfördes av testpersonerna lyckades. Detta resultat beror delvis
på att endast ett fåtal mobiltelefoner testades samt att dagens mobila enheter har bättre stöd
för den mobila webben. Den viktigaste faktorn till det positiva resultatet är att
implementeringen av TelMe Mobile har följt de riktlinjer som anges av standarder för mobil
webbutveckling. Kontinuerlig testning har också bidragit till att webbapplikationen är
kompatibel med de mobiltelefoner som har testats. Eftersom det inte var möjligt att testa på
flera mobiltelefoner var det ganska naturligt att välja Opera Mini som testverktyg då det
utnyttjas av många användare. Opera Mini användes för att TelMe Mobile ska vara
kompatibel med fler mobiltelefoner än de som ingick i testningen. De flesta av dagens
mobiltelefoner, s.k. smartphones, har stöd för installationer av tredjepartsprogram. Om den
inbyggda webbläsaren inte klarar av att visa TelMe Mobile korrekt, kan man lösa problemet
genom att installera Opera Mini i mobiltelefonen.
Betygsättningen från valideringstesterna visade positiva resultat. Betyget för TelMe Mobile
grundar sig på kontroller, som testade om sidorna i TelMe Mobile uppfyller kraven och följer
riktlinjerna för mobil webbutveckling. Nedan följer en beskrivning av en del viktiga
kontroller för TelMe Mobile, vilket genomfördes på ready.mobi.
Källkoden för TelMe Mobile har försetts med lämplig Doctype för att kunna valideras med
rätt profil, se tabell 4.1. Doctype är en s.k. DTD (Document Type Defintion) som används för
att definiera XHTML-dokumentets typ. Definitionen deklareras för att mobiltelefonen ska
kunna tolka dokumentet på rätt sätt.6
En annan kontroll som påverkade resultatet är den totala datamängden för varje sida, vilket
helst inte bör överstiga 20 kB. 7 Detta rekommenderas för att användaren inte ska uppleva
fördröjningar när sidan laddas samt att mobiltelefonens resurser inte ska överbelastas. På
grund av att bilder användes blev den totala mängden data för vissa sidor i TelMe Mobile
något högre än det rekommenderade. Fördelen är att gränssnittet blev mer tilltalande för
användaren. Överskridningen av dessa 20 kB är dock inom rimliga gränser.
Storleken på alla bilder har specificerats i källkoden för att de inte ska skalas om i
mobiltelefonen utan detta ska hanteras av servern. TelMe Mobile blir således mindre
resurskrävande. Eftersom möjligheten att ladda en sida utan bilder finns tillgängligt i
mobiltelefoner har bilderna i webbapplikationen kompletterats med attributet alt-text.
Attributet förser användaren med text istället för bilder som inte har laddats. Tabell 4.1 visar
exempel på alt attribut samt bildstorlek för img-taggen. Enligt W3C:s rekommendationer bör
bilder ha storlek 8 och alt-attribut angivna. 9
6

Quality Web Tips. Don’t forget to add a doctype.
Mobile Web Best Practices 1.0. Default Delivery Context.
8
Mobile Web Best Practices 1.0. Image Size
9
Mobile Web Best Practices 1.0. Non-Text Items
7
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För att anpassa sidorna i webbapplikationen användes extern CSS. Detta medförde att
datamängden för sidorna i TelMe Mobile reducerades då stimallen laddas separat. Fördelen
med den externa stilmallen är att källkoden blir lättare att följa samt att ändringar angående
layouten kan göras centralt. 10 Stillmallen laddas endast en gång och den används till att
stilsätta alla sidor i TelMe Mobile. Exempel på extern CSS ges i tabell 4.1.
Måttet för olika element kan anges i procent, em och pixlar. Pixlar används där elementet ska
vara statiskt, men detta rekommenderas inte. 11 För att få en dynamisk sida ska måtten för
dess element anges i procent eller em. Måtten för olika layout-element i TelMe Mobile som
t.ex. tabell och div har angetts i procent. Detta tillåter mobiltelefonen att anpassa innehållet
efter skärmstorleken. Se exempel för ”div1” i tabell 4.1.
Användarvänligheten i en mobil webbapplikation är en av de viktigaste aspekterna, då
funktionerna förlorar mycket av sitt syfte om användaren inte upplever gränssnittet som
användarvänligt. Frames ska undvikas för att det inte stöds i de flesta mobiltelefoner och
därför rekommenderas det inte av W3C. 12. Frames används för att dela in en sida i flera
ramar, vilket försämrar användarvänligheten i en liten mobilskärm. Enkelkolumnig layout är
mer lämplig för att presentera innehåll på en liten skärm, vilket användes vid
implementeringen av TelMe Mobile.
Enligt W3C ska tabeller helst inte användas i mobila webbsidor som är avsedda för äldre
mobiltelefoner. 13 Tabeller kan tvinga användaren att scrolla horisontellt på grund av den
begränsade skärmstorleken. Eftersom schemat presenteras bäst med hjälp av tabeller, valdes
denna metod för schemats layout. De testade enheterna i kapitel 3.5.2 hade inga problem att
rendera innehållet där vissa sidor i TelMe Mobile är implementerade med hjälp av tabeller.
Användningen av tabeller ledde till att poängsättningen för TelMe Mobile inte blev maximal
för vissa sidor.
Alla mobiltelefoner stöder inte script, men om det är absolut nödvändigt att lösa ett problem
kan det få utnyttjas. 14 En annan anledning till att inte använda script för mobilutveckling är
att webbapplikationen blir resurskrävande. I TelMe Mobile förekommer script ett begränsat
antal gånger. Orsaken till detta är att vissa funktioner kunde implementeras endast med hjälp
av script. Exempel på detta är när användaren ska skickas tillbaka till schemat automatiskt
efter att en ny schematid har bokats. Om inte mobiltelefonen har stöd för script, skickas inte
användaren vidare till schemat automatiskt. Användaren får istället genomföra detta själv
med hjälp av menysystemet.

10

Mobile Web Best Practices 1.0 5.4.9 Style Sheets
Mobile Web Best Practices 1.0 5.4.8 Measures
12
Mobile Web Best Practices 1.0. 5.4.2 Frames
13
Mobile Web Best Practices 1.0. 5.4.4 Tables
14
Mobile Web Best Practices 1.0. 5.4.5.1 Do not rely on embedded objects or script.
11
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XHTML
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0"/>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store"/>
<link rel="stylesheet" href="/TelMe/Separat-css.eb" type="text/css" />
<title>Exempel</title>
</head>
<body>
<div id=”div1”>
Denna diven kommer att ta upp 100% av skärmbredden.
<img src="/bild.gif " alt="TelMe" width="170" height="59"/>
</div>
</body>
</html>
CSS (Separat-css.eb)
div1
{
width:100%;
}
Tabell 4.1 Exempelkod på XHTML och CSS.
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5. Slutsats
Det går att anpassa en webbsida för mobiltelefoner på två olika sätt. Ena sättet är att utveckla
en dynamisk webbsida som anpassar sig efter egenskaper som den anropande enheten har.
Det andra sättet är att utveckla två separata webbsidor, en för datorer och en för
mobiltelefoner.
För att utveckla en dynamisk webbsida måste innehållet vara enkelt och layouten vara
separerat från strukturen. Beroende på den anropande enheten laddas en extern stilmall som
anpassar layouten efter enhetens egenskaper. TelMe är för funktionsrik och har en komplex
layout för att kunna dynamiskt anpassa sig för mobiltelefoner eftersom ingen hänsyn har
tagits till mobiltelefoner vid design. Användarvänligheten skulle påverkas negativt på grund
av att hela innehållet måste hanteras i en server innan det presenteras i mobiltelefonen. Detta
skapar fördröjningar och onödigt arbete i servern.
Det andra och mest lämpliga sättet för att anpassa TelMe är att implementera en separat
webbsida för mobiltelefoner. En av fördelarna med att utveckla två olika sidor är t.ex. att
man kan ha en avancerad sida för datorer och en enkel sida för mobiltelefoner. Dessutom kan
överflödigt innehåll uteslutas eftersom alla funktioner inte är nödvändiga för mobiltelefoner.
Webbsidan blir på så sätt snabbare på grund av mindre datahantering.
Beroende på om webbapplikationen implementeras för en gammal eller en ny mobiltelefon
måste utvecklaren ta hänsyn till olika begränsningar i enheterna. Gamla mobiltelefoner kan
t.ex. sakna stöd för JavaScript, tabeller och CSS. Dessa tekniker bör inte användas vid
utveckling för äldre mobiltelefoner eftersom innehållet kan renderas fel eller inte alls. Därför
ska layouten och innehållet ha en väldigt enkel struktur. Nyare mobiltelefoner har mycket
bättre stöd för avancerade tekniker när det gäller mobil webbutveckling. Innehållet kan
stilsättas med hjälp av CSS och även JavaScript och tabeller kan användas vid behov. Detta
möjliggörs då nyare mobiltelefoner har mer kraftfulla webbläsare med stöd för de flesta
tekniker och standarder som en vanlig webbläsare i en dator har.
Implementeringen av TelMe Mobile har fokuserat på dagens mobiltelefoner eftersom det inte
är endast text som ska visas utan även grafiska element. Innehållet i TelMe Mobile stilsättas
med CSS Mobile Profile 1.0 och där det har varit nödvändigt har tabeller och JavaScript
använts.
Delkapitel 5.1 redovisar riktlinjer som rekommenderas generellt vid mobil webbutveckling.
Dock kan det finnas skillnader mellan mobiltelefoner. Nyare mobiltelefoner kan ha stöd för
de flesta tekniker och standarder medans äldre mobiltelefoner medför begränsningar för
utvecklaren. Även olika plattformar skiljer sig åt och detta skapar olika förutsättningar för
mobil webbutveckling. För att försäkra webbapplikationens kompatibilitet med de önskade
enheterna, ska webbsidan testas på ett antal olika mobila webbläsare. Finns inte möjligheten
att testa på alla önskade mobiltelefoner kan emulatorer användas vid testningen.
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5.1 Att tänka på vid utveckling av mobila webbapplikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentation av innehåll skapad för datorer kan inte presenteras direkt på
mobilskärmen i sin originella form.
Begränsade inmatningsmöjligheter.
Bandbredd och kostnader, mobila nätverk är långsammare och användaren betalar för
datatrafik.
Begränsningar i mobiltelefoner: minne, CPU, skärmupplösning.
Använd XHTML med lämplig profil (Mobile Profile 1.0/1.1/1.2).
Måtten för olika element ska anges i procent eller em. På så sätt får elementen en
dynamisk storlek.
Totala datamängden för en sida bör hållas till omkring 20 kB.
Begränsa sidstorleken för att scrollningen endast ska ske i höjdled och helst inte i
sidled.
Webbläsare i mobiltelefoner saknar stöd för frames och därför ska dessa undvikas.
Använd inte bilder med hög upplösning.
Tabeller kan användas om det är känt att mobiltelefonen har stöd för detta.
Använd inte nästlade tabeller.
Var försiktig med att använda inbäddade objekt eller script då inte alla mobiltelefoner
stöder dessa.
Externa CSS är mer lämpliga för att presentera layouten.
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6. Framtidsplaner
TelMe Mobile är en prototyp och behöver kvalitetstestas. Kvalitetstestningen kan vara
relaterad till gränssnittet eller funktionerna i webbapplikationen. Dessutom måste källkoden
kontrolleras för eventuella buggar som kan ha undkommit vid testningen. Även om
säkerhetslösningen följer riktlinjer framtagna av Nicon AB bör den verifieras för att skydda
slutanvändarens integritet.
Nicon AB behöver genomföra undersökningar om TelMe Mobile genom att lansera en
betaversion av webbapplikationen bland sina kunder. Resultatet från undersökningen kan
leda till förbättringar i gränssnittet och dessutom kan nya funktioner läggas till enligt
slutanvändarens önskemål. Förbättringarna kan bestå av små justeringar i layouten eller att
gränssnittet anpassas till fler upplösningar.
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Mobile Web Best Practices 1.0. 5.4.5.1 Do not rely on embedded objects or script.
Tillgänglig: <http://www.w3.org/TR/mobile-bp/# OBJECTS_OR_SCRIPT> (2009-02-01)
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8. Bilagor
8.1 Appendix A Kravspecifikation v2.0.5
Funktionella krav för administratörer:
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.Användarnamn
Användarnamn
Det ska vara möjligt för administratören att kunna mata in sitt
användarnamn.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
För att användarens behörighet ska kontrolleras.
Användarnamnet finns inte inlagt i systemet.
N/A
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.Lösenord
Lösenord
Administratören ska kunna mata in sitt lösenord.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Kontrollera användarens behörighet.
Lösenordet finns inte inlagd eller matchar inte användarnamnet.
N/A
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden

Funktion.Krav.Login
Login
Det ska vara möjligt att logga in i systemet.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Endast behöriga användare ska få tillgång till systemet.
Användarnamn och lösenord matchar inte.
Funktion.Krav.Användarnamn
Funktion.Krav.Lösenord
Hög

Prioritet
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Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
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Funktion.Krav.GruppSchema
GruppSchema
Administratören ska kunna se gruppschemat för en avdelning.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Administratören ska kunna få överblick över schemat för en
avdelning.
Inga grupper finns i systemet.
Funktion.Krav.Login
Hög
Funktion.Krav.VeckobläddringGruppschema
VeckobläddringGruppschema
Administratören ska kunna bläddra veckovis i gruppschemat.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Det ska vara möjligt att se gruppschemat för kommande och
föregående veckor.
Inga grupper finns i systemet.
Funktion.Krav.Login
Hög
Funktion.Krav.Personschema
Personschema
Administratören ska kunna se schemat för en person i en
avdelning.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Administratören ska kunna få överblick över schemat för en
person.
Inga grupper eller personer finns registrerade i systemet
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Hög
Funktion.Krav.VeckobläddringPersonschema
VeckobläddringPersonschema
Administratören ska kunna bläddra veckovis i personschemat.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
För att kunna se schemat för kommande och föregående veckor
för en vikarie.
Inga grupper eller vikarier finns registrerade i systemet
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
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Funktion.Krav.BokaSchematid
BokaSchematid
Administratören ska kunna boka en schematid.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
För att boka in vikarien på ett ledigt jobb.
Inga grupper eller vikarier finns i systemet.
Ingen bokning sker.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Hög
Funktion.Krav.RaderaSchematid
RaderaSchematid
Administratören ska kunna radera en schematid.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Vikarien är inte tillgänglig på schematiden.
Grupper och vikarier finns inte i systemet.
Schematiden raderas inte.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Hög
Funktion.Krav.ÄndraSchematid
ÄndraSchematid
Schematiden ska kunna ändras av administratören.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Ändring av schematiden ska kunna göras av administratören
om vikarien kan jobba en annan tid än den schemalagda.
Grupper och vikarier finns inte i systemet.
Schematiden går inte att ändra.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker

Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker

Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker

Beroenden
Prioritet
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Funktion.Krav.ÄndraFrånvarotid
ÄndraFrånvarotid
Administratören ska kunna ändra frånvarotid för en vikarie.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Den inlagda frånvarotiden är felaktig och måste ändras
Frånvarotiden ändras inte.
Inga grupper finns i systemet.
Vikarier finns inte i systemet.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Hög
Funktion.Krav.RaderaFrånvarotid
RaderaFrånvarotid
Frånvarotiden ska kunna raderas av administratören.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Vikarien har inte varit frånvarande och tiden måste raderas.
Vikarien finns inte i systemet.
Gruppen där vikarien jobbar finns inte i systemet.
Frånvarotiden går inte att ta bort.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Hög
Funktion.Krav.ÄndraJobbtid
ÄndraJobbtid
Vikariens jobbtid ska kunna ändras av administratören.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Jobbtiden ändras av arbetsgivaren och måste därför ändras i
vikariens schema.
Tiden för jobbet ändras inte.
Vikarien finns inte i systemet.
Gruppen för vikarien finns inte i systemet.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker

Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden

Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden

Prioritet
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Funktion.Krav.RaderaJobbtid
RaderaJobbtid
Det ska gå att radera en jobbtid.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Arbetsgivaren behöver ingen vikarie för den jobbtiden längre
och därför ska den raderas.
Jobbtiden går inte att radera.
Vikarien finns inte i systemet.
Gruppen för vikarien finns inte i systemet.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Hög
Funktion.Krav.LäggTillSchematid
LäggTillSchematid
Administratören ska kunna lägga till schematid för en vikarie.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Vikarien har meddelat att han/hon är tillgänglig för arbete.
Varken vikarien eller dess grupp finns i systemet.
Den nya schematiden går inte att lägga till.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Funktion.Krav.Personschema
Hög
Funktion.Krav.LäggTillFrånvarotid
LäggTillFrånvarotid
Administratören ska kunna lägga till frånvarotid för en vikarie.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Vikarien har meddelat att han/hon inte är tillgänglig för arbete.
Varken vikarien eller dess grupp finns i systemet.
Den nya frånvarotiden går inte att lägga till.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Gruppschema
Funktion.Krav.Personschema
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.Jobblista
Jobblista
En jobblista ska vara åtkomlig för administratören
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Administratören ska kunna se vilka jobb som är tillsatta eller ej.
Inga jobb finns tillgängliga i systemet.
Funktion.Krav.Login
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden

Funktion.Krav.Jobbinfo
Jobbinfo
Administratören ska kunna se information för ett specifikt jobb.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Se mer detaljerad information om jobbet.
Inga jobb finns tillgängliga i databasen.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Jobblista
Hög

Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
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Funktion.Krav.VeckobläddringJobblista
VeckobläddringJobblista
Det ska vara möjligt att bläddra veckovis i jobblistan.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Se kommande och föregående veckors jobblista.
Inga jobb finns tillgängliga i databasen.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.Jobblista
Hög
Funktion.Krav.LäggTillNyttJobb
LäggTillNyttJobb
Administratören ska kunna lägga in ett nytt jobb i systemet.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Arbetsgivaren har meddelat behov av en vikarie för ett nytt
jobb.
Nya jobbet går inte att lägga in i systemet.
Funktion.Krav.Login
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
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Funktion.Krav.SökaPersoner
SökaPersoner
Det ska vara möjligt för administratören att söka personer i
databasen.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Administratören ska kunna se information om en viss person i
databasen.
Den sökta personen finns inte i databasen.
Funktion.Krav.Login
Hög
Funktion.Krav.PersonInfo
PersonInfo
Administratören ska kunna se detaljerad information om en viss
person i systemet.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-10
Administratören vill se mer detaljerad information om den
sökta personen.
Finns ingen extra information om personen.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.SökaPersoner
Hög

Funktionella krav för vikarier:
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.AnvändarnamnVikarie
AnvändarnamnVikarie
Det ska vara möjligt för vikarien att kunna mata in sitt
användarnamn.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
För att användarens behörighet ska kontrolleras.
Användarnamnet finns inte inlagt i systemet.
N/A
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.LösenordVikarie
LösenordVikarie
Vikarien ska kunna mata in sitt lösenord.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Kontrollera användarens behörighet.
Lösenordet finns inte inlagd eller matchar inte användarnamnet.
N/A
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.LoginVikarie
LoginVikarie
Det ska vara möjligt att logga in i systemet.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Endast behöriga användare ska få tillgång till systemet.
Användarnamn och lösenord matchar inte.
Funktion.Krav.AnvändarnamnVikarie
Funktion.Krav.LösenordVikarie
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.PersonschemaVikarie
PersonschemaVikarie
Vikarien ska kunna se sitt schema.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Vikarien ska kunna få överblick över sitt schema.
Inget tider finns i schemat.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög
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Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte

Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.VeckobläddringPersonschemaVikarie
VeckobläddringPersonschemaVikarie
Vikarien ska kunna bläddra veckovis i sitt schema.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
För att kunna se schemat för kommande och föregående
veckor.
Det finns inga tider inlagda i schemat för kommande eller
föregående veckor.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.RaderaSchematidVikarie
RaderaSchematidVikarie
Vikarien ska kunna radera en schematid.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Vikarien är inte tillgänglig på schematiden.
Schematiden raderas inte.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.ÄndraSchematidVikarie
ÄndraSchematidVikarie
Schematiden ska kunna ändras av vikarien.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Ändring av schematiden ska kunna göras om vikarien vill jobba
en annan tid än den schemalagda.
Schematiden går inte att ändra.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.ÄndraFrånvarotidVikarie
ÄndraFrånvarotidVikarie
Vikarien ska kunna ändra sin frånvarotid.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Den inlagda frånvarotiden är felaktig och måste ändras.
Frånvarotiden ändras inte.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög

Begränsningar & Risker
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Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.RaderaFrånvarotidVikarie
RaderaFrånvarotidVikarie
Frånvarotiden ska kunna raderas av vikarien.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Vikarien är inte frånvarande och tiden måste raderas.
Frånvarotiden går inte att ta bort.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden

Funktion.Krav.LäggTillSchematidVikarie
LäggTillSchematidVikarie
Vikarien ska kunna lägga till en schematid.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Vikarien är tillgänglig för arbete.
Den nya schematiden går inte att lägga till.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Funktion.Krav.PersonschemaVikarie
Hög

Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
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Funktion.Krav.LäggTillFrånvarotidVikarie
LäggTillFrånvarotidVikarie
Vikarien ska kunna lägga till frånvarotid i sitt schema.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Vikarien är inte tillgänglig för arbete.
Den nya frånvarotiden går inte att lägga till.
Funktion.Krav.Login
Funktion.Krav.PersonschemaVikarie
Hög
Funktion.Krav.LedigaJobb
LedigaJobb
Vikarien ska kunna se en lista över lediga jobb.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Vikarien vill se om det finns jobb som hon/han vill vikariera
på.
Listan över lediga jobb är tom.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.BokaLedigaJobb
BokaLedigaJobb
Vikarien ska kunna boka ett ledigt jobb.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
En vikarietjänst som vikarien vill boka finns tillgänglig.
Bokningen registreras inte i systemet.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.PlaneradeJobb
PlaneradeJobb
Planerade jobb ska vara åtkomliga i en lista.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Vikarien vill se när hon/han ska arbeta.
Inga jobb finns i listan över planerade jobb.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet

Funktion.Krav.Historik
Historik
Statistik över arbetade timmar ska presenteras för vikarien.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-15
Vikarien vill se historik för sina arbetade timmar.
Vikarien har inte arbetat tidigare.
Funktion.Krav.LoginVikarie
Hög
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Icke-funktionella krav:
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
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IckeFunktionella.Krav.Användarvänlighet
Användarvänlighet
Gränssnittet ska vara användarvänligt.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-17
Det ska vara lätt för användaren att hitta bland funktionerna i
gränssnittet.
Slutanvändaren kan tycka att gränssnittet är komplicerat.
N/A
Hög
IckeFunktionella.Krav.Överblick
Överblick
Innehållet ska visas med bra överblick i mobilskärmen.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-17
Det ska vara lätt för användaren att läsa av innehållet.
Vissa små mobilskärmar kan inte visa innehållet med bra
överblick.
N/A
Hög
IckeFunktionella.Krav.Kompatibilitet
Kompatibilitet
Systemet ska vara kompitabilt med olika mobila
operativsystem.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-17
Systemet ska kunna köras på de flesta mobiler.
Äldre mobiler som inte har bra stöd för mobila webben.
N/A
Hög
IckeFunktionella.Krav.Anpassning
Anpassning
Layouten ska anpassas för olika upplösningar.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-17
För att innehållet ska anpassa sig dynamiskt
skärmupplösning.
Låga skärmupplösningar visar inte innehållet korrekt.
N/A
Hög

efter

Krav ID
Titel
Beskrivning
Identifierare/Källa
Syfte
Begränsningar & Risker
Beroenden
Prioritet
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IckeFunktionella.Krav.ReduceraDatamängd
ReduceraDatamängd
Datamängden för varje sida ska reduceras.
Kravspecifikationsmöte 2008-09-17
För att minimera fördröjningar samt minska trafikkostnader.
Inte överbelasta mobiltelefonens resurser.
Vissa webbsidors datamängd kan inte reduceras till den
önskade mängden då detta måste balanseras med
användarvänligheten.
N/A
Hög

