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Sammanfattning
Mobiway AB är ett Sundsvallsbaserat företag som har utvecklat en tjänst för 
administrering  och  bevakning  av  elektroniska  parkeringsbiljetter.  De vill  nu 
expandera sin verksamhet och skapa en egen  parkeringstjänst – en elektronisk 
parkeringsskiva.  Mitt  uppdrag  har  varit  att  utveckla  och  utvärdera  en 
elektronisk parkeringsskiva för mobila enheter byggd i jQuery mobile. För att 
skapa  en  så  användarvänlig  och  smidig  sida  som  möjligt  kommer  allt 
informationsutbyte  att  ske  med  AJAX  kommunikation  mot  en  REST-
webbtjänst.  Projektet  består  av  utveckling  och  utvärdering  av  en  mobil 
webbklient, en affärslogik byggd som en REST webbtjänst, en databas för att 
lagra  all  information  samt  en  kundtjänst  för  att  administrera  tjänsten. 
Utvecklingen  kommer  att  ske  med  en  agil  utvecklingsmetod.  Resultatet 
kommer  att  utvärderas  genom en plattformstest  och  en 
användbarhetsutvärdering.  Plattformstestet  fokuserar  på  att  utvärdera 
krossplattform  kapabiliteten  för  den  mobila  webbklienten  och 
användbarhetsutvärderingen  fokuserar  på  att  uppmäta  nyttan  och 
användbarheten  hos  webbklienten.  Utöver  teoretiskt bakgrundsmaterial  och 
metodval  finns  resultatdelen  där  projektets  olika  delar  presenteras  och 
utvärderingarna redovisas. Slutsatsen reflekterar och kritiserar resultatet utifrån 
flera  aspekter.  Både  användbarhetsutvärderingen  och  plattformstestet  gav 
väldigt bra resultat vilket visar att tjänsten är välutvecklad både tekniskt sett, 
utseendemässigt  och  att  den  är  logisk  uppbyggd.  Faktum  är  att  de  flesta 
testanvändarna skulle kunna tänka sig betala för att använda den här tjänsten. 
Detta  projekt  är  en  testprototyp  för  parkeringstjänsten,  vidare 
utvecklingsmöjligheter presenteras som en reflektion över de etiska aspekterna 
kring tjänsten och den personliga informationen som behandlas av den.

Nyckelord: Webb applikation, jQuery mobile, REST, Smartclient.
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Abstract
Mobiway AB is a company based in Sundsvall, Sweden. They have developed 
an administration and monitoring service for electronic parking tickets. They 
now want to expand their business and create their own parking service - an 
electronic parking disc. My mission was to develop and evaluate this electronic 
parking disc for mobile devices, which would be built on jQuery mobile. To 
create such a user friendly and flexible site as possible, all communication will 
be made with AJAX requests against a REST web service. The project consists 
of the development and evaluation of a mobile Web client, a business logic built 
as a REST web service, a database to store all information as well as an 
administration panel. The development will be done with an Agile development 
method. The results will be evaluated by a usability test and a platform test that 
focuses on evaluating the cross platform capabilities of the mobile Web client 
while the usability evaluation focuses on measuring the usefulness and usability 
of the web client. In addition to the theoretical background and methodology, 
the results section where the different parts are presented, the evaluation of the 
project is presented. The conclusion reflects and criticizes the results from 
several aspects. Both the usability evaluation and the platform test gave very 
good results, which show that the service is well developed both technically, 
visually as well as logically. The fact is that most of the test users would be 
willing to pay to use this service. This project is a test prototype for the parking 
service, further development is presented as well as reflection on the ethical 
issues surrounding the service and the personal data processed by it.

Keywords: Web application, jQuery mobile, REST, Smartclient
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1 Introduktion
Mobiway AB[1] är ett Sundsvallsbaserat företag som utvecklar kundanpassade 
och behovstyrda lösningar med mobila realtidssystem. De nyttjar den senaste 
tekniken för att via mobiltelefonklienter och webbklienter kunna erbjuda 
kundanpassade lösningar för verklig mobilitet.  De har sin grund från Probyte 
AB[2] som utvecklat program och system för administration och bokningar. 
Bland annat ett biografsystem med drygt 50 anslutna biografer. 

Idag erbjuder de Smartpark[3] som är en tjänst för att enkelt och effektivt 
administrera och bevaka kundernas parkeringstjänster samt NICE[4] är en 
söktjänst för elektroniska parkeringstillstånd. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

När man parkerar sin bil idag måste man kunna fastställa hur länge man får stå 
på parkeringen, detta för att parkeringsvakter skall kunna se ifall man har rätt 
eller ej att stå parkerad. Detta går att göra på olika sätt;

Via en automat där man betalar med mynt eller kort och får ut en biljett som 
talar om hur länge man får stå, via en telefon- eller SMS tjänst som belastar 
mobilabonnemanget. Med ett parkeringstillstånd som man blivit tilldelad eller 
köpt och till sist med en parkeringsbricka, som talar om när man kommit till 
platsen.

Beroende på vilken lösning man använder så måste parkeringsvakter kunna 
kontrollera ifall man får vara parkerad eller inte. Med biljetter, tillstånd eller 
parkeringsbrickor är det enkelt eftersom det finns ett intyg på bilens framruta. 
Med SMS eller telefontjänst måste parkeringsvakter kolla upp 
registreringsnumret i någon slags mobil klient.

Parkeringsbrickor används på parkeringar, oftast avgiftsfri, och visar vilken tid 
bilen har anlänt till parkeringen. Idag består parkeringsskivor av något slags 
fodral med en vridbar skiva på insidan som ställs in för att peka på vilken tid 
man anlände till parkeringen.
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1.2 Högnivåproblemformulering

Projektidén är att skapa en ny tjänst som är en elektronisk parkeringsbricka. Till 
en början skall detta vara en prototyp som skall ge Mobiways nuvarande kunder 
möjlighet att parkera med en parkeringsbricka via sin mobiltelefon. Om 
projektet ger bra respons kommer systemet att vidareutvecklas för att kunna bli 
en betaltjänst som ger möjligheten för vem som helst att parkera via en digital 
parkeringsskiva i telefonen för t.ex. en fast summa i månaden. 

Till en början skall kunden få ett antal timmar gratisparkering till sitt förfogande 
och skall (som med en vanlig parkeringsbricka) kunna påvisa(registrera) när 
dennes parkering började och samtidigt kunna hålla koll på när parkeringen 
utgår. Parkeringsvakter skall kunna kontrollera ifall bilar är parkerade via den 
här tjänsten genom att söka på dess registreringsnummer genom NICE tjänsten

En användare skall även kunna:

• Ändra vilket fordon man parkerar med

• Se sin parkeringshistorik

Eftersom Mobiway AB redan tillhandahåller Smartpark tjänsten för att 
kontrollera elektroniska parkeringar så kommer söktjänsten att uppdateras för 
att kunna söka efter bilar som använder den nya tjänsten.

En användares rättigheter styrs utav vilken produkt de har blivit tilldelad. En 
produkt skall bestå av olika inställningar:

• Antal minuter per dag och per parkeringstillfälle

• Minsta väntetid mellan två parkeringar

• Registrering av temporära fordon eller sparade fordon

En produkt är alltså tjänsten, konfigurerad efter köparens villkor(Mobiway är 
endast mellanhanden och tillhandahåller endast tjänsten).

Projektet kommer att utvärderas genom ett plattformstest och en 
användbarhetsutvärdering. Plattformstestet kommer att analysera krossplatform 
kapabiliteten hos klienten och användbarhetsutvärderingen kommer att 
analysera tjänstens nytta och användarvänlighet.
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1.3 Konkreta och verifierbara mål

Att utveckla en elektronisk parkeringsbricka innebär att projektet kommer att 
bestå av flera beståndsdelar. Vid ett tidigt skede kan man identifiera följande  
projektdelar: 

1.3.1 Kundens mobilklient

En hemsida utvecklad för mobila enheter(mobiltelefon/handdator) med tillgång 
till internet. Användaren skall kunna:

• Starta och Stoppa sin parkering

• Se information om tjänsten  (Bestämmelser om tider osv.)

• Gå genom sin parkeringshistorik

• Lägga till och ändra nyttjande fordon

1.3.2 Kundtjänstklient

För att kunna registrera och administrera användare  och  parkeringar måste ett 
gränssnitt  för  kundtjänsten  utvecklas.  Denna  kommer  att  använda  sig  av 
ramverket Smartclient efter Mobiways önskan. Kundtjänsten skall kunna lägga 
till  och  ändra  kunder  och  tjänster  samt  överskåda  felloggar  och  tjänsten  i 
allmänhet. 

1.3.3 Databas

All  information  om  parkeringar,  kunder,  produkter  m.m. skall  lagras  i  en 
databas. Den måste designas med hänsyn till effektivitet eftersom det kommer 
att finnas stora datamängder. 

1.3.4 Affärslogik / REST Webbtjänst

Vid varje  anrop från klienten måste man ha logik som hanterar och bearbeta 
http  anrop.  Här  skall  man  kunna  kontrollera  inloggningsuppgifter,  starta 
parkeringar,  kalkylera  tidsskillnader,  lägga  till  fordon,  hämta  data  från 
databasen m.m. Affärslogiken kommer att utvecklas som en REST-tjänst[5] och 
all kommunikation mot tjänsten kommer att ske asynkront.
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1.4 Avgränsningar

Som nämns i inledningen så är projektet en prototyp för att undersöka ifall 
marknaden är mottaglig för denna typ av tjänst. 

Projektet är alltså inte en färdigställd produkt utan en testprototyp och då 
behöver vissa delar inte implementeras.  

• Slutgiltigt användargränssnitt för klienten.

• Parkeringsvakternas klient behöver inte utvecklas, denna vill Mobiway 
själva ta fram senare.

• Kundtjänstklienten behöver inte vara utvecklad fullt ut.

1.5  Översikt

Följande presenterar rapportens översikt och uppbyggnad. Kapitel 2 beskriver 
bakgrundsmaterial. Tillvägagångssättet för att utveckla och utvärdera projektet 
tas upp under kapitel 3. Kapitel 4 presenterar lösningsalternativet för hela 
projektet. Resultatet av utveckling och utvärderingar redovisas under kapitel 5. 
Rapporten avslutas med slutsatsen i kapitel 6.
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2 Bakgrundsmaterial
2.1 jQuery Mobile

jQuery Mobile[6] är ett HTML5/jQuery/jQuery UI baserat ramverk som är till 
för  att  skapa  krossplattform  hemsidor,  som  automatiskt  anpassar  sig  till 
besökarens webbläsare. Fördelen är att man skriver mindre och kan utföra mer 
med samma kod, istället för att skriva flera olika plattforms anpassade hemsidor 
tillåter jQuery mobile oss att skapa en enda hemsida som både beter sig som en 
applikation och fungerar lika bra på olika mobila klienter.

2.1.1 Uppbyggnad

Något  som  är  annorlunda  med  jQuery  mobile  är  sättet  man  bygger  upp 
hemsidor på. En normal hemsida består normalvis av flera olika html sidor som 
man navigerar genom att använda länkar. Med jQuery mobile bygger man upp 
hemsidor  i ett enda  dokument och  använder  element  för  att  definiera 
undersidor. För att byta mellan de olika sidorna används jQuery för att visa och 
dölja  de  olika  elementen,  detta  ger  samma  känsla  som  med  en  vanlig 
applikation  eftersom man kan använda sig utav visuella sidövergångar och att 
sidbyten sker sömlöst, man behöver inte vänta medan olika sidor laddas osv.

2.2 Dynamiskt innehåll 

Idag innehåller de flesta hemsidor dynamiskt istället för statiskt material, alltså 
att  data  hämtas  när  användaren besöker  hemsidan.  När  man bygger  upp en 
hemsida med jQuery mobile och använder en enda sida på en mobil enhet finns 
flera olika saker att tänka på.

2.2.1 Dynamiskt innehåll ur mobilt nätverksperspektiv

Eftersom hemsidan är ämnad för  mobila enheter är det viktigt att tänka på att 
internetuppkopplingen kan variera.  Först  och främst  skall  man försöka hålla 
hemsidan så ”lätt” som möjligt, alltså att överföra så lite data som möjligt till 
klienten för att belasta internetuppkopplingen så lite som möjligt. 

Jquery mobile tillhandahåller flera funktioner för  att använda dynamiskt data 
utan att hämta allt vid hemsidans start. Med Dynamic page Injection[7] hämtas 
inte data innan det behövs. Ett konkret exempel är att innehållet i en länkad sida 
inte  hämtas  förrän  man  klickar  på  dess  länk,  detta  gör  att  hela  hemsidans 
innehåll  inte  hämtas  när  man  går  in  på  den  från  början  utan  fylls  på  allt 
eftersom man navigerar genom undersidorna.  För detta projekt har jag valt att 
använda mig utav AJAX anrop när vissa händelser inträffar  då det innehållet 
som är dynamiskt inte endast  hämtas när man går in på sidan utan behöver 
uppdateras allt eftersom man använder hemsidan och dess funktioner.
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2.2.2 jQuery Mobile's initiering av sidor

När  en  jQuery  mobile hemsida  öppnas  så  initierar  ramverket  hela  html 
dokumentet.  De  olika  elementen  byggs  om  för  att  man  skall  få  en  så  bra 
upplevelse som möjligt,  men  detta betyder också att man måste arbeta på ett 
speciellt  sätt  när  man  använder  dynamiskt  innehåll.  När  man  tar  emot 
dynamiskt innehåll fyller man elementen med data och uppdaterar dem med de 
inbyggda funktionerna.

2.3 Dynamiskt innehåll med AJAX

Kommunikation  som  sker  mellan  klienten  och  servern  under  körningen 
kommer  att  ske  via AJAX  anrop.  Ett  sådant  anrop  består  av  en 
XMLHttpRequest[8] som sker asynkront, i detta sammanhang kommer jQuery 
att  användas. Klienten skickar ett  namn och ett värde med POST metod  till 
webbtjänsten som i sin tur svarar med en JSON[9] formaterad textsträng. 

2.3.1 JSON (JavaScript Object Notation)

När man skickar data mellan olika system via XMLHttpRequest så är man inte 
tvungen att skicka och ta emot XML, man kan istället använda sig utav JSON. 
Fördelarna med detta är:

• JSON kräver mindre strukturerings kod än XML

• Enkel inbyggt avserialisering i Javascript

I figur 1 visas exempel på att skapa en JSON sträng som innehåller tre strängar 
och sedan deserialiseras.

var jsonString = 

'{”String1” : ”Text1” , ”String2” : ”Text2” , ”String3” : ”Text3”}';

Deserializering med Javascript:

var obj = JSON.parse(jsonString);

Nu kan man enkelt använda värden ifrån strängarna; 

console.log(obj.String1);

Skriver ut Text1 i konsolen.

Figur 1 – JSON Exempel
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2.4 Webbtjänster

Webbtjänster[10] är ett sätt att utbyta information mellan olika datorsystem på 
samma  sätt  som  en  vanlig  användare  surfar  mellan  webbsidor  med  http 
protokolls  anrop.  De  används  för  att  skicka  och  hämta  data.  För  det  här 
projektet kommer en REST webbtjänst  att utvecklas. Det betyder att funktioner 
på servern kommer att kunna anropas via httpanrop till unika URIn.

2.5 Cookies, Sessioner och HTML5 LocalStorage

När  man  loggar  in  måste  man  lagra  information  för  att  senare  kunna  åter 
identifiera användaren  under  körning.  Till  detta  används  sessioner[11].  En 
session innehåller en textsträng, i detta fall ett unikt genererat UUID som lagras 
både  i  sessionen och i  databasen.  Varje  gång något  som kräver  att  man är 
inloggad  sker så  kontrolleras  ifall  sessionens värde överensstämmer med det 
lagrade värdet i databasen. 

Problemet med sessioner är att de förstörs varje gång webbsidan stängs ner. 
Oftast vill man kunna välja att föbli inloggad, om man t.ex. använder hemsidan 
dagligen. Då vill man kanske fortsätta  att  vara inloggad oberoende av att man 
stänger ner webbläsaren eller inte. För att kunna göra detta så kan man använda 
sig utav cookies.  

Cookies[12] är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be om att få 
spara i besökarens webbläsare. Till skillnad från sessioner så förstörs inte  en 
cookie efter att webbläsaren stängs utan finns kvar. I och med användning av 
cookies kan vi lagra samma UUID värde både i en session och i en cookie för 
att sedan kunna  återskapa inloggnings sessionen varje gång användaren är på 
återbesök (Det krävs att användaren godkänner användning utav cookies). 

LocalStorage[13] är  en  standard  implementerad  utav  W3C  som  uppkom  i 
samband med utvecklingen av HTML5. Den tillåter klienten att lagra värden i 
klientens webbläsare och fungerar som en cookie. Skillnaden är att localStorage 
inte skickas över HTTP protokollet och kan då inte direkt nås ifrån servern. För 
att kunna skriva och läsa till den från servern måste man  skapa metoder som 
skickar/tar  emot och läser/skriver data till  localStorage.  Man kan då utnyttja 
localStorage på enheter där cookies inte fungerar.
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2.6 Plattformstest

Eftersom denna tjänst skall användas på mobiltelefoner är det viktigt att tänka 
på  anpassning  och  kompatibilitet  över  olika  plattformar.  Man  kan  anta  att 
användaren innehar en nyare mobiltelefon och kan då tänka sig följande  om 
enheterna: 

• Olika skärmstorlekar, relativt liten storlek fast med hög upplösning

• Smarttelelfon med  väletablerade  och  jQuery  Mobile  kompatibla 
operativsystem  (iOS/Android/Symbian)

• Varierande internet hastighet

Utifrån  dessa  kriterier  kan  man  bestämma  vissa  grundegenskaper  för  hela 
projektet;

Med  varierande  skärmstorlek  måste  man  tänka  på hemsidans  beteende  vid 
användning  i  olika  upplösningar/format.  Hemsidan  är  ämnad  för  mobila 
pekskärms  enheter och skall  då utvecklas  med hänsyn till  detta.  Man måste 
eftersträva  att  skapa  en  webbsida  som  beter  sig  som  en  applikation  –  en 
plattformsoberoende och anpassningsbar webbapplikation.

2.7 Användbarhetsutvärdering

Enligt  H.Englund & M.Sundin [14] s.148 så  kan en webbplats tillgänglighet 
testas på flera olika sätt. Man kan börja med att testa HTML och CSS koden för 
att se till så att webbläsare klarar av att visa hemsidan på rätt sätt. W3C  [10] 
tillhandahåller  valideringstjänster för  att  validera både  HTML och CSS.  Att 
utföra ett användartest där användare med olika vanor får använda hemsidan är 
väldigt  givande  och  kompletteras  med  att  man  studerar användaren  under 
testkörning samtidigt som man ställer kontrollfrågor och att testpersonen sedan 
får fylla i en enkät om hur hemsidan upplevdes.
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3 Metod
Projektet organiseras för att minimera tidsåtgång och effektivisera arbetet. Efter 
färdigställd kravspecifikation består projektets utveckling av programmering av 
de  logiska  delarna.  När  logik  och  kommunikation  mellan  parterna  fungerar 
utvecklas utseendet. 

3.1 Upplägg

Eftersom klienten är beroende av servern (då den skickar och tar  emot data 
därifrån) så måste båda dessa delar utvecklas parallellt  under  hela projektets 
uppbyggnad. Projektutvecklingen kommer att gå i följande ordning:

1. Utveckling  av  grunden  till  den  mobila  klienten.  Består  av 
implementering  av  jQuery  mobile  pluginet  tillsammans  med  den 
grundläggande html och css strukturen. 

2. Design  av  databasen.  Grundläggande  uppbyggnad  av  tabellerna  och 
relationer mellan dem. 

3. Utveckling av webbtjänsten och affärslogiken med http kommunikation 
och logisk bearbetning. (Javascript på klientsidan & PHP på servern)

4. Sista steget i utvecklingen av projektet är att skapa de slutgiltiga CSS 
stilmallarna för den mobila klienten.

3.2 Utvecklingsmetod

Det här projektet kommer att utvecklas med en agil metod. Med det menas att 
man utvecklar projektet inkrementellt med regelbunden kundkontakt istället för 
t.ex.  vattenfallsmodellen  då  man  avslutar  en  projektdel  innan  man  påbörjar 
nästa.  Det finns flera fördelar med att använda ett agilt utvecklingssätt för det 
här projektet eftersom:

• Kravspecifikationen  är  inte  fullständig  från  början  och  därför 
implementeras funktionalitet löpande.

• Ändringar  i  projektet  tillkommer och då  behöver man inte  göra  lika 
mycket ändringar i koden.

Utvecklingsmetoden ger den fördelen att man inte behöver ha någon större plan 
för  ändringshantering  då  man  ofta  stämmer  av,  på  så  sätt  kan  man  både 
identifiera  och rektifiera  fel  i  ett  tidigt  skede samt  att  nya funktionerna blir 
enkla att implementera. Enligt T.Gustavsson [15] värdesätter agile:
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• Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg

• Körbar programvara framför omfattande dokumentation

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar

• Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan

Alla saker är värdefulla, men de till vänster värderas högre än de till höger.

3.3 Utrustning

Projektet kräver en webbserver med MySQL- och PHP-motor. För att 
kunna använda Smartclient  (för kundtjänstklienten) krävs det också  att 
ramverket finns installerad på servern. Mobiway har försett mig med en 
helt egen utvecklingsserver med ovanstående delar installerade.

3.3.1 Utvecklingsprogram

• FTP – Transmit

• MySQL-databashanterare – Sequel Pro

• Programmerings-textredigerare – Sublime Text 2

• Grafisk design – Adobe Photoshop CS5

3.4 Plattformstest

Testet  kommer  att  gå  till  så  att  man  använder  tjänsten  på  en  rad  olika 
plattformar och ser ifall klienten beter sig som den skall. Både utseende och 
funktionalitet kommer att kontrolleras. För att få en sammanställning kommer 
ett  google  docs[16] formulär  att  skapas  och  fyllas  i  för  varje  testad  enhet. 
T.Sundström [17]

3.5 Användbarhetsutvärdering 

Flera testpersoner med olika  vanor av smarttelefoner kommer att få  registrera 
sig  på  tjänsten  och testa  den.  Samtidigt  som testpersonen  använder  tjänsten 
kommer kontrollfrågor  att  ställas och direktiv  att  ges.  Varje  person kommer 
sedan att få fylla i ett formulär där frågor om tjänstens användarvänlighet och 
nytta kommer att ställas. Utifrån svaren kan man dra slutsatser över de olika 
delarna  av  projektet.  HTML och  CSS kod kommer  att  köras  genom W3Cs 
validator[18], detta kommer att ge en bild över hur olika webbläsare klarar av 
att generera hemsidan. T.Sundström [12]
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4 Lösningsalternativ
Som nämns ovan så består projektet av en klient, en kundtjänst, en databas och 
en  webbtjänst  med  affärslogik  för  att  länka  samman  de  olika  delarna.  All 
information  som  klienten  skall  hämta  ifrån  databasen  måste  ske  via 
webbtjänsten.  Kundtjänsten  har  en  egen  affärslogik  utvecklad  av  Mobiway 
innan det här projektet  och redovisas inte i denna rapport. De tekniska filerna 
delas upp så att all AJAX kommunikation sker mot filen etime.php och lokala 
funktioner och inställningar som affärslogiken behöver lagras i  andra filer för 
att hålla kommunikationslagret och övriga funktioner skilda ifrån varandra. 

4.1 Klient

Webbklient utvecklad med jQuery Mobile som tillåter att skapa en automatiskt 
anpassningsbar  webbplats  för  mobila  plattformar.  Härifrån  skall  användaren 
kunna logga in med sin e-postadress och sitt lösenord för att sedan kunna starta 
&  stoppa  sina  parkeringar.  Kunden  skall  även  kunna  få  utdrag  ur  sin 
parkeringshistorik, se information om tjänsten som t.ex. max parkeringstid och 
hur mycket tid användaren har kvar att parkera det dygnet.  Figur  2 visar en 
översikt av projektuppbyggnaden.

Figur 2 – Arkitektur mellan klient och server

4.1.1 Index.php

Förstasidan  låter  användaren  logga  in  på  tjänsten  genom  att  mata  in  sitt 
användarnamn och lösenord i ett formulär. En JA/NEJ knapp skall finnas för att 
välja att ”Fortsätta vara inloggad” eller inte.

Innehåller själva webbapplikationen, härifrån skall man kunna navigera genom 
hemsidan och alla olika funktioner som en användare skall kunna göra utföras. 
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När  en  användare  är  inloggad  så  skall  denne  automatiskt  omdirigeras  till 
main.php. Är man inte inloggad så skall man skickas tillbaka till index.php då 
det krävs att man är inloggad för att tjänsten skall fungera.

Home är startsidan när man är inloggad, härifrån skall man kunna;

• Starta och stoppa en parkering

• Se nedräknare som visar när parkeringen utgår

• Se vilket fordon som är aktivt

• Navigera genom resten av sidan

Under historik skall användaren kunna se sina senaste parkeringar, med en 
knapp skall användaren kunna hämta hela sin parkeringshistorik.

”Information” skall innehålla information om tjänsten samt ha en undersida där 
det står om cookies, vilket krävs av lagen om elektronisk kommunikation [19].

Under inställningar skall användaren kunna byta aktivt fordon samt kunna 
logga ut. Beroende på produkten kunden är tilldelad så skall man också få lägga 
till fordon. Antingen lagra dem eller spara temporära fordon. Ifall man får både 
lagra och  spara temporära fordon så får användaren välja med en JA/NEJ 
knapp om fordonet skall lagras eller inte. 

4.2 Logik

På  klienten  måste  man  kunna  konsumera  webbtjänsten,  göra  logiska 
beräkningar samt  utföra  DOM-manipulation.  De  här  delarna  består  av 
JavaScript (jQuery).

4.2.1 _script.js

Är huvudfilen  när  det  gäller  både intern  och utgående  kommunikation,  alla 
AJAX anrop till webbtjänsten behandlas och skickas härifrån. Dokumentet fylls 
med dynamiskt innehåll och DOM-trädet manipuleras härifrån.

4.2.2 MWLS.js

För att kunna läsa och skriva localStorage ifrån servern måste man 
implementera AJAX funktioner som sätter/läser localStorage filen och 
skickar/tar emot data ifrån servern. En klass (MobiWay LocalStorage) skapades 
med den nödvändiga funktionaliteten.

4.3 jQuery Plugins

Jag har valt att använda mig utav två utomstående jQuery plugins för det här 
projektet. Båda går under MIT licens[20]. 
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4.3.1 Add2home 

Figur 3 visar Add2Home[21] pluginet under körning. Den visas endast på iOS 
enheter  som  inte  har  sparat  hemsidan på  hemskärmen  och  uppmanar 
användaren att göra det.

Figur 3 – Add2home pluginet

4.3.2 LwtCountdown

Figur 4 visar lwtcountdown pluginet under körning. Den räknar ner till given 
datumstämpel. CountDown [22]

Figur 4 – LwtCountdown pluginet

4.4 Lösenordsregistrering

Efter att kundtjänsten har registrerat en ny användare så skickas ett elektroniskt 
meddelande skickas till kunden. Därifrån skall kunden kunna registrera ett 
lösenord till sitt personliga konto. En enkel sida med information om tjänsten 
och ett formulär med två fält måste skapas (Lösenord och upprepa lösenord). 
När man trycker på spara så skall lösenorden skickas till servern som lagrar 
lösenordet i databasen och när det är genomfört skall användaren skickas till 
inloggningssidan.
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4.5 Kundtjänst

Hela systemet måste ha en administreringssida där man kan registrera och ändra 
kunder samt kunna ha översikt över pågående och avslutade parkeringar. Denna 
skall  utvecklas  med  Smartclient  ramverket.  Figur  5 visar  uppbyggnad  av 
kundtjänsten med kopplingar med databas och loggfil.

Figur 5 – Kommunikation mellan kundtjänst och lagrat data.

4.6 Affärslogik – REST webbtjänst

Många handlingar som klienten  utför  måste bearbetas  t.ex. som logga in (Då 
måste användarnamn och lösenord kontrolleras) eller när en användare startar 
eller  stoppar sin parkering,  då måste man kalkylera tidsskillnader (Hur länge 
man har stått/får stå, när är nästa gång man får parkera osv.).  Webbtjänsten är 
mellanhanden  för  all  kommunikation  mellan   klienten  och  databasen. 
Affärslogiken  kommer  att  byggas  upp  som  en  REST  webbtjänst  så  att  all 
kommunikation kan ske asynkront.  Nedanför visas figur  6, uppbyggnad utav 
webbtjänsten.

Figur 6 – Uppbyggnad av REST webbtjänst

4.7 Databas

Datorbasen skall innehålla information om kunderna och alla deras parkeringar. 
Här  är  det  viktigt  att  tänka  på  vilka  datatyper  som  används,  speciellt  för 
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parkeringarna eftersom det kommer att finnas många rader och man måste hålla 
databasen så effektiv som möjligt. 

Preliminärt kan man identifiera 5 tabeller: 

• Parkeringar

• Användare

• Registreringsnummer

• Produkter

• Kundtjänstanvändare 

4.8 Autentiseringssystem

För att kunna bestämma om man är inloggad eller inte kommer sessioner att 
användas. En session kommer att innehålla ett UUID för att kunna identifiera 
användare.  UUID  nyckeln  kommer  att  finnas  lagrad  med  användaren  i 
databasen  men  man  måste  kunna  återskapa  sessionen  ifall  man  använder 
cookies eller LocalStorage.

4.8.1 Cookies 

Ifall man vill vara inloggad efter att webbläsaren stängs så lagras UUID i  en 
cookie. Varje gång man använder en sida så kontrolleras cookien och om UUID 
i cookie överensstämmer med UUID i databas så startas en session.

4.8.2 Sessioner

Sessioner bestämmer om man är inloggad eller inte. Varje gång man utför något 
som kräver att man är inloggad så kontrolleras så  att sessionens  nyckelvärde 
överensstämmer med UUID lagrat i databasen. 

4.8.3 LocalStorage

Används  för  att  komma  runt  cookie  problemet  på  iOS  enheter  som  har 
webbplatsen sparad på hemskärmen.  Den tillåter att lagra samma data som en 
cookie på klienten. Som nämns ovan så används MWLS.js för att få tillgång till 
LocalStorage värdet ifrån webbtjänsten.

4.9 Globala filer - global.php & settings.php

Innehåller globala funktioner som krävs, så som kontroll av sessioner & cookies 
samt anslutningsfunktion  till  MySQL databasen.  Global.php  laddar  även  in 
inställningar om produkten  som användaren har.
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4.10 Användargränssnitt 

Nedan presenteras utkast och teoretisk uppbyggnad utav gränssnitten för klient 
och kundtjänst.

4.10.1 Mobil Klient

Klientens gränssnitt skall vara enkelt och fokuserad på funktionaliteten, alltså 
på parkeringarna. Klienten skall bestå av 4 sidor:

• Index

◦ Härifrån  skall  användaren kunna logga in  med sin email  och  sitt 
lösenord

• Historik

◦ Här skall användaren kunna se sin parkeringshistorik

• Information

◦ Här skall användaren kunna se utförlig information om webbsidan 
och parkeringsreglerna. 

• Main

◦ Det  här  är  huvudsidan  för  klienten.  Här  skall  man  kunna  starta, 
stoppa och se resterande tid på sin parkering. 

Figur 7 visar ett första utkast på en designidé för klienten.
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Figur 7 – Designidé för Klienten

4.10.2 Kundtjänst

Kundtjänsten skall vara en enkel och lättöverskådlig sammanställning av alla 
kunder och parkeringar som finns i databasen. Härifrån skall man kunna lägga 
till, ändra och ta bort kunder och parkeringar. Kundtjänsten kommer att byggas 
med ramverket Smartclient efter Mobiways önskan.  

När man klickar på en kund så skall parkeringarna filtreras så att endast den 
markerade kundens parkeringar visas.

Figur 8 visar ett första utkast på en designidé för klienten

Figur 8 – Designidé för kundtjänst

17



Elektronisk parkeringsskiva
Axel Nilsson 2013-04-09

4.11 Dokumentation

Under hela programmeringen kommer koden att dokumenteras med hjälp utav 
kommentarer.  Under informations  sidor  kommer  utförliga  beskrivningar  att 
finnas som förklarar hur man använder tjänsten.

4.12 Implementering

Projektet  kommer  att  utvecklas  med  en  Agil  metod,  alltså  att  kontinuerligt 
leverera små delar av projektet. Detta för att stämma av på ett bra sätt och att  
kunna utföra ändringar löpande, istället för att behöva ändra stora mängder kod. 

Den första  delen  av  implementeringen  kommer  att  bestå  av  en  enkel  ”test-
platform”. Denna kommer att vara en första ”sträng”, alltså att upprätthålla en 
kommunikationsväg  mellan klient  och affärslogiken samt mellan kundtjänsten 
och databasen. Efter det kommer projektet att följa upplägget som nämns ovan.

4.13 Problemlösning

Det var redan uppenbart i ett tidigt skede att man var tvungen att hitta ett 
jQuery plugin för att kunna ha en grafisk nedräknare. Pluginet LWTcountdown 
pluginet finns gratis och går under MIT licens. 

Pluginet tar emot en datumstämpel vid initiering och beräknar antalet sekunder 
mellan nu och då. För varje sekund minskas antalet sekunder med 1 tills man 
har noll sekunder kvar. På en mobiltelefon kan det tänkas att man tar upp 
parkeringsbrickan, startar en parkering och sedan minimerar webbappen. Detta 
betyder att nästa gång man öppnar applikationen så har tiden inte räknat ner 
eftersom webbläsaren inte fortsätter att räkna när den är minimerad. Här uppstår 
ett problem då återstående tid då blir fel. 

Enligt MIT licensen får man ändra och distribuera koden, det betyder att 
pluginet får skrivas om för att anpassas. Lösningen är att beräkna tidsskillnaden 
mellan datumstämplarna för varje sekund, på så sätt uppdateras tidsuret korrekt 
oberoende om man har applikationen öppen eller stänger ner/minimerar den.

På iOS enheter som sparar hemsidan som en webbapplikation så avaktiveras 
användningen utav cookies, för att då  kunna bibehålla funktionen att inte 
behöva logga in varje gång så kan HTML5's LocalStorage utnyttjas. Den 
fungerar likt cookies, den enda skillnaden är att localStorage endast kan läsas 
ifrån klienten (Client Side) medan cookies kan läsas både Client side och Server 
Side. För att kunna validera localStorage värdet kommer ett AJAX anrop att 
behöva göras. En enkel funktion kommer att kontrollera ifall värdet i 
localStorage överensstämmer med det lagrade värdet i datorbasen och startar i 
så fall en session. På detta sätt kommer man över problemet med att 
localStorage värdet endast går att läsa ifrån klienten. IOS Cookies [17]
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5 Resultat
5.1 Mobil klient

Figur  9 visar  webbapplikationen  sparad  på  hemskärmen  på  en  iOS  enhet, 
MobiWay EPSk, på detta sätt kan man komma åt hemsidan direkt istället för att 
behöva navigera till den via webbläsaren. Hemsidan är byggd på så sätt att den 
upplevs som en vanlig applikation.

Figur 9 – Hemsida sparad på webbtjänsten
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5.1.1 Lösenordsregistrering

Nedan presenteras figur  10 som visar lösenordsregistreringen.  Den kan endast 
nås via en unik länk som skickas med elektronisk post ut till användaren efter 
registrering. Efter att man matat in sitt lösenord och sparat den omdirigeras man 
automatiskt till inloggningssidan.

Figur 10 – Lösenordsregistrering
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5.1.2 Inloggning

Figur 11 visar inloggningssidan(index.php) i webbläsaren på en iOS enhet. Här 
skall användaren mata in sitt användarnamn och lösenord, välja ifall man vill 
fortsätta vara inloggad och sedan trycka på Logga in. Vid lyckad inloggning 
omdirigeras man till main.php. Blir det fel så visas ett felmeddelande.

Figur 11 – Inloggning ifrån webbläsaren
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Figur  12 Visar  inloggningssidan för en iOS användare som sparat hemsidan 
som webbapplikation, adressfältet försvinner.

Figur 12 – Inloggning från webbapp

5.1.3 Elektronisk parkeringsskiva 

Väl inloggad kommer användaren att se main.php, figur  13 visar huvudsidan 
redo för parkering.

Figur 13 – Startsidan
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Figur 14 visar startsidan med en aktiv parkering. Nedräknaren visar tiden som 
finns kvar på parkeringen och ovanför visas det aktuella registreringsnummret.

Figur 14 – Aktiv parkering

Figur 15 visar startsidan när en parkering har avslutats automatiskt. 

Figur 15 – Parkering avslutas automatiskt
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Figur 16 visar  alertrutan  som  visas  ifall  en  användare  försöker  starta  en 
parkering innan minsta väntetiden har gått ut.

Figur 16 – Minsta väntetiden ej uppnådd

Figur  17 visar  historiksidan  som presenterar en  kunds  parkeringshistorik. 
Scollar man ned visas en knapp för att hämta fler historik-poster.

Figur 17 – Historik
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Figur 18 visar en kunds information om den produkten man är tilldelad.

Figur 18 – Information om tjänsten

Figur  19 visar  information  om cookies som krävs  av  lagen om elektronisk 
kommunikation. 

Figux 19 – Historik/Om cookies sidan
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Figur  20 visar  inställningssidan  när  en  parkering  inte  är  aktiv.  Här  kan 
användaren registrera nya fordon, byta fordon som används samt logga ut. Ifall 
det finns en parkering igång avaktiveras de två översta formulären.

Figur 20 – Inställningar

5.2 Kundtjänst

Nedan visas kundtjänsten,  både inloggning och översikt  av kundtjänsten när 
man är inloggad. Figur 21 visar inloggningen.

Figur 21 – Inloggning fär kundtjänsten
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Figur  22 visar  kundtjänsten när man är inloggad.  Härifrån har man översikt 
över kunder och parkeringar. Man kan lägga till  kunder direkt från  fältet till 
vänster.

Figur 22 – Kundtjänst, kunder, parkeringar och Lägg till formulär

5.3 Databas

För  att  innehålla  informationen  som behövs  har  fem olika  tabeller  skapats.
Fullständig redovisning av databasen och dess tabeller finns i Bilaga D. 

EpskUsers  innehåller information om användarna. Både kundinformation och 
inloggningsuppgifter lagras här. Tabellen består av 11 rader. Viktiga rader som 
används under webbtjänstens körning är licensePlate som innehåller kundens 
aktiva  regstrerigsnummer  och  UUID  som  innehåller  den  unika 
inloggningnyckeln.

EpskLicensePlates lagrar  användarens  sparade  registreringsnummer.  Tabellen 
innehåller  4  rader.  De  lagrar  registreringsnummer,  datumstämpel  då  den 
registrerades.  En  foreign-key  länkar  registreringsnummret  till  den  ägande 
användaren.

EpskParkings  innehåller  alla  parkeringar.  Tid  då  parkeringen  startar  och 
stoppades, samt maxtiden då parkeringen går ut automatiskt. Varje parkering 
innehåller  vilket  registreringsnummer  det  gäller  samt  ett  ID  som  länkar 
parkeringen till användaren. 

EpskProduct  lagrar  produkter,  Utöver  namn  och  ID  innehåller  tabellen 
inställningar för produkter. T.ex. hur många fordon en användare får lagra och 
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ifall  man får använda temporära fordon samt hur länge man får parkera per 
dygn osv.

EpskSUsers  innehåller  kundtjänstanvändarna,  användarnamn,  lösenord  och 
övrig information.

5.4 Affärslogik

Affärslogiken är  uppdelad både på serversidan och klientsidan.  Serversidans 
affärslogik behandlar anrop ifrån klienten och är filen som kommunicerar med 
databasen, den består av en webbtjänst  som klienten kommunicerar med via 
AJAX anrop. 

5.4.1 Serversidan

Affärslogiken  på  servern  används  för  att  utföra  alla  viktiga  funktioner.  All 
kommunikation med databasen och logiska beräkningar/jämförelser utförs här. 
Serverns affärslogik är uppbyggd som en webbtjänst och betyder att funktioner 
anropas via http anrop. Logiken behandlar anropet och utför anropad funktion, 
varje funktion svarar med en kod. Beroende på anropad funktion kan data också 
skickas  tillbaka.  Alla  responser  från servern kommer i  en JSON formaterad 
sträng. 

5.4.2 Viktiga funktioner på serversidan

RemTime används för att beräkna återstående parkeringstid. Beroende på om 
man har en aktiv parkering eller inte utförs olika saker. Om man har en aktiv 
parkering beräknas återstående tid på parkeringen. Har man tid kvar skickas 
kod 1099 och en datumstämpel tillbaka då parkeringstiden utgår. Ifall tiden har 
gått ut uppdateras parkeringsraden i databasen och flaggas som avslutad, koden 
1100  skickas  tillbaka(Detta  får  klienten  att  visa  varningsrutan  om  att 
parkeringen avslutades automatiskt).  Ifall man inte har någon parkering igång 
skickas kod 1098 tillbaka. 

Park funktionen används för att starta och stoppa parkeringar. Beroende på om 
det  finns  en  aktiv  parkering eller  inte  utförs  olika saker.  Har  man  en  aktiv 
parkering så avslutas denna, tabellraden i databasen uppdateras och flaggas som 
avslutad och kod 102  skickas tillbaka. Ifall man inte har någon parkering igång 
så  startas  en  ny  parkering.  Kod  101  skickas  tillbaka  tillsammans  med  en 
datumstämpel då den nya parkeringen avslutas automatiskt. 

Fullständig redovisning av webbtjänstens funktioner finns i bilaga E.

5.4.3 Klientsidan

På klienten finns också affärslogik, denna för att utföra ändringar av innehållet 
på hemsidan och för att kommunicera med servern. 
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Logiken  är  uppbyggd  i  jQuery  och  används  både  för  att  utföra  DOM 
manipulation och för att skicka/hämta data till/från servern. Nedan presenteras 
två av de viktigaste funktionerna. Fullständig redovisning av klientlogiken finns 
på bilaga F.

Loginfunktionen anropas  när  användaren trycker  på ”Logga in”  knappen på 
index.php. Funktionen hämtar värden ifrån inmatningsfälten där användarnamn 
och lösenord har skrivits in. Funktionen skickar ett http anrop till servern med 
inmatade värden. Beroende på svarskod från servern sker olika saker. 

506  betyder  att  användaren  inte  finns,  inloggningen  misslyckas  och 
felmeddelande visas.

507 betyder att lösenordet inte stämmer överens med det lagrade lösenordet och 
felmeddelande visas.

103  menar  att  inloggningen  lyckades.  Servern  har  startat  en  session  och 
användaren omdirigeras till main.php.

503 betyder att ett internt fel har skett.

DoPark  anropas när användaren trycker  på ”Parkera” eller ”Stoppa” knappen. 
Servens Park funktion anropas och svarar med en kod:

501 Användaren har ingen parkeringstid kvar för dygnet.

502 Användaren har inte väntat tillräckligt länge sedan senaste parkeringen.

503 Betyder att ett internt fel har uppstått.

101  Betyder  att  en  ny  parkering  har  startats,  datumstämpeln  som  skickas 
tillbaka  används  för  att  initiera  nedräknaren.  Fälten  under  inställningssidan 
avaktiveras eftersom de inte får användas när en parkering är igång.

102 Parkeringen av avslutats.

508 Användaren har blivit utloggad.

5.5 Användbarhetsutvärdering

Utvärderingen görs  genom att använda ett Google Form dokument  för att på 
lättaste sätt svara på formuläret och sedan behandla svaren. 

Formuläret riktar sig mot testanvändaren och ber användaren utvärdera 
tjänstens nytta och användbarhet. Nedan presenteras svarsresultaten av 
undersökningen.
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5.5.1 Kön och ålder

Kvinna 17

Man 21

Kvinna 21

Man 22

Kvinna 23

Man 23

Kvinna 23

Man 23

Man 23

Man 24

Man 25

Man 32

Kvinna 62

Man 67

Tabell 1 – Fördelning av ålder och kön

Av 14 testanvändare  var medelåldern  27 år  och fördelat  64%  män  samt 36% 
kvinnor.

5.5.2 Plattform

Plattformarna som användes av testanvändarna presenteras nedan i tabell 1:

Google Nexus 7 2

Sony Xperia V 1

Sony Xperia Tipo 1

HTC Desire HD 1

iPhone 4 2

iPhone 4S 2

iPhone 5 1

iPad 2 3

iPad Mini 1

Tabell 1 – Plattformar och antal av varje
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Plattformarna är fördelade med 64% iOS och 36% Android.

5.5.3 Webbläsare

Resultatet visar att två olika webbläsare användes av testanvändarna. Safari på 
iOS enheter och Google Chrome på Android telefoner.

5.5.4 Vana av smarttelefoner

Figur 23 – Resultatsammanfattning av frågan ”Vana av smartphones”

5.5.5 Lösning av uppgifterna 

Varje testperson klarade av att lösa alla  givna uppgifter.  Testet börjar med att 
användaren  presenteras  en  telefon  med  lösenords  registreringssidan i 
webbläsaren. 

Under testet uppmanas användaren att utföra följande:

Registrera lösenord

Går till genom att man matar in ett lösenord två gånger och trycker på Spara. 
Ett  meddelande  bekräftar  när  lösenordet  sparats  och  användaren  skickas 
automatiskt till inloggningssidan.

Ingen av användare hade några problem med lösenords registreringen.

Logga in

För att logga in skall man använda sin e-postadress och det nyligen registrerade 
lösenordet. 

En användare  tycker  att  det  borde  framstå  att  det  är  e-postadressen  som är 
användarnamnet.

Lägg till på hemskärmen (endast för iOS användare)

För att lägga till hemsidan på hemskärmen måste man trycka på en meny knapp 
och  sedan  välja  ”Lägg  till  på  hemskärmen”.  Add2Home  jQuery-pluginet 
uppmanar iOS användare att göra detta.
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Ingen testperson på iOS enheter hade några problem med att lägga till hemsidan 
på hemskärmen.

Registrera temporärt fordon

För  att  registrera  ett  temporärt  fordon  måste  man  trycka  på  knappen 
”Inställningar” och sedan mata in ett registreringsnummer, knappen som väljer 
ifall den skall lagras eller inte skall vara satt på ”Nej”(Vilket är standard). Sedan 
skall användaren trycka på knappen ”Lägg till”. 

Ingen användare hade något problem med att göra detta.

Starta parkering

För att  starta en parkering måste  man gå tillbaka till  huvudsidan genom att 
trycka på knappen ”Tillbaka” och sedan trycka på knappen ”Starta” som visas 
på huvudsidan.

Ingen av användarna hade problem med att starta en parkering.

Kolla hur länge de måste vänta mellan två parkeringar

För att kolla hur länge man måste vänta mellan två parkeringar måste man 
navigera till ”Info” sidan, där står det ”Du måste minst vänta 25 minuter mellan 
två parkeringar”. Notera att väntetiden styrs av vilken produkt användaren är 
tilldelad. 

90% av användarna gick direkt till informationssidan när de blev tillfrågade att 
hitta väntetiden.

Stoppa parkering

För att stoppa sin parkering måste man navigera tillbaka startsidan och trycka 
på samma knapp som man startade med. När en parkering är igång blir knappen 
röd och det står ”Stoppa” på den. 

Ingen av användarna hade några svårigheter med att utföra detta.

Spara ett fordon

För  att  spara  ett  fordon  måste  man  klicka  på  ”Inställningar”,  mata  in  ett 
registreringsnummer i textfältet och ändra knappen ”Spara Fordon” till ”Ja” då 
man skall spara den. Sedan skall användaren klicka på ”Lägg till”.

Ingen användare hade några svårigheter med detta moment.
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Kolla när senaste parkeringen avslutades
Nu skall användaren kolla vid vilken tid man avslutade sin senaste parkering. 
För att göra detta måste man navigera till undersidan ”Historik”, länken finns 
på startsidan. Väl på sidan finns utdrag ifrån parkeringshistoriken, den senaste 
raden visar den senaste parkeringen.

Ingen  av  användarna  hade  några  problem  med  att  hitta  vilken  tid  senaste 
parkeringen avslutades.

Logga ut
Utloggningen är enkel och görs ifrån inställnings sidan . Där finns en knapp, 
”Logga Ut”. När användaren klickar på den loggas man ut och skickas 
automatiskt till inloggningssidan. 

Ingen av användarna hade något problem med detta steg.

5.5.6 Hur fungerade navigeringen?

Figur 24 nedan visar resultatet. Den visar tydligt att navigeringen fungerar bra. 
Användaren som svarade ”Dåligt” använde en Sony Xperia Tipo, som visar 
även i plattformstestet att navigeringen är seg och ”laggig”.  

Figur 24 – Svarsresultat på frågan: Hur fungerade navigeringen?

5.5.7 Hur upplevdes tjänstens olika funktioner?

Nedan visar figur 25 att tjänsten fungerar bra och att dess funktioner uppfyller 
användarnas  krav.  Användaren  som  svarade  ”Other”  gav  feedbacken  ”Bra 
layout, lätt att förstå dock lite laggigt”.

Figur 25 – Svarsresultat på frågan: Hur upplevdes tjänstens olika funktioner?
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5.5.8 Hur kändes hastigheten på tjänsten? 

Hastigheten på tjänsten och dess funktioner upplevdes i  genomsnitt som OK. 
Figur 26 nedan visar resultatet.

Figur 26 – Svarsresultat på frågan: Hur kändes hastigheten på tjänsten?

5.5.9 Hur upplevde du layouten på sidan?

Figur 27 visar att layouten på sidan är  bra. Ingen testanvändare tyckte att den 
var dålig.  Detta är mycket bra feedback. Man kunde även se att  användarna 
hittade de olika delarna på hemsidan på ett enkelt sätt.

Figur 27 – Svarsresultat på frågan: Hur upplevde du layouten på sidan?

5.5.10 Hur upplevde du tjänsten i allmänhet?

Nedan  presenteras  fritext  som  testanvändarna  fick  skriva  och  berätta  den 
allmänna känslan de fick av tjänsten.

1. Lättnavigerat, dåligt att man inte kan spara ett temporärt fordon.

2. Smart och enkelt, det borde stå att det är email som är användarnamn 
när man loggar in.

3. Hoppar lite ibland när man byter sidor, känns bra i allmänhet.

4. Snygg och lätt att använda

5. Bra layout, lätt att förstå dock lite ”laggigt”. 
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6. Tjänsten verkar fungera bra, det jag kan anmärka på är att man inte kan 
parkera två fordon samtidigt.

7. Användarvänlig, enkelt utseende och enkel att använda 

8. Bra hemsida

9. Smidigt och lättanvänd

10. Mycket smidig och enkel, alla funktioner talar för sig själva och det är 
lätt att hitta det man söker.

11. Lite segt när man klickar på starta parkering annars bra

12. Ibland måste man trycka på bakåt flera gånger, annars mycket bra

13. Helt OK, funkar bra.

5.5.11 Skulle du kunna tänka dig att betala för den här tjänsten? 

Figur 28 visar  att  de flesta svarade att de kunde tänka sig betala för tjänsten. 
Övriga svar var ”Beroende på hur priset läggs up” och ”kanske”.

Figur 28 – Svarsresultat på frågan: Skulle du kunna tänka dig betala för den här 
tjänsten?

5.5.12 Tidsåtgång

Snittet på tidsåtgången för att utföra hela testet var 5 minuter

5.6 Plattformstest

Utvärderingen är fokuserad på den tekniska aspekten utav projektet. Man 
strävar efter att få en plattformsoberoende produkt som renderas och beter sig 
lika på olika enheter. Bilaga B innehåller en lista på alla testade enheter. 

Testet består av en utförlig buggtestning och visuell kontroll av alla 
komponenter på hemsidan. Nedan följer frågeställning som formuläret bestod 
av.
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5.6.1 Inloggning

Fungerar med:

• Sessioner

• Cookies

• LocalStorage (Endast för iOS)

5.6.2 Historik

• Laddas in när sidan visas

• Det går att hämta mer historik på begäran

5.6.3 Timer

• Startar

• Stoppar 

• Resettar (Ställer om timern vid start/stop av parkering)

5.6.4 Registrering & Byte av fordon

• Registrering av temporärt fordon

• Sparning av fordon

• Lägga till ett fordon efter att en parkering avslutats automatiskt

• Dropdown lista med registreringsnummer uppdateras dynamiskt

5.6.5  Uppdatering av registreringsnummer på startsidan

• När man lägger till ett fordon

• När man ändrar fordon

• När man öppnar sidan

5.6.6 Parkering

• Starta parkering 

• Stoppa parkering
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• Automatiskt stopp av parkering

• Lägg till / ändra fordon med parkering igång är inaktiverad

5.6.7 Övrigt

• Utloggning fungerar

• Inloggad användares elektroniska adress visas under inställningar

• Omdirigering från index till main när inloggad och från main till index 
när utloggad

• Utseendet är OK

Nästan alla enheter fungerade som förväntat vilket är mycket bra och visar att 
den  slutgiltiga  webbsidan  i  princip  är  helt  plattformsoberoende.  Det  enda 
negativa resultatet var på Sony Xperia Tipo som upplevdes som lite ”laggig” 
när man byter mellan de olika undersidorna. Annars fungerade alla ovanstående 
kriterier som förväntat.
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6 Slutsatser
Sammanfattningsvis  är  projektet  färdigställt  och  väl  fungerande.  Den 
krossplattforms  anpassade  mobila  webbklienten  uppfyller  eftersträvad 
funktionalitet för både lokala funktioner som kommunikation med affärslogiken 
i webbtjänsten, som nås via http protokollet. Affärslogiken i sig behandlar alla 
anrop och agerar korrekt  därefter med allt som behövs för att  tjänsten skall 
kunna köras.  Projektets  eftersträvade struktur  är  uppnådd med uppdelningen 
klient  till affärslogik och  mot  datorbas, som lagrar all dynamisk information. 
Kundtjänsten  är  ännu  inte  färdig  eftersom  lanseringsstrategin  för  tjänsten 
fortfarande är oklar  och  man vet  inte  ifall  den  kanske  skall  integreras  i  en 
befintlig kundtjänst.  Slutprodukten av det  här projektet  är  en lättanvänd och 
funktionell  webbapplikation  som  uppnår  alla  mål  som  finns  under 
problemformuleringen  i  inledningskapitlet.  Det  går  att  starta/stoppa  sin 
parkeringar,  se sin parkeringshistorik,  registrera fordon m.m. Alla funktioner 
finns tillgängliga och fungerar bra.

Plattformstestet visade att hemsidan fungerar bra på alla testplattformar och att 
det är väldigt anpassningsbart och i princip helt plattformsoberoende, det enda 
kravet är att man användar en smartphone. 

Feedbacken jag fick ifrån användbarhetsutvärderingen är att tjänsten är 
lättanvänd och bra i allmänhet. Den enda negativa feedbacken är att tjänsten 
upplevdes lite ”laggig”/seg på Sony Xperia Tipo. Alla testanvändare klarade av 
att utföra de begärda uppgifterna utan några som helst problem och deras svar 
var att tjänsten fungerar väldigt bra. Layout, funktioner och hastighet fick alla 
bra eller bättre betyg. I allmänhet upplevde de tjänsten som lättanvänd, 
användarvänlig och bra. Detta visar att resultatet av det utvecklade projektet 
både är plattformsoberoende och att önskad användbarhet har uppnåtts. Vidare 
tyckte 13 av 14 som använde tjänsten att de skulle kunna tänka sig betala för 
den.

Hemsidan har utvecklats med ett agilt tillvägagångssätt, fokus har legat på 
funktionaliteten. Detta har gjort att utseendet har fått lidit och är inte optimalt. 
Det som egentligen skulle ha gjorts är att skapa en grafisk profil innan 
funktionaliteten implementerades. Skulle jag göra om projektet idag skulle jag 
först och främst samla in en större kravspecifikation och göra en grundligare 
bakgrundsanalys av hela projektet. AJAX kommunikationen mellan klienten 
och servern skulle skrivas om så att färre anrop görs och att mer data skickas 
istället vid varje anrop. 

Avslutningsvis anser jag att hela projektet och dess resultat är väldigt lyckat. 
Alla mål är uppnådda och webbappen fungerar som förväntat. Erfarenheten av  
att få utveckla en produkt i direkt kontakt med ett företag har varit väldigt 
givande. 
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6.1 Vidareutveckling

Som nämns i inledningen så är hela det här projektet en prototyp för att utföra 
en köpar- och kundundersökning. Ifall marknadens respons är positiv kommer 
projektet att vidareutvecklas till en storskalig, lanserbar tjänst.  Det betyder att 
kundtjänsten först måste utvecklas för att bli bredare och kraftfullare.

Ett webbgränssnitt för datorer skulle utvecklas för att utöka tillgängligheten och 
hela mobilplattformen skulle förmodligen bli förädlad, alltså att man skriver om 
hela tjänsten med det här projektet som grund/utgångsmall. Detta för att kunna 
hitta bättre, mer optimerade lösningar. Tanken är att alla plattformar skall köras 
via webbläsare men med native utvecklade appar t.ex. till iOS skulle man kunna 
använda telefonens utökade funktionalitet och kunna; 

• Skicka Push-notiser när en parkering håller på att ta slut 

• Använda GPS för att ta reda på vilken zon man parkerar på

6.2 Etiska aspekter rörande applikationen

Med tanke på att tjänsten använder en del känslig information är det viktigt att 
tänka på  dess etiska aspekter. Registreringsnummer används av tjänsten men 
kan inte ses av någon annan än användarna själva och kundtjänsten.

Kundtjänsten  är  den  enda  parten  som  har  tillgång  till  varje  användares 
personliga information. Varje gång man parkerar kan kundtjänsten även se när 
och  med  vilket  registreringsnummer  man  parkerar,  däremot  lagras  ingen 
information om var bilarna parkerar.

Ifall information skulle läcka ifrån kundtjänsten eller om databasen t.ex. skulle 
bli hackad  betyder  det att data skulle läcka. Den personliga informationen som 
finns lagrad är adresser, telefonnummer, namn och registreringsnummer. 

Det mesta finns tillgängligt i t.ex. hitta.se, eniro.se och i telefonkatalogen. Via 
trafikverket  kan  man  få  information  om  ägaren  ifall  man  har  ett 
registreringsnummer. Det största problemet är att man skulle kunna knyta en 
person med alla dennes fordon vid en databasläcka. 

Det största hotet skulle vara en informationsläcka ifrån kundtjänsten, här gäller 
det  att  det  anställande  företag  har  en  strikt  policy  angående behandling  av 
personuppgifter.  Vad  gäller  intrång  i  databasen  kan  man  först  och  främst 
fundera på hur känslig och oåtkomlig  (från andra källor) informationen som 
finns lagrad faktiskt är. 

Jag anser att informationen som tjänsten lagrar och använder vore lättare att få 
tag i genom andra tekniker än genom att försöka göra databasintrång.
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Bilaga A: Svarskoder från 
webbtjänsten 
Felmeddelanden

501

Svarskod när användaren försöker starta en parkering men dess parkeringstid har tagit  
slut det dygnet, lämpligt meddelande visas på skärmen.

502

Ifall användaren försöker starta en parkering innan den minsta väntetiden har gått ut  
skickas  502  tillbaka  och  anger  antal  minuter  användaren  måste  vänta  innan  nästa 
parkering kan startas.

503

Ett internt MySQL fel har uppstått, ett meddelande visas för användaren och uppmanar 
att  försöka utföra handlingen igen.  Varje gång det  här  meddelandet  visas  så lagras  
felmeddelandet i en logfil.

504

Svar när det inte går att ansluta till MySQL databasen, uppmanar användaren att prova 
igen.

505

Skickas ifall användaren försöker utföra något utan att vara inloggad, t.ex. om man 
loggat in från en annan enhet samtidigt och UUID ändras, användaren skickas tillbaka 
till index för att kunna logga in på nytt.

506

Användaren  finns  inte,  skickas  när  användaren  försöker  logga in  med ett  felaktigt 
användarnamn, visar lämpligt felmeddelande.

507

Fel lösenord, skickas när användaren försöker logga in men att lösenordet inte matchar 
det lagrade lösenordet för den användaren.

508

Betyder att man har blivit utloggad. Detta kan endast inträffa då man loggar in från två 
olika enheter samtidigt.

42



Elektronisk parkeringsskiva
Axel Nilsson 2013-04-09

510

Eftersom man måste mata in sitt lösenord två gånger när man registrerar skickas 510 
tillbaka ifall man råkat skriva olika värden i lösenordsfälten.

520

Användaren försöker spara lagra ett fordon men antalet fordon som får registreras är 
redan uppnådd för den specifika användaren, lämpligt meddelande visas.

521

Användaren försöker spara ett fordon som redan finns registrerat i användaren namn, 
lämpligt meddelande visas.

Success meddelanden

101 

Användaren har startat  en parkering,  countDown pluginet  kommer att  initieras  och 
startas för att sedan avslutas av användaren eller när den medskickade datumstämpelns 
tid uppnås.

102

Parkeringen har stannats  manuellt av användaren,  medsänt värde anger antal minuter 
man har kvar att parkera.

103

När  en  användare  har  loggat  in,  säger  att  inloggningen  var  framgångsrik  och  att 
sessioner är satta.

110

Användaren har sparat ett nytt fordon i sin lista som nu kan användas.

111

Användaren har lagrat ett temporärt fordon som nu kan användas.

115

Användaren har bytt aktivt fordon.
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120

Vid lösenordsregistrering svarar servern 120 ifall lösenorden matchar och det finns nu 
lagrat i databasen. Användaren kan logga in.

1098

Svarar  1098 när man anropar  remTime, detta betyder att  man inte har något  aktiv 
parkering och ingenting behöver utföras hos klienten.

1099

Ifall  remTime  anropas  när  användaren  har  en  parkering  igång  svarar  servern  med 
koden 1099 och en datumstämpel som pekar på när parkeringen avslutas automatiskt.

1100

Ifall en parkering är aktiv och parkeringstiden har nått sin maxgräns så stoppas den 
automatiskt av servern och 1100 skickas tillbaka.

44



Elektronisk parkeringsskiva
Axel Nilsson 2013-04-09

Bilaga B: Lista över testplattformar 

iPhone 3GS

iPhone 4

iOS

• 4.0

• 4.1

• 6.0

iPhone 4S

iOS

• 6.0

• 6.0.1

iPhone 5

iOS 6.0.2

iPad 2

iOS 

• 6.0

• 5.0.2

iPad 3

Version iOS 6.0

Sony Xperia Tipo

Version 11.0.A.0.16

45



Elektronisk parkeringsskiva
Axel Nilsson 2013-04-09

Sony Xperia V

Version: 9.0.1.D.0.10

Google Nexus 7

Version 4.2 Jelly Bean
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Bilaga C: Resultatsammanställning - 
plattformstest
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Bilaga D: Databasarkitektur

epskLicensePlates

Innehåller alla lagrade registreringsnummer. Den består av 4 fält.

Id som består av en INT och innehåller ett unikt ID, detta fält är primary key.

UserID som består av en  INT och innehåller användarens ID. Detta fält är en 
Foreign key som pekar på användaren.

LicensePlate innehåller själva registreringsnummret, fältet får innehålla upp till 
15 tecken fritext.

RegistrationDT  är  en  timestamp  som  loggar  när  raden  skapas,  default  är 
CURRENT_TIMESTAMP.

epskProduct

Tabellen innehåller information om produkterna.

ProductID består av en unik integer, det här fältet är Primary Key.

MWCompanyID är ID som används utav Mobiway, innehåller en INT.
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ProductName är namnet på tjänsten, fritext upp till 45 tecken.

MWCompanyName Används utav Mobiway, fritext upp till 45 tecken.

MAX_PER_DAY är en INT som talar om hur många minuter man får stå per 
dygn.

MAX_PER_OCCASION är en INT som talar om hur många minuter man får 
stå per parkering.

IGNORE_TIME  är  en  INT som  talar  om  hur  många  mintuter  man  skall 
ignorera mellan två parkeringar.

COOKIE_EXPIRE_TIME är en INT som talar om hur många dagar en cookie 
skall lagras.

ALLOW_LICENSEPLATE_REGSTRATION är en INT som talar om ifall man 
får spara bilar och  i så fall, hur många. (0 = inga fordon annars antal fordon 
man får spara).

ALLOW_TEMPORARY_LICENSEPLATES är en INT som talar om ifall man 
får registrera temporära fordon eller inte. (Större än 0 får registrera temporära 
fordon).

epskParkings

Tabellen innehåller information om alla parkeringar.

Id är en INT med unik primary key för parkeringen.

licensePlate är fritext på max 15 tecken som innehåller registreringsnummret

parkingEnds är en integer med sekunder då parkeringen avslutas automatiskt. 
Unix Epoch (kl 00:00 den första januari 1970) + sekunder man får stå.

TS  är  en  timestamp  som  visar  när  parkeringen  skapades.  Default  är 
CURRENT_TIMESTAMP.

StopStatus  är en  INT som visar ifall parkeringen har avslutats eller inte, här 
lagras stopkoder.

TimeCount är en INT med antalet minuter en avslutad parkering varade.

StartD, startT, startDT innehåller tiden då parkeringen startar.

StopD, stopT och stpDT innehåller tiden då parkeringen stoppades.
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UserID är en foreign key som länkar till den ägande användaren.

epskUsers

Tabellen innehåller all  information om kunderna som är registrerade och får 
använda tjänsten.

Id primary key INT med unikt ID

name innehåller fritext med användaren för- och efternamn

adress innehåller fritext med användarens adress

postcode innehåller fritext med användarens postkod

city innehåller fritext med användarens stad

phone fritext med telefonnummer

email fritext med användarens epost / inloggningsnamn

licensePlate innehåller fritext med användarens aktiva registreringsnummer.

Password innehåller användarens lösenord krypterat med MD5.

Uuid innehåller användares unika inloggningsnyckel.

ProductID  är en INT, foreign key som pekar på vilken produkt kunden har.

epskSUsers

Tabellen  lagrar  information  om  kundtjänstens  användare,  den  innehåller  7 
rader;

UserID, INT med primary key

MWCompanyID, int som används utav Mobiway

UserName, fritext med användarnamn

FullName, fritext med för- och efternamn

EmailAddress, fritext med epostadress

Password, fritext med MD5 krypterat lösenord

CellphoneNo, fritext med mobiltelefonnummer
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Bilaga E: Webbtjänst
Webbtjänsten består av filen etime.php och innehåller ett REST webbtjänstlager 
samt  flera  lokala  hjälpfunktioner.  För  att  bestämma  en  användares  identitet 
används sessionens UUID nyckel.

Lokala funktioner

De lokala  funktionerna  hittas  både  i  etime.php filen  samt  global.php.  Filen 
settings.php innehåller två klasser;

Settings

Klassen innehåller konstanter som används av hela tjänsten.
COOKIE_NAME är namnet på cookien som tjänsten använder.
SESSION_NAME är namnet på sessionen som tjänsten använder.
LOG_FILE är en sökväg till filen där databasfel loggas.
UUID_GENGERATION_KEY är en sträng som läggs till i UUID nycklarna
HISTORY_POSTS är antalet historik-poster som skall hämtas.

MYSQL klassen innehåller information för att ansluta til databasen.
MYSQL_URL är adressen till databasen
MYSQL_USER användarnamn
MYSQL_PASSWORD lösenord
MYSQL_DB innehåller namnet på databasen man skall använda

Global

REST funktioner

Nedan presenteras webbtjänst funktionerna som anropas av klienten. 

CheckLocalStorage

Funktionen finns för att kontrollera ifall den lokalt lagrade nyckeln är godkänd 
och gör att man är inloggad.

Tar emot en UUID nyckel som finns på klienten och kontrollerar den. Den här 
funktionen svarar med true eller false beroende på om den lokala UUD nyckeln 
stämmer överens med den lagrade nyckeln i databasen. Ifall nycklarna stämmer 
överens startas en session som gör att användaren är inloggad innan funktionen 
svarar true.
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PasswordRegistration

Funktionen används när en användare har fått ett email med en unik nyckel och 
skall registrera sitt lösenord innan man kan börja använda tjänsten. 

Funktionen  tar  emot  två  lösenord  (Lösenord  och  upprepa  lösenord) och  en 
UUID nyckel.  Ifall  lösenorden överensstämmer  så  tilldelar  man användaren 
med den  medskickade  UUIDn i  databasen det  lösenordet.  Lösenordet  MD5 
krypteras innan man lagrar det i databasen. Tjänsten svarar med kod 120 om allt  
fungerar. 

Ifall lösnorden inte stämmer överens skickas kod 510 tillbaka och vid fel vid 
kommunikationen med databasen svarar webbtjänsten med kod 503.

getUSR

Anropas  med en  textsträng och returnerar  epostadressen  som användaren  är 
inloggad med. Vid fel i kommunikationen med databasen så returneras 503.

Denna  funktion  får  endast  användas  när  man  är  inloggad,  därför  anropas 
isLoggedIn innan funktionen startas.

ChangeVehicle

Används för att ändra en användares aktiva fordon. Den här funktionen tar emot 
ett textsträng som innehåller registreringsnumret på bilen som skall bli aktiv.

Man  uppdaterar  licensePlate  fältet  i  databasen  för  användaren  med  aktivt 
UUID. Kod 115 returneras om det fungerade, 503 vid kommunikationsfel med 
databasen.

Denna  funktion  får  endast  användas  när  man  är  inloggad,  därför  anropas 
isLoggedIn innan funktionen startas.

AddVehicle

Används för att lägga till ett fordon. Funktionen tar emot registreringsnummret 
för bilen som skall  läggas till  och en flagga (1 för temporär  eller   0  för att 
spara).

Man kontrollerar om användaren har rätt till att använda temporära fordon 
innan något utförs.

Denna funktion får endast användas när man är inloggad, därför anropas 
isLoggedIn innan funktionen startas.
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Temporär

Ifall flaggan är 1 så skall ett temporärt fordon lagras, detta gör man 
genom att ändra användarens licensePlate fält i databasen. 

Man uppdaterar användarraden med det medskickade argumentet. 

Icke temporär

Ifall flaggan är 0 skall man lagra fordonet i licensePlate tabellen och 
ändra användarens aktiva fordon.

Man måste först se till så att fordonet inte redan finns registrerat för den 
här användaren, detta gör man genom att köra en mysql sökning som 
söker efter det angivna registreringsnummret på en rad med samma 
användarID.

Ifall denna sökning inte returnerar något betyder det att fordonet inte 
redan finns registrerat och man kan fortsätta. Nästa steg är att 
kontrollera så att maximalt antal fordon inte har uppnåtts. För att göra 
detta räknas användarens fordon och jämförs med dennes maxgräns som 
finns i produkten som användaren är tilldelad. 

Om gränsen är nådd betyder det att det är OK att lägga till ett fordon. 
Man lägger till en ny rad i epskLicensePlate tabellen med det 
medskickade registreringsnummret och användarens ID. Användarens 
licensPlate rad ändras till det nya fordonets registreringsnummer.

Svarskoder

111 - Temporärt fordon är nu aktivt.

110 – Fordon har sparats och är nu aktivt.

520 – Max antal lagrade fordon har uppnåtts.

521 – Fordon finns redan registrerat hos användaren.

503 – Kommunikationsfel med databasen.

Logout

Ifall användaren väljer att logga ut så ändrar man cookiens utgångsdatum till en 
förfluten tid och man förstör sessionerna. 
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RemTime

RemainingTime används för att räkna ut återstående parkeringstid. Man börjar 
med att hämta alla parkeringar som är under dagens datum, de sorteras så att 
den senaste parkeringen är först. 

Denna funktion får endast användas när man är inloggad, därför anropas isLoggedIn 
innan funktionen startas.   

Aktiv parkering 

Man har nu konstaterat att den senaste parkeringen är aktiv. Man kalkylerar då 
tiden som finns kvar på denna parkering. Beroende på resultatet kan två olika 
saker hända.

Parkeringstid kvar

Ifall parkeringen fortfarande har tid kvar så skickas en JSON sträng tillbaka 
med inforation om parkeringen.

Kod: 1099, message: minuter kvar på parkeringen och endTime: Tidstämpel när 
parkeringen avslutas.

Automatisk avslutning

Ifall  resterande tid är  noll  eller  ett  negativt  tal betyder  det  att  maxtiden har 
utgått  för  parkeringen.  Då  uppdateras  parkeringsraden  och  markeras  som 
avslutad.

Kod 1100 skickas tillbaka.

Inaktiv parkering

Ifall det inte finns någon registrerad aktiv parkering så beräknas maxtiden på 
nästa parkering. Ifall tiden som finns kvar överskrider maxtiden per tillfälle 
skickas maxtiden per tillfälle tillbaka annars skickas antal återstående minuter 
tillbaka.

JSON Sträng skickas tillbaka med: Kod 1098, message: Tidstämpel med nästa 
parkerings maxtid (ifall den skulle startas nu) och nextMax: max antal minuter 
nästa parkering får vara. 

Registrations 

För att en användare skall kunna välja mellan sina fordon måste man hämta 
information om dem, denna funktion listar en användares olika fordon och talar 
om vilken som är aktiv.
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Funktionen  svara  med  en  JSON  sträng  som  består  av  en  array  av 
registreringsnummer och en sträng med aktivt fordon;

{Registreringsnummer : [Registreringsnummer, Om aktiv eller inte], 
Aktivt registreringsnummer : Textsträng}

Denna funktion får endast användas när man är inloggad, därför anropas isLoggedIn 
innan funktionen startas, vid kommunikationsfel med databasen skickas kod 503 
tillbaka.

History

Funktion  som returnerar  en  användares  parkeringshistorik,  man  tar  emot ett 
argument  som  talar  om  ifall  funktionen  anropas  automatiskt  eller  ifall 
användaren har valt att visa alla parkeringar. 

Till en början sätts ingen gräns men när funktionen anropas automatiskt så sätts 
en gräns i MySQL frågan. Gränsen finns definierad i Settings klassen som finns 
i settings.php. 

Funktionen svarar med en JSON Sträng som innehåller en array av 
parkeringsobjekt;

{history: [

{
startD: Datum då parkeringen startade,
startT: Tidstämpel då parkeringen startade,
stopT: Tidstämpel då parkeringen avslutades,
license: Registreringsnummer som parkerades
}]}

Denna funktion får endast användas när man är inloggad, därför anropas 
isLoggedIn innan funktionen startas. Vid kommunikationsfel med databasen 
skickas kod 503 tillbaka.

Login

Används när man försöker logga in ifrån index.php.  Funktionen tar emot tre 
argument:  
En  e-post  adress, ett lösenord och en flagga som säger om användaren skall 
fortsätta vara inloggad eller inte.

Man börjar med att leta rätt på användaren i databasen med denna e-post adress. 
Ifall den inte finns skickas kod 506 tillbaka, annars jämförs det medskickade 
lösenordet  med  lösenordet  som  finns  lagrat  för  denna  användare.  Ifall 
lösenorden inte matchar skickas kod 507 tillbaka. 
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Ifall lösenord matchar betyder det att användaren nu skall loggas in, man börjar 
med att  generera en ny UUID nyckel  som lagras i  användaren UUID fält  i 
databasen. 

Vid det här laget startas en session som innehåller den ny-genererade UUID 
nyckeln.

Ifall användaren väljer att fortsätta vara inloggad så sätts även en cookie. 

Servern svarar med en JSON Sträng som innehåller kod 103 och den nya UUID 
nyckeln; {code :  103, uudi : UUID Nyckeln}

Nyckeln skickas tillbaka så att localStorage filen kan sättas ifrån klienten. Vid 
kommunikationsfel med databasen skickas kod 503 tillbaka.

Park

Parkeringsfunktionen  anropas  utan  att  ta  emot  några  argument  och  agerar 
beroende på om man har en aktiv parkering eller inte. Man börjar med att hämta 
användarens senaste parkering och kontrollerar stopStatus raden.

Denna funktion får endast användas när man är inloggad. Därför anropas 
isLoggedIn innan funktionen startas. Vid kommunikationsfel med databasen 
skickas kod 503 tillbaka.

StopStatus koder: 

0: Parkering är igång

1: Parkering avslutades av användaren.

99: Parkeringen nådde maxtid och avslutades automatiskt.

Aktiv parkering finns

Ifall man har en aktiv parkering betyder det att användaren har valt att avsluta sin 
parkering i förtid. Man  har redan hämtat den senaste parkeringsraden ifrån databasen 
som ger oss parkeringen ID. Man uppdaterar parkeringsraden och anger stopKod till 1 
samt fyller i stopD, stopT och stopDT med tid och datum då parkeringen avslutas. 
TotalTime är antal minuter som parkeringen varade. Man slutar med att skicka tillbaka 
en JSON stäng med kod 102 och en datumstämpel då nästa parkering går ut ifall man 
startar den direkt(Används för att sätta nedräknaren till antal minuter man har kvar att 
parkera).

Starta parkering

Ifall användaren inte har någon aktiv parkering så skall man starta en ny. Man måste 
börja med att kalkylera maxtiden på nästa parkering. Det gör man genom att loopa 
genom användarens parkeringar för dagens datum och plussa ihop totalTime fältet. 
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Man kontrollerar även tidsskillnaden sedan den senaste parkeringen. Man kontrollerar 
sedan ifall man får starta en ny parkering beroende på de ovanstående värdena. 

Totaltiden överskrider max per dag:

Ifall man redan har stått max tid för dagen har man inte rätt till att parkera igen, en  
JSON Sträng skickas tillbaka med kod 501.

Tiden sedan senaste parkeringen inte uppnår minsta väntetiden:

Man jämför tiden sedan senaste parkeringen med minsta väntetiden, man kontrollerar 
också ifall tiden sedan senaste parkeringen är större än ignoreringstiden. Ifall man har 
väntat för kort tid så skickas en JSON sträng tillbaka med kod 502 och meddelande 
som talar om hur många minuter man måste vänta tills man får starta nästa parkering.

Starta parkering

Ifall  inget  av  ovanstående  kriterier  uppfylls  betyder  det  att  man  kan  starta  en  ny 
parkering. Man börjar med att räkna maxtiden som parkeringen kommer att få vara och 
man  hämtar  registreringsnummret  som  är  aktiv  hos  användaren  innan  man  startar 
parkeringen. Man hämtar ut tid, datum och fulltständig tidstämpel ifrån ett DateTime 
objekt för att definiera när parkeringen startas. Man utför en insert query och lägger in 
en ny parkeringsrad i databasen. Man skickar tillbaka en JSON sträng kod 101, antal 
minuter  parkeringen  max  får  vara  och  datumstämpel  då  parkeringen  automatiskt 
avslutas.

Både max per dag och minimum väntetid är definierade i produkten som användaren är 
tilldelad. Vid kommunikationsfel med databasen skickas kod 503 tillbaka.
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Bilaga F: Klientlogik
Den logiska biten som finns på klienten är filen _script.js och är uppbyggd med 
javascript  och  jQuery.  Alla  händelser  som  måste  bearbetas  är  länkade  till 
javascript filen. Den behandlar alla aktioner som användare gör och utför det 
som behövs. Nedan följer en lista med funktioner som _script.js består av. 

StartBTN

Används för att kontrollera ifall parkeringsknappen skall vara tillgänglig eller 
inte. Ifall man inte har något aktivt registreringsnummer så skall man inte heller 
kunna starta en parkering. Funktionen enablar eller disabablar (aktivera eller 
inaktivera) parkeringsknappen.  Funktionen anropas när hemsidan öppnas, när 
man lägger till ett fordon och när man hämtar registreringsnummer.

BreakDate

Är en liten hjälpmetod som tar emot en sträng i DateTime format (2013-01-15 
17:48:10) och skickar tillbaka en array med år, månad, dag, timmar, minuter 
och  sekunder.  Man  bryter  upp  ett  datetime  objekt  därför  att  timer  pluginet 
(LwtCountdown) initieras med lösa tidsvärden.

RunCountdown

Används när man vill initiera timern. Funktionen tar emot ett DateTime objekt 
som  bryts  upp  av  BreakDate  (Se  ovan).  Man  initierar  timern  med  det 
medskickade argumentet och sätter remTime i onComplete funktionen. Alltså 
att  det  medskickade DataTime objektet  anges som stopdatum timern och att 
funktionen remTime skall anropas när tiden har gått ut.

StartDT

Startar timern, den anropar LwtCountdown's startCountDown funktion.

StopDT

Stoppar timern, den anropar LwtCountdown's stopCountDown funktion.

SavedPopup

Initierar och visar en popup som talar om att en sparning har lyckats. Den visas 
när man lagrar ett fordon. 
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Figur X – Popup för lyckad sparning utav fordon.

Login 

Funktionen  anropas  när  man  klickar  på  ”Logga  in”  knappen  som  finns  i 
index.php  filen.  Funktionen  hämtar  värden  ifrån  inloggningsformuläret. 
Användarnamn, lösenord och om användaren vill fortsätta vara inloggad. 

Ett ajaxanrop skickas till etime.php med de hämtade värdena, en switch-sats går 
sedan genom svarskoden ifrån webbtjänsten. 

103  betyder  att  inloggningen  lyckades  och  man  skickas  till  huvudsidan 
main.php. Ifall användaren har valt att  fortsätta att  vara inloggad så skickars 
webbtjänsten tillbaka en UUID nyckel. Om man använder applikationen sparad 
på en iOS enhet så lagras nyckeln i LocalStorage.

503: Intern serverfel, en alertruta meddelar användaren.

506: Användaren har matat in fel användarnamn.

507: Användaren finns men fel lösenord angavs.

Logout

Anropas  när  man  klickar  på  ”Logga  ut”,  den  skickar  ett  ajax  anrop  till 
webbtjänsten och talar om att  man vill  logga ut,  man omdirigeras sedan till 
inloggningssidan index.php.

GetRegs

Funktionen  används  för  att  hämta  användarens  registreringsnummer.  Den 
skickar  ett  ajaxanrop till  webbtjänsten  och frågar  efter  registreringsnummer. 
Tjänsten svarar med en JSON sträng med svarskod och innehåll.

503: Internt serverfel, funktionen avslutas.

Om  svarskoden  inte  är  503  betyder  det  att  vi  har  fått  en  lista  med 
registreringsnummer, man parsar JSON strängen till  objekt och loopar sedan 
genom alla registreringsnummer och lägger till  dem i dropdown listan under 
inställningar.  Man  kontrollerar  vilket  registreringsnummer  för  att  kunna 
bestämma vilket objekt i listan skall vara vald (ha attributet ”selected”).

Ifall man inte har någon aktiv bil så inaktiveras dropdown-listan. 
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GetHistory

Funktionen används för att hämta användarens parkeringshistorik. Man skickar 
ett ajaxanrop till webbtjänsten och får tillbaka en JSON sträng med svarskod 
och värden.

Om svarskoden är 503 så har ett internet fel inträffat och meddelar användaren 
om detta. 

508 Betyder att användaren har blivit utloggad, detta händer ifall man loggar 
inte med samma användarnamn på en annan enhet. Användaren blir informerad 
om detta och omdirigeras till inloggninssidan.

Om inga av ovanstående stämmer betyder det att allt har fungerat. Man loopar 
genom svaret och lägger till det under historiksidan. 

GetUser

Funktionen hämtar användarnamnet/epostadressen som användaren är inloggad 
med. Ett ajax anrop hämtar värdet. Om svarskoden är 503 har ett  internt fel  
inträffat. Annars skrivs användarens namn ut under inställningssidan. 

RemTime

Funktionen tar reda på hur lång tid användaren har kvar att parkera och ifall det 
finns någon aktiv parkering.  Ett  ajaxanrop frågar  webbservern om detta och 
beroende på svarskod utförs olika saker;

1098 betyder att ingen parkering är aktiv. Timer döljs och man aktiverar fälten 
under inställningar (Lägg till och välj fordon)

1099  betyder att man har en aktiv parkering, webbtjänsten svarar med koden 
och tidstämpel med parkeringen maxtid. Parkeringsknappen får texten ”Stoppa” 
samt att dess CSS klass ändras. Formulär för att ändra och lägga till bil under 
inställningar avaktiveras. Timern startas med återstående tid.

1100  Betyder  att  en  parkering  har  avslutats  automatiskt,  timern  döljs  och 
formulär  för  att  ändra  och  lägga  till  bil  under  inställningar  aktiveras. 
Parkeringsknappen  får  texten  ”Starta”.  En  alert  meddelar  användaren  att 
parkeringen har tagit slut.

508 Betyder att användaren har blivit utloggad, detta händer ifall man loggar 
inte med samma användarnamn på en annan enhet. Användaren blir informerad 
om detta och omdirigeras till inloggninssidan.

I slutet av funktionen anropas getHistory.
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DoPark

Anropas när användaren klickar på starta parkering eller stoppa parkering.

Webbtjänsten  anropas  med ett  ajax anrop  och  den valda registreringsnumret 
skickas  med som argument.  Beroende på svarskod från  servern utförs  olika 
saker.

501 Användaren har ingen parkeringstid kvar för dagen, en alertruta informerar 
användaren om detta.

502  Användaren har inte väntat tillräckligt länge sedan senaste parkering och 
får då inte starta någon ny parkering. Användaren informeras om återstående 
väntetid. (Skickas med svaret från servern).

503 Betyder att ett internet fel har uppstått på servern, användaren informeras 
om detta.

101 parkering har nu startats, servern skickar en tidstämpel som används för att 
initiera timern. Fordonsregistrering avaktiveras.

102 parkering har avslutats av användaren, timern stoppas och användaren kan 
nu lägga till fordon igen.

508 Betyder att användaren har blivit utloggad.  Detta händer ifall man loggar 
inte med samma användarnamn på en annan enhet. Användaren blir informerad 
om detta och omdirigeras till inloggninssidan.

ChangeVehicle

Ändrar fordon, AJAX anrop skickar värde på det valda fordonet. Servern svarar 
med koden 115 ifall bytet fungerade, getRegs anropas. Om koden inte är 115 
har ett internt fel inträffat, användaren meddelas.

AddVehicle

Anrops när  användaren lägger  till  ett  fordon.  Funktionen hämtar  värde ifrån 
textfältet och JA/NEJ fältet ifall fordonet skall sparas. Ett AJAX anrop skickar 
informationen till servern som svarar med en kod;

503 Internt serverfel

110 / 111 Sparat eller temporärt fordon har lagts till

520 Användaren har redan uppnått max antal registrerade fordon

521 Fordonet finns redan registrerat på användaren 
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Bilaga G: Resultatsammanställning 
– Användbarhetsutvärdering
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