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Sammanfattning
Under de senaste årtiondet har IT-världen vuxit explosionsartat och i dagens 
läge utvecklas diverse tjänster, ämnade för både intern användning och extern 
användning för kunder. Då utvecklandet av dessa tjänster sker kontinuerligt 
ökar behovet av att kunna presentera dokumentationerna av tjänsterna på ett bra
sätt. TeliaSonera är ett av företagen som har problem med att presentera 
dokumentationerna då de idag inte har hittat ett effektivt sätt att göra de på. I 
nuvarande systemet som TeliaSonera har är tidsåtgången för att hitta en 
dokumentation för hög, vilket leder till missnöje bland de anställda, då de måste
spendera dyrbar tid att leta efter efterfrågad dokumentation. Därmed syftar 
projektet till att minska tidsåtgången och missnöjdheten bland de anställda. 
Genom att ta fram en kravspecifikation enligt vattenfallsmetoden tillsammans 
med en grupp som bestod av en administratör och fyra anställda konstruerades 
en kravspecifikation. Kravspecifikationen lade grunden för påbyggnaden av en 
prototyp, som innehöll ett REST API och ett användargränssnitt. Därefter 
genomfördes användbarhetstester och sedan jämfördes det nuvarande systemet 
med prototypen som skapades. Jämförelsen resulterade med att de anställda 
hittade dokumentationerna av tjänsterna snabbare på prototypen, men 
jämförelsen skulle kunna vara missledande eftersom att prototypen endast 
innehöll 10 tjänster. Detta innebär i sin tur att det skulle kunna ta längre tid och 
fler klick för en anställd att hitta efterfrågad dokumentation på prototypen om 
samtliga tjänster lades till i prototypen. Användbarhetstestet visade även att 
systemet måste vara väldigt specificerat och detaljerat för att fler anställda ska 
kunna förstå sig på systemet, exempelvis länkarna i navigeringsmenyn. Det som
även visades under användbarhetstestet var att testpersonerna lärde sig att 
använda systemet mycket effektivare redan efter första gången och även veckan
därpå då de fick ett liknande test. 

Nyckelord: REST API, Användargränssnitt, AngularJS, Java.

iii



Att presentera dokumentationer av tjänster
Sebastian Persson 2016-06-04

Abstract
Over the past decade, the IT business have shown tremendous growth specially
in  the  area  of  services  for  both  internal  and  external  customers.  As  the
development of these services continuous to increases so does the need to be
able to present documentations of the services in an effective and useable way. 

TeliaSonera is one of the companies that have problems reaching its customers
with information about the various services they offer, and is currently wanting
to develop a system to provide to its customers to elevate this growing problem.
The current system that is deployed by TeliaSonera has major issues when it
comes to finding the right record or documentation which leads to that customer
end up spending more time than intended and this  in turn ends in customer
dissatisfaction and the use of offered services decreases as well.

This project aims to firstly create a requirement specification for the system that
TeliaSonera needs to effectively resolve the issues they have and secondly use
the requirement specification to develop a prototype for the presentation of the
various  services  offered.  The  waterfall  method  was  used  when creating  the
requirement  specification,  which  involved a  group consisting  of  one system
administrator  and  four  users.  By  gathering  the  input  from  the  group  a
requirement specification was created. The requirement specification was then
used to develop the prototype, which included a REST API and a user interface.

The usability tests that were performed comparing the current system with the
prototype  indicates  that  the  prototype  is  providing  a  platform to  users  that
enables  them to decrease the time spent  on finding the request  information.
Furthermore the usability tests indicates that by providing a very detailed and
specific website almost all employees will be able to use the system. Another
benefit that the usability tests showed was that users learned to use the system
very effectively after the initial run and that the users retained the knowledge
over time.

Keywords: REST API, user interface, AngularJS, Java.
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1 Inledning
IT-världen har under de senaste årtiondet vuxit explosionsartat och i dagens 
läge utvecklar många IT-företag diverse tjänster för både intern användning och
extern användning som är ämnad för kunder. Utvecklandet av dessa tjänster 
sker kontinuerligt och antalet tjänster ökar kraftigt, vilket medför att även 
behovet av att kunna presentera tjänstedokumentationerna ökar. Dessa tjänster 
har även en mängd delversioner, vilket medför svårigheter med att presentera 
dokumentationerna av tjänsterna och dess delversioner på ett lämpligt sätt.

Detta projekt görs i samarbete med TeliaSonera, vilket är ett av IT-företagen 
som har upptäckt att deras anställda är i behov av ett system där 
dokumentationerna av tjänsterna presenteras på ett effektivt sätt.  

I det inledande kapitlet redogörs de problem som TeliaSonera i dagsläget har 
med att presentera dokumentationer av tjänster. Vidare i delkapitel 1.2 klargörs 
det övergripande syftet med projektet. I delkapitel 1.3 kommer en formell 
beskrivning av vilka avgränsningar som har tillämpats under projektet och 
slutligen i kapitel 1.4 framhålls informationen om de konkreta och verifierbara 
målen.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

TeliaSonera, som är en av dem ledande IT-företagen i Sverige, utvecklar och
erbjuder en mängd av tjänster med inkluderande dokumentation. I dagsläget har
företaget  problem  med  att  presentera  dokumentationer  av  tjänster  för  sina
anställda och därför är TeliaSonera i stort behov av hitta ett effektivt sätt att
presentera  dokumentationerna  på.  I  dagens  läge  har  TeliaSonera
dokumentationerna av tjänsterna inlagda på ett intranät utan någon struktur eller
relation mellan dokumentationerna av tjänsterna och dess delversioner. Detta
innebär att de anställda får söka efter dokumentationerna för att sedan kunna
ladda ner och läsa dem. Även om den efterfrågade dokumentationen funnits av
den  anställde  innebär  det  inte  att  den  efterfrågade  delversionen  av  tjänsten
funnits,  vilket  kan  leda  till  att  de  helt  enkelt  måste  fortsätta  leta  efter  den
efterfrågade delversionen. Detta leder till att de anställda får spendera onödig
tid  för  att  leta  efter  dokumentationerna  av  tjänsterna,  men  detta  kan  även
innebära att en anställd kan tänkas läsa fel dokumentation av en tjänst. Som
följd  av  att  läsa  fel  dokumentation  kan  vidareutveckling  av  tjänst  medföra
buggar  eller  att  fel  information  ges  ut  till  kund.  Något  som  även  är
problematiskt är att de anställda är missnöjda med den höga tidskostnaden de
tar att leta efter en dokumentation av en tjänst. Följden av att tidskostnaden är
för hög har anställda slutat titta på dokumentationerna av tjänsterna.

TeliaSonera vill överkomma problemen med dagens system, och öka 
användandet samt effektiviteten hos de anställda eftersom stora resurser 
spenderas på just att utveckla dessa tjänster för de anställda.
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1.2 Övergripande syfte

Det är väldigt opraktiskt och ineffektivt för medarbetare på TeliaSonera att leta
efter en specifik tjänst för att tillfredsställa sina ändamål då det tar lång tid att
söka efter en tjänst. Därmed syftar projektet till att:

 att minska tidskostnaden det tar för en anställd att hitta den efterfrågade
tjänsten samt dess korrekta delversion, just för att öka effektiviteten av
arbetet för den anställde

 att öka nöjdheten för en anställd som måste spendera dyrbar tid på att
leta efter tjänsterna, just eftersom att det kan nödvändigt för en anställd
att läsa en specifik dokumentation av tjänst

Förhoppningen är att TeliaSonera både kommer spara pengar och tid då den 
anställde arbetar snabbare och effektivare.  

1.3 Avgränsningar

Då TeliaSonera är medpart  i  detta projekt är  det deras önskemål att  all  API
utveckling sker i  programmeringsspråket Java.  Detta leder till  att  prototypen
kommer även att avgränsas till följande programspråk: Java, AngularJS, HTML
och CSS och som följd av denna avgränsning kommer projektet inte att ta upp
andra metoder som kunde eventuellt gett bättre optimering av prototypen.

Prototypen kommer inte att vara tillgänglig för alla på nätet utan den kommer
endast  att  köras  lokalt  på  datorn  genom  en  applikationsserver  som  heter
Glassfish.  Detta  innebär  att  användbarhetstesterna  måste  genomföras  på  en
given data som har Netbeans IDE installerat.

Prototypen kommer att avgränsas till en testdatabas för att TeliaSonera idag inte
har  en  databas  som  representerar  tjänster  och  dess  delversioner.  Detta  kan
innebära  att  databasen  inte  är  helt  optimerat  efter  TeliaSoneras  behov  och
följden  av  detta  kan  vara  att  TeliaSonera  inte  kan  använda  prototypen  som
implementerats i examensarbetet utan istället använda kravspecifikationen och
designen på prototypen för vidareutveckling.

För  att  projektet  skall  bli  klart  inom  den  tillsatta  tidsramen  har  följande
avgränsningar gjorts:

 Prototypen kommer  endast  att  konstrueras  med ett  REST API då  en
konstruktion för SOAP API inte kommer att genomföras på grund av
den krävande tidskostnaden som skulle gå åt för att  implementera en
prototyp även i SOAP. Detta betyder inte att REST hade vart bättre än
SOAP för att presentera dokumentationer av tjänster.

 Hänsyn har inte tagits till säkerheten av systemet på grund av 
tidskostnaden som hade gått åt för att undersöka och implementera ett 
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säkert system. Detta innebär att prototypen inte kan användas som en 
färdig produkt.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Målet med detta arbete är:

 en kravspecifikation som prototypen ska implementeras efter. En mer
specificerad lista över de mål kravspecifikationen innehåller finns under
kapitel 4.2.

 en prototyp för att presentera dokumentationer av tjänster som kommer
att innehålla ett användargränssnitt och ett REST API

 en utvärdering av prototypen genom att utföra ett användbarhetstest som
är menad att lägga en grund för vidareutveckling av prototypen

1.5 Översikt

I kapitel 2 presenteras de olika verktyg som används och ger en överblick om 
respektive beståndsdel av prototypen. Vidare under delkapitel 3 beskrivs vilken 
metod som används under projektet. I kapitel 4 framkommer en beskrivning om
respektive del av prototypen. Under kapitel 5 presenteras resultatet av 
användbarhetstest. Under kapitel 6 kommer slutsatser kring det som 
dokumenterades under användbarhetstestet. Slutligen i kapitel 7 diskuteras det 
kring projektet och examensarbetet. 
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2 Teori
Det teoretiska kapitel kommer beskriva grunder arbetet är byggt efter för att ge 
en bättre överblick om vilka moment projektet innehåller. För att få en bättre 
helhetsbild framkommer en översiktlig information av vilken metod som 
kommer att användas under delkapitel 2.1. Vidare under delkapitel 2.2 
framkommer en beskrivning av verktygen som används för prototypen.

2.1 Vattenfallsmetoden

Då ett projekt påbörjas är det givet att följa en utvecklings process. De två mest
använda  utvecklingsprocesserna  är  Vattenfallsmetoden  och  Agila  metoden.
Vattenfallsprojekt består av ett flertal steg i processen och inleds på ena ändan
och går igenom samtliga steg i en enkelriktad väg [1][2] (se Figur 1), medan
den Agila metoden är mer av en iterativ process där konstanta återkopplingar
ges inom varje steg i så kallade sprints. 

Vattenfallsprojekt inleds genom att kunden beskriver deras problem och hur de
vill att problemet ska lösas. Från detta specificeras en kravspecifikation efter
kundens behov. Därefter ska respektive steg i utvecklingsprocessen följas tills
en prototyp är redo att presenteras för kund. 

Figur 1: Överblick av ett vattenfallsprojekt. [3]

I figur 1 visas de olika steg i utvecklingsprocessen för vattenfallsprojekt och 
under design delen skapas en överblick om hur systemets olika komponenter 
(databas, användargränssnitt osv) ska konstrueras. Därefter kommer 
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implementationssteget där utformningen av programkod påbörjas. Slutligen 
kommer testning som syftar till att testa olika delkomponenter för att verifiera 
om kundens krav har uppfyllts. [4]

2.2 Verktyg för prototyp

2.2.1 Representational State Transfer API (REST API)

REST API:er är webbtjänster som konstruerats just för att fungera optimalt när
dem exekveras online.  Data och funktionalitet  betraktas som resurser när de
används i API:er och genom att åberopa de olika HTTP-metoderna via URL:er
fås åtkomst till  data eller  funktionalitet.  REST API:er används vid klient till
server  arkitektur  som  använder  en  statuslöst  (stateless)
kommunikationsprotokoll,  vilket  i  de  flesta  fall  är  HTTP.  Det  är  en
arkitektonisk stil som anger begränsningar samtidigt som den är menad att vara
enkel, lätt och skalbar webbtjänst och baseras på dess inbyggda HTTP-metoder:

 PUT - används för att uppdatera befintliga objekt

 POST – används för att skapa ett nytt objekt

 GET - användas för att hämta ett eller flera objekt

 DELETE – används för att ta bort befintliga objekt

Genom  de  ovanstående  HTTP-metoderna  kan  tupler  skickas  mellan  ett
användargränssnitt och REST API [5][6] 

2.2.2 Java EE (Java EnterpriseEdition)

Java EE är  en  plattform som baseras  på  Java  SE.  Java  SE plattformen ger
utvecklaren  verktygen  att  skapa  ett  användargränssnitt  med  hög  säkerhet,
databasåtkomst  och  möjligheten  för  både  XML-  och  JSON-tolkning.  REST
API:er kan generera både XML-kod och JSON-objekt. Tillskillnad från Java SE
ger Java EE upphov till utveckling för runtime miljöer och API:er. [7] Genom
att  konstruera  ett  projekt  i  Java  EE  skapas  projektet  i  en  strukturerad
filuppsättning som underlättar för utvecklandet, då alla filer hamnar i specifika
mappar.

2.2.3 Java servlets

Java  servlets  ger  utvecklaren  möjlighet  till  en  utökad  funktionalitet  hos  en
webbserver. Detta kan användas genom att hämta requests och responses i form
av  parametrar  som  lagrats  via  exempelvis  en  inloggning  för  att  bevara
inloggningssessioner. [8]

2.2.4 JSP (JavaServer Pages)
JSP-filer innehåller två typer av texter: 
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 statisk data, som kan uttryckas i olika textbaserade format som HTML,
SVG, WML, XML

 JSP element som konstruerar dynamiskt innehåll [9]
JSP-filer skulle därmed kunna användas för att skapa inloggningssessioner på
webbplatsen,  detta  genomförs  genom  att  JSP-filerna  kommunicerar  med
servlets.

2.2.5 EJB (Enterprise JavaBeans)

EJB körs i behållare och innehåller tjänster som är sammankopplade med andra
EJB-filer.  Behållaren  innehåller  bland  annat  transaktionstjänster,
synkroniseringstjänster  och  säkerhet.  [10]  Detta  innebär  att  EJB har  en stor
betydelse för ett REST API och finns fördefinierat på en URL, där en av HTTP-
metoderna kan användas.

2.2.6 Glassfish

Glassfish open source versionen är en Java EE kompatibel applikationsserver
som  utvecklats  av  Oracle  och  Glassfish  community.[11]  Glassfish  ger
utvecklaren möjligheten av att köra systemet lokalt på datorn, vilket underlättar
för utvecklaren som slipper sätta upp en komplett klient-server miljö.

2.2.7 AngularJS

AngularJS är det ramverk som kommer att användas för att kommunicera med
ett REST API för att hämta, lägga till och uppdatera data i form av tjänster och
dess delversioner. Genom att skicka och ta emot JSON-objekt via de inbyggda
HTTP-metoderna  i  ett  REST  API  kan  data  placeras  på  webbplatsens
användargränssnitt. AngularJS är ett bibliotek som tillhör JavaScript och gör det
möjligt för HTML dokument att bli dynamiska, vilket innebär att animeringar
kan genomföras utan att byta sida. [12]

2.2.8 Databas

MySQL,  som  utvecklas  av  Oracle  Coporation,  är  en  open  source  SQL
databashanterare  som  ger  utvecklaren  verktyg  för  att  skriva  SQL uttryck.
Genom  dessa  uttryck  kan  användaren  hantera  information  till  och  från
databasen. [13]

JDBC  (Java  DataBase  Connectivity) är  ett  API  som  ger  applikationen
(systemet) stöd för integrering med SQL-databaser. Detta gör det möjligt att
kunna  använda  MySQL  i  Netbeans  IDE  och  köra  systemet  lokalt  på  en
Glassfish server. [14]
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3 Metod
Under delkapitel 3.1 kommer en beskrivning kring hur kravspecifikationen 
tagits fram och vidare under 3.2 kommer en beskrivning om hur prototypen har 
konstrueras. Därefter under delkapitel 3.3 kommer en förklaring kring hur 
användartesterna genomförts. Slutligen under delkapitel 3.4 framkommer hur 
en verifiering av mål verkställts.

3.1 Kravspecifikation

Kravspecifikationen togs fram som ett första steg enligt vattenfallsmetoden som
beskrivits  under  delkapitel  2.1.  En  grupp  som  representerade  kunden
(TeliaSonera)  bestående  av  en  administratör  och  fyra  anställda  deltog  i  en
workshop, där iden var att respektive intressent skulle få ta del av projektet och
beskriva den funktionalitet de tycker bör finnas med i systemet. All input från
deltagarna  dokumenterades,  och  vidare  användes  som  grund  för  att  skapa
kravspecifikationen.  I  detta  examensarbete  kommer  slutsteget  för
vattenfallsmetoden vara testning, eftersom att underhåll av system sker efter att
projektet slutförts och är inte därför inte en del av examensarbetet.

Genom  att  säkerställa  vad  TeliaSonera  ville  ha  för  något  skapades  en
kravspecifikation  utifrån  deras  behov,  vilket  var  ämnad  till  att  lösa
problematiken TeliaSonera har. Kravspecifikationen lägger sedan grunden för
prototypen som i sin tur kommer att konstrueras enligt figur 2 i delkapitel 3.2.4.

3.2 Prototyp

3.2.1 Arbetsupplägg

För att  effektivisera programkoden och presentationen av tjänsterna kommer
arbetet  påbörjas  med  att  undersöka  olika  integrationsmöjligheter  mellan  ett
REST API och AngularJS.

3.2.2 Utvecklingsmiljö

En stor del av projektet kommer innehålla programkod utformas i Java som
motsvarar REST API:et.  Projektet  har utvecklas med hjälp av Netbeans IDE
som är en utvecklingsmiljö som ger programmeraren möjligheten att utveckla
program i olika kodspråk. De kodspråk som har använts var Java, AngularJS,
HTML, CSS och JSP (Java Server Pages). För att effektivisera utvecklingen
kommer prototypen att konstrueras genom att testa och köra lokalt på datorn
genom en förinstallerad server på Netbeans IDE som heter Glassfish.

3.2.3 Programkod

För  att  underlätta  för  vidareutveckling  kommer  programmet  skrivas  på  ett
sådant sätt där variabler kommer att deklareras vid inledande satsblock för att
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medföra  bättre  läsbarhet.  Variabel-,  funktion-  och klassnamn kommer  att  få
namn som beskriver dess funktionalitet, vilket även medför bättre läsbarhet och
att mindre kommentarer behövs för att beskriva dess uppgift.

3.2.4 Beståndsdelar av prototyp

För att göra en sammankoppling mellan beståndsdelarna av prototypen krävdes
en översiktlig undersökning om hur de olika systemen kunde integreras med
varandra. Respektive system har förklarats under kapitel 2. För att få en bättre
förståelse för vad prototypen ska bestå av konstruerades figur 2, där databasen
innehåller dokumentationerna av tjänsterna och deras delversioner.

Figur 2: Prototypens beståndsdelar

Beståndsdelarna av prototypen var ett användargränssnitt och REST API som
integrerades  för  att  presentera  dokumentationer  av  tjänster.
Användargränssnittet innehåller AngularJS, HTML och CSS. Genom att skapa
en  strukturerad  stilmall  som  representerar  div-taggar  i  HTML  filen  som
innehåller beskrivande klasser och id:en, resulterar det med att utvecklingen blir
enklare  då  återanvändning  av  programkod  nyttjas.  En  strukturerad  stilmall
kommer  även  leda  till  en  bättre  användbarhet,  då  systemet  blir  enkelt  för
användaren  att  navigera  på.  Med tanke  på  att  HTML och  CSS är  det  som
kommer användas för att konstruera stilmallen hade dem en stor beståndsdel av
systemet.

Genom att integrera AngularJS och ett REST API blir det möjligt att konstruera
funktioner  som innehåller  de  olika  HTTP-metoderna  som diskuterats  under
delkapitel 2.2.1. Detta genomfördes genom att skicka och ta emot JSON-objekt,
i form av tupler från databasen. Genom att anropa en av HTTP-metoderna på en
specifik URL som hanteras av EJB (Enterprise JavaBeans) blir det möjligt att
hämta,  tillägga,  uppdatera  och  ta  bort  tupler  från  databasen.  Då
dokumentationer  av  tjänster  ska  inhämtas  från  databasen placeras  tuplerna  i
JSON-objekt på en förbestämd URL. Därefter görs ett anrop med AngularJS för
att  inhämta  JSON-objekt  från  förbestämda  URL:er.  På  detta  sätt  kan  data
överföras mellan ett REST API och användargränssnitt.  

3.3 Användbarhetstest

Användbarhetstestet  utfördes  av  fem  test  personer  och  bestod  av  följande
uppgifter:
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 Hitta en tjänst och prenumerera därefter på tjänsten

 Läsa notifikationen som framkommer då testpersonen prenumererat på
tjänsten

 Avprenumerera på en tjänst

 Söka efter tjänst

Genom att observera testpersonerna under tiden de utförde användbarhetstestet
på prototypen togs en hänsyn kring följande punkter:

 Lärbarhet (Learnability):  Hur lätt  det är  för en nybörjare att  använda
systemet

 Verkningsgrad (Efficiency): Hur lätt användarna kan utföra uppgifter de
tidigare utfört

 Minnesvärdhet (Memorability): Hur lätt användarna kommer ihåg hur
uppgifter ska utföras efter en viss tid

 Fel (Errors): Antalet felen användarna gör, hur allvarligt och hur de kan
återhämta sig från felen

 Upptäckbarhet (Findability): hur lätt/svårt det är att hitta information för
användaren och relationen till andra sidor på webbplatsen. [15]

Detta användbarhetstest baserades på Jakob Nielsens arbete [16][17].

Observatören dokumenterade antalet klick och tidsåtgången för varje uppgift.
Genom  att  sedan  observera  testpersonernas  tillvägagångssätt  framkom  en
analys  kring  de  fem  ovanstående  punkter.  Med  hjälp  av  att  dokumentera
tidsåtgången  och  antalet  klick  genomfördes  en  verifikation  om  prototypen
uppfyllde syftet med projektet.

3.4 Verifiering av mål

I  kapitel  3.3  utvärderades  användbarheten  av  prototypen.  Men  för  att  även
kunna utvärdera och verifiera att målen som TeliaSonera begärde blev uppfyllda
behövdes ytterligare data.  Detta innebar att  testpersonerna fick söka efter en
dokumentation  av  en  tjänst  i  det  nuvarande  systemet,  för  att  sedan  kunna
jämföra  det  med  data  som  dokumenterades  under  användbarhetstestet.
Jämförelsen  baserades  på  tidsåtgång  och  antalet  klick  som dokumenterades
under  testet.  Dokumentationerna  kommer  i  sin  tur  att  användas  för  att
säkerställa målen. 
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4 Konstruktion
I delkapitel 4.1 kommer kraven i kravspecifikationen och vidare under 
delkapitel 4.2 kommer en beskrivning om hur beståndsdelarna av prototypen 
konstruerats.

4.1 Kravspecifikation

Nedan följer en detaljerad problemformulering i form av en kravspecifikation
som är uppdelad i funktionella och icke funktionella krav. Där funktionella krav
är det som specificerar vilka funktioner som prototypen ska innefatta medan
icke  funktionella  krav  är  exempelvis  hur  många  klick  funktionaliteten  på
webbplatsen högst får vara.

4.1.1 Funktionella krav
Webbplatsen är menat att vara användbart för användarna som enkelt ska kunna
göra det som efterfrågas av användaren. Därmed finns det krav som bör 
uppfyllas för att användargränssnittet och prototypen ska tillfredsställa 
användarnas behov. 

Krav Beskrivning

1 Anställda och administratörer ska kunna logga in, där en autentisering
ska  genomföras  för  att  se  att  korrekta  uppgifter  angivits  av
användaren. Annars ska ett felmeddelande skrivas ut

2 Anställda ska kunna logga in och kunna betrakta dokumentationer av
tjänster

3 Anställda  och  administratörer  ska  uppfatta  att  presentationen  av
tjänsterna är strukturerat och som sedan kommer att tas fram efter ett
användbarhetstest

4 Användare ska kunna prenumerera på tjänster för att sedan få en notis
då en delversion uppdaterats, notisen ska representera en textsträng i
navigeringsmenyn

5 Administratörer  ska  kunna  logga  in  och  navigera  mellan
administratörspanelen och användarpanelen

6 Administratörer ska kunna skapa en ny användare

7 Administratörer ska kunna skapa en ny tjänst som ska bli visuellt för
samtliga användare och ska även kunna ta bort tjänster

8 Administratörer ska kunna skapa en ny delversion, vilket innebär att
om  en  användare  prenumererar  på  tjänsten  ska  en  notifikation
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framkomma  under  navigeringsmenyn  för  de  anställda  som
prenumererar på tjänsten

9 En restriktion  för vanliga  användare  ska hindra användare  från att
försöka gå in på administratörspanelen

4.1.2 Icke funktionella krav

Krav Beskrivning

10 Användare  ska  kunna  navigera  till  efterfrågad  plats  med  högst  3
knapptryck

4.2 Beståndsdelar av prototyp

I  delkapitel  4.2.1  framkommer  det  vad  testdatabasen  innehåller  och  vidare
under  delkapitel  4.2.2  beskrivs  det  hur  inloggningssidan  har  konstruerats.
Därefter under delkapitel 4.2.3 kommer en beskrivning om användarpanelens
olika  funktioner.  Slutligen  under  delkapitel  4.2.4  beskrivs  det  hur
administratörspanelen är uppbyggd och dess olika funktioner.

4.2.1 Databas

För  prototypen  konstruerades  en  testdatabas  omfattande  av  tjänster,
delversioner,  användaruppgifter  och  notifikationsuppgifter.  Tanken  var  att
konstruera prototypen med ett innehåll av tjänster och delversioner för att den
ska motsvara TeliaSoneras problem. Därför skapades 4 tabeller: 

 service  -  innehåller  tjänstens  information  som  bl.a.  tjänstens  id,
tjänstenamn och publiceringsdatum

 subversion - innehåller en detaljerad information om tjänsten som bl.a.
unikt  tjänstens  id,  delversions  nummer,  version  av  tjänst,
publiceringsdatum och en sammanfattning av tjänsten

 user  -  innehåller  data  om  en  användare  som  bl.a.  användar  id,
användarnamn, lösenord, förnamn, efternamn, mejl och avatar

 notification - innehåller ett unikt notifikations id samt användar id och
tjänstens id

De ovanstående tabellerna gjorde det möjligt för användare att kunna betrakta
dokumentationer av tjänster. För att användaren skulle kunna prenumerera på
en tjänst och få information om de specifika tjänsterna var tabellerna relaterade
till  varandra.  En  relation  mellan  service  och  subversion  skapades  samt  att
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notification har en koppling med både service och user, just för att veta vilken
tjänst specifik användare har prenumererat på. Relationerna och attributen som
finns i tabellerna visas i figur 3.

Figur 3: Representation av testdatabasens innehåll och relationer

4.2.2 Inloggning

Den första inblicken användaren får av systemet är inloggningssidan som ger
användaren  möjligheten  att  mata  in  inloggningsuppgifter,  se  Figur  4.  Detta
innebär att en autentisering och lagring av inloggningsdata måste genomföras,
just för att användaren ska kunna navigera på webbplatsen på ett effektivt sätt. 

Därmed konstruerades ett authentikationsfilter som var avsedd till att registrera
en  HTTP-  request  och  response  som  möjliggjorde  det  att  hämta  response
parametrar  i  form av  inloggningsdata  som lagrats.  De  inloggningsdata  som
lagrades var ett unikt sessions id och användarnamn. När användaren matat in
inloggningsuppgifterna kommer formuläret skicka användaren till en servlet vid
namnet LoginServlet. Det nämndes tidigare under delkapitel 2.2.3 om servlets
används de för att  hämta requests och responses. I detta fall erhölls respons
parametrar i form av användarnamn och ett unikt sessions id som deklarerades
vid inloggning. När en användare loggar in anropas en servlet som inkluderar
en EJB för tabellen user. EJB anropar i sin tur en intern funktion verifyLogin()
som tar emot inloggningsuppgifterna som inparametrar, se Bilaga A. Därefter
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returnerar  funktionen  antingen  true  eller  false  baserat  på  om
inloggningsuppgifterna är korrekta. 

Om korrekta uppgifter matats in kommer en cookie att deklareras innehållande
användarnamnet och ett unikt sessions id. Sedan kommer authentikationsfiltret
att  registrera  en  HTTP-request  och  response  som gör  det  möjligt  att  hämta
response  parametrar,  vilket  innehåller  det  som  deklarerats  i  cookien.
Tidsintervallet  för  cookien  är  30  *  60,  vilket  representerar  30  minuter.
Authentikationsfiltret används även för att titta om en session är deklarerad för
att användaren ska kunna navigera på webbplatsen. Om det unika sessions id:et
inte  har  deklarerats  kommer  användaren  endast  att  få  åtkomst  åt
inloggningsfilen, vilket innebär att användaren inte får åtkomst till någon data.

Figur 4: Inloggningsrutan som användaren först kommer i kontakt med på webbplatsen.

4.2.3 Användarpanel

I detta delkapitel framkommer en beskrivning om prenumerationsknappens och
sökfunktionens  funktionalitet  och  uppbyggnad.  Användare  ska  kunna
prenumerera på en tjänst enkelt för att snabbt få tillgång till efterfrågad data.
Därför är prenumerationsfunktionen menad att ge prenumeranter snabb åtkomst
till specifika tjänster. Detta innebär att varje användare som prenumererar på en
tjänst  ska  få  en  notifikation  då  en  tjänst  eller  delversion  uppdateras.
Notifikationen framkommer under navigeringsmenyn i form av en textsträng
som representerar antalet uppdateringar som genomförts. Användaren ska sedan
kunna  klicka  på  notifikationer  för  att  se  vilka  tjänster  som  har  blivit
uppdaterade.  Dessa  notifikationer  framkommer  då  en  delversion  uppdateras
eller tilläggs av en administratör. Detta innebär att om användaren prenumererar
på en tjänst och en delversion tilläggs på den tjänsten ska användaren få en
notifikation  om  att  en  uppdatering  genomförts  på  tjänsten.  En  notifikation
framkommer  även  då  en  delversion  blivit  tillagt  eller  uppdaterats.
Notifikationen  skapas  genom  att  ändra  status  i  tabellen  notification  från
“uptodate” till “updated”, vilket innebär att en notis framkommer för samtliga
användare som prenumererar på tjänsten. Då användaren klickar på meddelande
ikonen i huvudmenyn framkommer en lista av de tjänster som har uppdateras.
Då användaren klickar på en av tjänsterna i notislistan för att se delversionerna
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ska  notisen  försvinna  från  notislistan.  Detta  innebär  att  statusen  på
notifikationen  ändras  från  “updated”  till  “uptodate”  för  den  specifika
användaren,  vilket innebär  att  notisen försvinner  från listan.  I  figur 5 nedan
visas hur notisen framkommer i navigeringsmenyn för användaren. 

Prenumerationen utförs med AngularJS som gör det möjligt att uppdatera och
lägga  till  nya  objekt  i  databasen.  När  användaren  prenumererat  på  tjänsten
skapas en tuple i databasen som innehåller notifikationsuppgifter, för att veta
vilken användare som prenumererar på korresponderande tjänst.

Figur 5:  Notiser  som framkommer då användaren prenumererar på en ny tjänst  eller  då en
befintlig tjänst uppdateras.

Genom en sökfunktion blir det möjligt för användaren att söka efter tjänster på
ett effektivt sätt, speciellt om det existerar en större mängd tjänster. Med hjälp
av AngularJS kan ett filter skapas för sökningen, dvs. att en filtrering sker på
det ordet användaren söker efter. Därmed kommer irrelevanta sökalternativ att
filtreras bort för användaren, se Figur 6.

Figur 6: Sökfunktionens funktionalitet då en användare söker efter “bred” på “Övriga tjänster”-
sidan.
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Figur 6 visar ett exempel då en användare söker efter en tjänst “bred”. Med
hjälp av AngularJS genomförs filtreringen genom att skriva på följande sätt:  
<div ng-repeat="c in service | filter: searchedText"></div>. Filtreringen jämförs
sedan med ng-model vars namn i detta fall innefattar modellen searchedText
och  som skrivs  på  följande  sätt:  <input  type="text"  placeholder="Sök  efter
tjänst" ng-model="searchedText"> som motsvarar sökrutan. Genom att använda
ng-model i AngularJS skapas en bindning med formuläret och det som sker är
att objekt som inte matchar det sökta ordet filtreras bort.

4.2.4 Administratörspanel

Administratörspanel innehåller ett flertal sidor där administratören ska kunna
hantera användare, tjänster och delversioner. 

På ”Hantera användare”-sidan kan administratören klicka på ett användarnamn i
sidomenyn  och  det  som framkommer  är  användarens  uppgifter  som visas  i
Figur 7. 

Figur  7:  Administratörens  vy  som  framkommer  efter  att  ett  klick  på  ett  användarnamn
genomförts.

Administratören  ska  även kunna lägga  till  en  användare  och det  genomförs
genom att klicka på den lila rutan med ett plus tecken. Efter att administratören
klickat på den lila rutan framkommer ett formulär som visas i Figur 8.
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Figur 8: Formuläret som framkommer då administratören klickar på lila rutan med ett plus i
mitten.

Då administratören lägger till en användare via formuläret kommer data i form
av ett objekt att skickas till klassen UserFacadeRest som är en EJB (Enterprise
JavaBeans) för klassen User med hjälp av POST som är en av de inbyggda
HTTP-metoderna i ett REST API. UserFacadeRest kommer sedan att anropa en
superklass som lägger till en ny användare i databasen.

För  att  administratören  ska  kunna  tillägga  tjänster  kommer  endast  tjänstens
namn behövas. Detta har med att både service_id och publish_date automatiskt
genereras vid insättning av data i databasen. Då administratören vill tillägga en
tjänst används den lila rutan med vitt kryss och resultatet efter klicket visas i
Figur 9.

Figur 9: Administratörens vy då ett klick på den lila rutan med ett plus genomförts på “Hantera
tjänster”-sidan.

Den röda knappen som visas i figur 9 tar bort en tjänst. För att ta bort en tjänst
måste först delversionerna tas bort, sedan måste notifikationerna tas bort med
tanke på att service har en relation med subversion och notification. Då både
delversionerna  som tillhör  tjänsten  och notifikationerna  blivit  borttagna  kan
tjänsten även tas bort.

Då administratör en är på ”Hantera subversion”-sidan och klickar på en tjänst
ska delversionerna framkomma i på huvud sidan, se figur 10. Administratören
har möjligheten att både lägga till och uppdatera en delversion. I figur 10 visas
administratörens vy vid uppdatering av en tjänst. För att lägga till en delversion
klickar administratören på den lila rutan med ett vitt plustecken. Figur 10 visar
även att en administratör kan uppdatera befintliga delversioner av en tjänst. 
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Figur 10: Hantera subversioner på administratörspanelen där administratör kan lägga till, och
uppdatera subversioner

Figur  11 visar  hur  det  ser  ut  för  en administratör  när  en  ny delversion ska
tilläggas. Detta genomförs genom skriva en beskrivning och därefter klicka på
“Lägg till”-knappen, på så sätt tilläggs en ny delversion i databasen.

Figur 11: Administratörens vy då ett klick på den lila rutan med ett plus genomförts “Hantera
subversion”-sidan, där framkommer möjligheten för användaren att lägga till en subversion.
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5 Resultat
5.1 Användbarhetstest

Under delkapitel  5.1.1 kommer resultatet  av det  som dokumenterades  under
användbarhetstestet.  Vidare  under  delkapitel  5.1.2  kommer  en  jämförelse  av
prototypen jämfört med det nuvarande system TeliaSonera har.

5.1.1 Resultatet av rådata från prototypen

Totalt 5 personer deltog i användbarhetstestet och i uppgift fick testpersonerna
navigera på webbplatsen genom att utföra uppgifter som utgavs vid tillfället.
Samtidigt  som  testpersonerna  utförde  de  olika  uppgifter  dokumenterades
tidsåtgång och antalet klick för en användare att utföra respektive uppgift. 

Testpersonerna var anställda på TeliaSonera i åldrarna som varierade mellan 19-
27 år. Det var totalt 4 uppgifter testpersonerna fick utföra och samtliga personer
utförde samma uppgifter. Genom att dokumentera antalet klick det tog för en
testperson att  utföra  uppgifterna  resulterade det  med figur  12.  Figuren visar
antalet klick det tog för en testperson att utföra respektive uppgift. Ett mål i
kravspecifikationen var att en anställd ska kunna navigera till efterfrågad plats
på mindre än 3 klick, vilket inte uppfylldes och kommer senare att diskuteras. 

Figur 12: Resultatet av antalet knapptryck det tog för testpersonerna att utföra uppgifterna samt
medelvärdet för samtliga test för respektive användare.

Genom att dokumentera tidsåtgången för respektive uppgift som testpersonerna
genomförde för prototypen resulterade med Figur 13 nedan.
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Figur  13:  Antalet  sekunder  det  tog  för  testpersonerna  att  utföra  respektive  uppgift  samt
medelvärdet för alla uppgifter.

5.1.2 En jämförelse av prototyp och nuvarande system

Efter att  testpersonerna fick i  uppgift  att  söka efter en dokumentation av en
tjänst  på  prototypen  fick  det  även samma uppgift  på  det  nuvarande  system
TeliaSonera  har.  Där  jämfördes  tidsåtgången  och  antalet  klick  det  tog  för
testpersonen att genomföra uppgiften. Jämförelsen resultatet kan ses i Figur 14
och Figur 15 nedan.

I  figur  14  visas  skillnaden  mellan  tidsåtgången  för  att  hitta  efterfrågad
dokumentation  av  tjänst.  Det  som  visas  i  Figur  14  är  att  tidsåtgången  för
samtliga  testpersoner  minskade  på  prototypen  jämfört  med  det  nuvarande
systemet. 

19



Att presentera dokumentationer av tjänster
Sebastian Persson 2016-06-04

Figur  14:  Skillnaden  mellan  hur  lång  tid  det  tog  att  hitta  efterfrågad  tjänst  på  nuvarande
systemet och prototypen.

I  Figur 15 visas skillnaden mellan antalet  klick för  nuvarande systemet  och
prototypen. Även här visar det att samtliga testpersoner minskar antalet klick
för att hitta en dokumentation.

Figur 15: Skillnaden mellan antalet klick för nuvarande systemet och prototypen.
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6 Analys
I delkapitel 6.1 framkommer en analys kring resultatet av användbarhetstestet 
som genomfördes med avseende på lärbarhet, verkningsgrad, minnesvärdhet, 
fel och upptäckbarhet.

6.1 Användbarhetstest

Genom att dokumentera tidsåtgång och antalet klick varje för respektive uppgift
under observationen, resulterade det med att testpersonerna hittade efterfrågad
data  betydligt  snabbare  på  prototypen.  Detta  jämfördes  sedan  med  hur  de
anställda  söker  efter  dokumentation  i  dagens  läge  och  i  figur  14  visas
tidsåtgången  för  respektive  sätt.  Figuren  påvisar  att  prototypen  minskar
tidskostnaden  drastiskt  vid  sökning  av  dokumentation.  Minskningen  för
prototypen kan i sin tur bero på att alla dokumentationer av tjänster är samlade i
en strukturerad ordning på samma webbplats, istället för att lägga allting på ett
intranät.  I  prototypen  finns  även  ett  sökningsalternativ  och  en
prenumerationsknapp,  vilket  underlättar  för  användaren  att  komma  åt
efterfrågad dokumentation av tjänst.

6.1.1 Lärbarhet

På prototypen hade testpersonerna 4 och 5 svårigheter med att se skillnaden
mellan länkarna “Mina prenumerationer” och “Övriga tjänster”, vilket indikerar
att  konstruktionen  måste  vara  väldigt  specificerad.  Detta  har  med  att  alla
anställda  på  TeliaSonera  ska  kunna  nyttja  systemet.  Ju  fler  uppgifter
testpersonerna  utförde  desto  lättare  blev  det  för  dem  att  navigera  på
webbplatsen, framförallt för testpersonerna 4 och 5 som hade stora svårigheter
vid  första  uppgiften.  De svårigheter  som framkom för  testpersonerna  skulle
kunna lösas genom att användarna dirigeras om till “Övriga tjänster”-sidan då
användaren ännu inte prenumererar på en dokumentation av tjänst.

Under  observationen  blev  det  tydligt  att  länkarna  i  navigeringsmenyn  var
väldigt distraherande för testpersonerna. Testerna visade också att personer med
ökad datorvana lyckades lösa uppkomna problem snabbare än personer med
mindre  dator  vana.  Detta  löstes  genom  att  klicka  på  de  olika  länkarna  i
navigeringsmenyn för att komma till den efterfrågade sidan på webbplatsen.

6.1.2 Verkningsgrad

Verkningsgraden (efficiency)  visade väldigt  positiva resultat,  vilket  indikerar
hur bra testpersonerna kan genomföra samma uppgift som de tidigare utfört.
Verkningsgraden ökade för samtliga testpersoner ju mer uppgifter de utförde
dessutom lärde testpersonerna sig att utföra uppgifterna. I Figur 13 visas hur
samtliga  testpersoner  minskade  tidskostnaden  redan  efter  första  uppgiften,
vilket indikerar att testpersonerna enklare hittar på webbplatsen.
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Testperson 1, 2 och 3 utförde uppgifterna väldigt snabbt och detta har med att
de till  stor del fokuserade på namnen av länkarna.  Därefter gick det väldigt
snabbt för testpersonerna att  lösa respektive uppgift.  Testpersonerna 4 och 5
hade problem med att urskilja skillnaden på de olika länkarnas namn och detta
kan ses i resultatet, men när de väl lärde sig hur strukturen på webbplatsen var,
lyckades de förbättra sina resultat.

6.1.3 Minnesvärdhet

Testpersonerna  fick  utföra  samma  test  efter  en  veckas  uppehåll  och  detta
resulterade i att testpersonerna kunde utan större problem utföra alla tester med
en minimal tidsåtgång. Testpersonerna kom ihåg vilken process de var tvungna
att  genomgå  för  att  nå  efterfrågad  data,  vilket  var  väldigt  positivt.  Därmed
försvann förvirringen som testpersonerna 4 och 5 stötte på under första testet
med att  se skillnaden mellan “Mina prenumerationer” och “Övriga tjänster”.
Testpersonerna fokuserade inte längre på irrelevant data som de tidigare hade
gjort, utan istället genomförde de testen väldigt snabbt och effektivt.

6.1.4 Fel

De felen samtliga testpersoner genomförde var mestadels att gå in på fel länk i
navigeringsmenyn. Anledningen till detta kan vara att testpersonen kommer in
på  “Mina  prenumerationer”-sidan  direkt  efter  inloggning  och  kan  vara  en
indikation  på  att  de istället  ska  komma in  på  “Övriga  tjänster”-sidan då  de
loggar in för första gången.  Detta var något testpersonerna 1, 2, 3 och 4 löste
väldigt enkelt genom att navigera till  den efterfrågade sidan på webbplatsen.
Testperson  5  hade  istället  problem  med  att  hitta  vägen  från  “Mina
prenumerationer” till “Övriga tjänster”-sidan på webbplatsen.

6.1.5 Upptäckbarhet

Upptäckbarhet (findability) är något som är viktigt inom användbarhet och i
detta examensarbete handlar det om att hitta efterfrågad data inom en rimlig
tidsram. I prototypen hittade testpersonerna den efterfrågade dokumentationen
snabbt  i  jämförelse  med  det  nuvarande  systemet.  Resultatet  blev  att
testpersonerna 1, 2, 3 och 4 hittade efterfrågad dokumentation på minder än 1
minut. 

Tillvägagångssättet  som testpersonerna  utförde  testerna  på var  väldigt  olika.
Testperson  5  betraktade  i  princip  allting  på  webbplatsen,  även  onödig
information som exempelvis att klicka på profil ikonen, medan testpersonerna
1, 2 och 3 snabbt navigerade till rätt sida på webbplatsen. Testperson 4 hade lite
problem  med  att  hitta  dokumentationerna  först  och  klickade  på  “Mina
prenumerationer”  flera  gånger  innan testpersonen insåg  att  det  är  den  sidan
personen befinner sig på.
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7 Diskussion
7.1 Utvärdering av användbarhetstest

Användbarhetstesterna  visade  att  testpersonerna  minskade  tidskostnaden
drastiskt, då de sökte efter dokumentationer av tjänster i prototypen i jämförelse
med nuvarande systemet. Tidsåtgången och antalet klick som visas i figurerna
13 och 14 kan vara missledande eftersom att  prototypen endast  innehöll  10
tjänster. Detta innebär i sin tur att det skulle kunna ta längre tid och fler klick
för en anställd att hitta efterfrågad dokumentation om samtliga tjänster lades till
i prototypen. 

Resultatet från användbarhetstesterna visade att prototypen inte uppfyllde ett av
kraven i kravspecifikationen, vilket var att de anställda ska kunna navigera till
efterfrågad plats på 3 eller mindre klick. Anledningen till att kravet inte blev
uppfyllt kan tyda på att användarna aldrig använt ett liknande system tidigare.
Det  skulle  även  kunna  bero  på  att  länkarna  i  navigeringsmenyn  inte  är
tillräckligt beskrivande för användarna. 

Det var svårt att ta fram en fullt trovärdig prototyp utan en databas som innehöll
samtliga  dokumentationer  av  tjänster.  Användbarhetstesterna  skulle  istället
kunna indikera att genom en strukturerad webbplats, som innehåller samtliga
tjänstedokumentationer, där tjänsterna och dess delversioner är relaterade, kan
leda  till  att  användare  minskar  tidsåtgången  för  att  hitta  efterfrågad
dokumentation. 

7.2 Fortsatt arbete

Prototypen  har  visat  indikationer  på  en  förbättrad  hantering  av  tjänsternas
dokumentation.  För  att  ta  prototypen vidare  till  en  validerad  produkt  skulle
följande saker behövas:

 en förbättring av systemets säkerhet för att implementera en webbtjänst
som följer TeliaSoneras säkerhetspolicy

 en vidareutveckling av prototypen som baseras på observationerna av
användbarhetstestet

 en implementation av samtliga tjänster  i  prototypen.  Anledningen till
detta  kan  vara  att  prototypen  inte  minskar  tidsåtgången  för  att  hitta
efterfrågad dokumentation.  Detta  kan  endast  verifieras  då  prototypen
och nuvarande systemet har lika många dokumentationer

 en mejlprenumeration då användarna slipper logga in på prototypen för
att se om en uppdatering genomförts. Detta innebär då att de anställda
som prenumererar på en dokumentation ska få ett mejl vid uppdatering.
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Mejlprenumerationen  skulle  då  ersätta  notifikationerna  som finns  på
prototypen

 en  konsumtion  av  logghanteringstjänster  på  systemet  för  att  lagra
statistik om hur användarna verkligen utnyttjar systemet. Detta skulle ge
upphov till att se vilka dokumentationer som används mest och vad de
anställda letar efter

7.3 Etiska aspekter

Dokumentationerna  av  tjänsterna  skrivs  för  närvarande  ut  på  papper  för  att
underlätta  för  utvecklingsprocessen,  då  det  tar  långt  tid  att  hitta
dokumentationerna. Detta innebär att prototypen skulle kunna bidra med dess
strukturella presentation av dokumentationerna, för att minska antalet utskrifter.
Då dokumentationerna presenteras på ett lämpligt sätt, skulle det kunna leda till
att de anställda inte behöver skriva ut dokumentationerna. Genom att minska
antalet utskrifter skonar man på miljön samtidigt som den anställdes nöjdhet
ökar då efterfrågad dokumentationen hittas snabbt.

Med tanke på att en större del av dokumentationerna endast är för internt bruk
blir  det  ytterst  viktigt  att  säkerheten  av  systemet  är  på  allra  högsta  grad.
Anledningen  till  detta  är  att  personer  som  inte  är  avsedda  för
dokumentationerna ska få åtkomst till otillåten information. Detta har med att
dessa personer skulle kunna använda dokumentationerna för att hitta kryphål i
de  befintliga  tjänsterna,  genom  att  sno  åt  sig  kunduppgifter  eller  att  ta
information om hur TeliaSoneras tjänster är uppbyggda. Därmed är det viktigt
att ha en säker autentisering vid inloggning för de anställda, för att säkerställa
att inloggningen blir säker.
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Bilaga A: LoginServlet.java

package servlet.session;
import services.AbstractFacade;
import entities.User;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.List;
import javax.annotation.ManagedBean;
import javax.ejb.EJB;
import javax.enterprise.context.RequestScoped;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import javax.ws.rs.core.Context;
import javax.ws.rs.core.HttpHeaders;
import services.UserFacadeREST;

@ManagedBean
@WebServlet("/LoginServlet")
public class LoginServlet extends HttpServlet {

   @Context
   HttpHeaders headers;
   private static final long serialVersionUID = 1L;
   private final String userID = "aa";
   private final String password = "aa";

   //  Declaration  of  the  EJB  to  be  able  to  call  the  function  from this
servlet.
   @EJB
   private UserFacadeREST UFR;

   protected void doPost(HttpServletRequest request,
           HttpServletResponse  response)  throws  ServletException,
IOException {
       // get request parameters for userID and password
       String user = request.getParameter("user");
       String pwd = request.getParameter("pwd");
       if (UFR.verifyLogin(user, pwd)) {
           HttpSession session = request.getSession();
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           session.setAttribute("user", user);
           //setting session to expiry in 30 mins
           session.setMaxInactiveInterval(30 * 60);

           Cookie userName = new Cookie("user", user);
           userName.setMaxAge(30 * 60);
           response.addCookie(userName);
           System.out.println("THE USER: "+user);
           if (user.compareToIgnoreCase("admin") == 0) {
               response.sendRedirect("admin/admin.jsp");
           } else {
               response.sendRedirect("subscribe.jsp");
           }
       } else {
           RequestDispatcher  rd  =
getServletContext().getRequestDispatcher("/login.html");
           PrintWriter out = response.getWriter();
           out.println("<font  color=red>Either  user  name  or  password  is
wrong.</font>");
           rd.include(request, response);
           response.sendRedirect("/login/login.html");
       }
   }
}
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