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Abstract 

Abstract 

This report aims to answer how to design a user interface for a mobile application 
minimizing the amount of key presses, specifically text input. In this context, 
mobile application means a program designed to run on a mobile phone with a 
numerical keyboard. The application we’re designing is a travel search function for 
local bus traffic. For out test purposes we used the bus stops in Jönköping County. 

We developed a design concept based on a menu system consisting of alphabetic 
groups for inputting names of towns and bus stops. From this we developed a 
prototype in Java Micro Edition which could later be evaluated after a small user 
test. 

The prototype was tested on three people using a method developed at the 
software company Apple. The results revealed one significant flaw, which, 
fortunately, is easy to correct. The remaining problems were not considered to be 
any insurmountable hurdles for users to overcome. Response from the test subjects 
was positive in that they not only experienced fewer key presses, but also a simpler 
usage of the application. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Den här rapporten ämnar besvara frågan om hur man bör utforma ett 
användargränssnitt för en mobil applikation så att antalet knapptryckningar, 
speciellt textinmatning, på den mobila enheten minimeras. Med mobil applikation 
menas i detta fall ett program avsett att köras på en mobiltelefon med en numerisk 
knappuppsättning. Applikationen i fråga är en resesökningsfunktion ämnad för 
lokal busstrafik; för testsyften används hållplatser inom Jönköpings län. 

Ett designkoncept utformades baserat på ett menysystem bestående av 
alfabetsgrupper för inmatning av namn på orter och hållplatser. Utifrån detta 
utvecklades en prototyp i Java Micro Edition som sedan kunde utvärderas och 
modifieras efter ett mindre användartest. 

Prototypen testades på tre personer efter en metodik som utformats på 
mjukvaruföretaget Apple. Resultatet visade en allvarlig brist, som lyckligtvis är 
enkel att korrigera. Resterande problem ansågs ej utgöra några större hinder för 
framtida användare. Responsen från testpersonerna var positiv då de inte bara 
upplevde färre knapptryckningar utan också ett enklare användande jämfört med 
traditionell textinmatning. 

 

Nyckelord 

Java Micro Edition – Mobiltelefon – Användargränssnitt – Menysystem – 
Numeriskt tangentbord  
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1 Inledning 
Som ett led i vår utbildning krävs att ett examensarbete inom det valda området, 
Datateknik, genomförs. Det var vårt ansvar att hitta ett ämne och en 
uppdragsgivare. Vi kom i kontakt med företaget Infospread AB som presenterade 
en rad olika uppdrag som kunde genomföras som examensarbeten. Uppdraget som 
beskrivs i detta arbete var det som till slut valdes. 

Uppdraget i fråga var att utveckla ett användargränssnitt till en planerad 
resesökningsapplikation för mobiltelefoner. Applikationen är tänkt att användas 
för sökningar i busstrafik inom Jönköpings län och andra län. Tjänsten är tänkt att 
komplettera Infospreads nuvarande tidtabellsvisningstjänst som redan används av 
bl.a. Jönköpings Länstrafik. Tyngdpunkten i utvecklingen ska ligga på de speciella 
användarvänlighetskrav som ställs på mobila applikationer, så som god 
överskådlighet och minimal textinmatning. 

1.1 Bakgrund 
En mobiltelefons indataenhet är (förutom samtalsmikrofonen) i de allra flest fall i 
form av ett numeriskt tangentbort kompletterat med ett mindre antal 
programmerbara knappar och en uppsättning navigationsknappar. Denna layout 
är till stor del standardiserad, även om vissa fysiska skillnader (och även skillnader i 
implementationer av knappåtkomst) förekommer. Textinmatning till en 
applikation i mobiltelefonen görs med sifferknapparna, som var och en 
representerar tre eller fyra bokstäver. En bokstav väljs antingen genom upprepade 
knapptryckningar (s.k. multi-tap) eller genom ett system som gissar vilken bokstav 
som passar i sammanhanget med hjälp av en ordlista (dessa finns i olika varianter 
så som T9 och iTap). Även med ett sådant system är dock textinmatning i en 
mobiltelefon betydligt krångligare än med ett konventionellt tangentbord. 

Även om den stora mängd textmeddelanden som skickas varje dag kan tyda på att 
användarna har vant sig vid dessa inmatningsmetoder, så är fortfarande andelen 
nödvändig textinmatning en viktig variabel när det gäller användarvänligheten i 
mobila applikationer. 

Infospread AB är väl medvetna om detta, och har i sina applikationer medvetet 
försökt minimera textinmatning och antalet knapptryckning som behövs för att nå 
ett resultat. I sin nuvarande form har deras applikation för busstider ingen 
sökfunktion eftersom det bedömdes bli för komplicerat för användaren hantera 
med en konventionell textinmatningslösning. Dessutom, eftersom T9 och 
liknande system utgår från en intern ordlista som sannolikt inte kan gissa sig till 
namnen på lokala busshållplatser, skulle man vara tvungen att använda multi-tap, 
eller implementera sitt eget system med en egen ordlista (T9 och iTap är dessutom 
patentskyddade, vilket skulle ge upphov till vissa licensieringsfrågor).  
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Den frågeställning som ska besvaras är därför hur man ska utforma ett 
användargränssnitt till en mobil applikation där antalet knapptryckningar, i 
synnerhet vid textinmatning, hålls till ett minimum . 

1.2 Syfte och mål 
Målet för detta examensarbete är att utveckla ett användargränssnitt för 
resesökningsapplikationen som löser problemet med lång textinmatning och 
mångfaldiga knapptryckningar. Detta kommer att implementeras i en prototyp 
som kommer att presenteras för Infospread och även användas för ett mindre 
användartest i slutskedet av arbetet. Kunskapen som vunnits under arbetets gång 
kommer att gynna Infospread när de i framtiden lägger till nya tjänster till sitt 
utbud. 

1.3 Avgränsningar 
På Jönköpings Länstrafiks (JLT) webbplats finns redan en sökfunktion för 
konventionella persondatorplattformar. Då Infospread har ett nära samarbete med 
Länstrafiken, och logiken bakom sökningen inte är beroende av gränssnittet, är det 
endast gränssnittet som kommer att utformas och implementeras. Inget arbete 
kommer att läggas på någon funktionalitet. Prototypen kommer därför endast att 
ge ett fabricerat resultat för att signalera till testpersonerna att inmatningsprocessen 
är slutförd. 

Då företaget befinner sig i Jönköping kommer valet av busshållplatser att 
begränsas till de hållplatser som finns inom Jönköpings län. I det fall att 
Infospread vill testa prototypen på andra orter kan hållplatserna lätt bytas ut 
genom en enkel modifikation av källkoden. 

Eftersom det handlar om en prototyp kommer ingen större hänsyn att tas till 
kompabilitet med andra mobiltelefoner än de som kommer att användas under 
utveckling och tester. Dessa kommer dock att vara modeller som är vanligt 
förekommande på marknaden. 

1.4 Disposition 
Resterande delar av rapporten består av en teoretisk bakgrund samt de vanligt 
förekommande avsnitten genomförande, resultat samt slutsats med diskussion. 
Under dessa delar skiljs prototyputvecklingen och användartesterna åt, då dessa är 
två skilda processer. Även designen och implementationen av prototypen är 
uppdelade i olika avsnitt; därmed samlas alla kodexempel i ett kapitel.
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2 Teoretisk bakgrund 
En mobiltelefon är relativt svåranvänd när det gäller applikationer, till stor del 
beroende på den minimala skärmen och de svårhanterliga navigationssystemen. 
Därför är varje steg i ett programs navigation, vilket i förlängningen betyder varje 
tangenttryckning (t.ex. för att komma till nästa skärmbild), på bekostnad av 
användarvänligheten. Därför bör man försöka minimera antalet knapptryckningar 
som behövs för att uppnå användarens mål.1 

Eftersom mobiltelefoner saknar alfabetiskt tangentbord är textinmatning tämligen 
opraktisk, även med tekniker som triple-tap och T9. Därför måste applikationer 
utformas så att de inte bemödar användaren med långa textinmatningar. Om ett 
alternativt inmatningssätt kan hittas, bör det användas.2 Alfabetiska listor kan 
användas som ett alternativ.3 

2.1 Java Micro Edition 
Det programmeringsspråk som valts för utveckling av prototypen är en variant av 
Java kallad Java Micro Edition (Java ME), speciellt anpassad för mindre enheter. 
Java Micro Edition är uppdelad i två olika konfigurationer, Connected Device 
Configuration (CDL) och Connected Limited Device Configuration (CLDC). 
Den sistnämnda är, som namnet antyder, ämnad för enheter vars hårdvara 
(huvuddels minnesstorlek) är mer begränsad. Denna har ingen fullfjädrad virtuell 
Java-maskin (JVM), utan använder en mindre sådan kallad KVM (Kilobyte 
Virtual Machine, från det faktum att dess storlek mäts i kilobytes, till skillnad från 
megabyte i fallet JVM).4 CDL är avsedd för enheter som set-top-boxar, 
navigationssystem och avancerade handdatorer, medan CLDC är avsett för 
enheter med mindre display, mindre hårdvaruresurser samt mindre 
indatamöjligheter, dvs. enheter som enklare handdatorer, personsökare och 
mobiltelefoner.5 

                                                 
1 Ballard, Barbara, User Interface Design Guidelines for J2ME MIDP 2.0 .(Little Springs Design, 
2005), s. 9 
2 Ballard, s. 8 
3 Ballard, s. 32 
4 Li, Sing & Knudsen, Jonathan, Beginning J2ME: From Novice to Professional, Third Edition. 
(Apress, 2005), s. 4 
5 Li & Knudsen, s. 4 
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Utöver dessa konfigurationer finns även olika profiler som är ännu mer specifika 
för den avsedda typen av enhet. Inom CLDC finns två profiler, Information 
Module Profile (IMP) och Mobile Information Device Profile (MIDP). IMP är 
tänkt att användas i inbyggda system utan grafiska displayer, så som parkerings- 
och varuautomater.6 MIDP är avsedd, och har blivit standarden, för 
mobiltelefoner och enklare handdatorer.7 Denna profil stöds av nästan alla 
mobiltelefoner på marknaden idag, och har blivit väldigt populär för utveckling av 
spel. Det finns en ytterligare nivå i Java ME, vilken består av ytterligare API:er 
(Application Programming Interface) som tillverkare kan välja att lägga till för att 
ge stöd åt t.ex. Bluetooth eller 3D-grafik.8 

MIDP har en mängd inbyggda klasser för konstruktion av användargränssnitt, och 
man kan även använda grafiska verktyg för att rita upp ett gränssnitt utan 
programmering. 

MIDP-applikationer består av en eller flera skärmbilder (huvudklassen 
Displayable). Det finns två olika typer av basklasser för dessa: generaliserade 
skärmbilder för ofta förekommande situationer (subklassen Screen och dess 
subklasser), så som listskärmar, textboxskärmar, dialogskärmar och formulär som 
man kan lägga olika sorters objekt på9; samt Canvasskärmbilder där man har 
lågnivåkontroll över pixlar och knapptryckningar.10 

Listskärmar kan användas för att presentera en lista, antingen som radioknappar, 
checkboxar eller som menyval.11 Tyvärr kan inte knapptryckningar kopplas till 
menyvalen, så navigationstangenterna måste användas. I en lång lista kan detta 
vara olämpligt. 

Dialogskärmar presenterar en fråga för användaren, som kan svara med en OK-
knapp eller, om det är en tidsbegränsad dialogskärm, vänta tills den försvinner.12 

Textboxskärmar används för att användaren ska kunna mata in text.13 Oftast 
används ett textfält i ett formulär istället när man vill ha en flexiblare lösning med 
flera inmatningsfält.14 

                                                 
6 http://java.sun.com/products/imp/overview.html, besökt 2008-06-01 
7 Li & Knudsen, s. 6 
8 Li & Knudsen, s. 3 
9 Li & Knudsen, s. 54 
10 Li & Knudsen, s. 231 
11 Li & Knudsen, s. 67 
12 Li & Knudsen, s. 63 
13 Li & Knudsen, s. 61 
14 Ballard, s. 60 
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På formulär kan man lägga alla sorters olika objekt, så som textboxar, 
flervalsgrupper, datumfält m.fl.15 Det är dock mobiltelefonen och dess Java-
implementation som bestämmer hur dessa objekt ska presenteras för användaren. 
Positionering, objektstorlek och dylikt kan endast påverkas i liten utsträckning.16 
Vissa objekt har även många olika sorters implementation beroende på hur 
tillverkaren valt att presentera dem, t.ex. objektet för datumfält. Tillverkaren får 
där själv komma på ett sätt för användaren att mata in ett datum eller en tid.17 

Canvasskärmen är, i likhet med sitt namn, som ett blankt ark där man har full 
kontroll över allt man ritar upp. Dock kan man inte längre dra nytta av den 
enhetsspecifika Javaimplementationen som är till för att applikationen skall 
fungera korrekt i den specifika enheten. Istället får man själv skriva rutiner som 
anpassar applikationen efter t.ex. skärmstorlek och skillnader i knappuppsättning. 
Bland fördelarna, å andra sidan, finns möjligheten att fånga in knapphändelser och 
att positionera ut föremål på den exakta position där man vill ha dem, med valfri 
storlek.18 

Gemensamt för de båda basklasserna är att navigering mellan skärmbilder oftast 
sker via kommandon. Kommandon kopplas till en skärm eller ett objekt utan 
någon exakt definition hur kommandot ska presenteras för användaren. Olika 
Javaimplementationer kan därför lägga kommandot på olika ställen; kopplad till 
en programmerbar knapp, i en meny tillsammans med andra funktioner kopplad 
till en programmerbar knapp, via ett röstkommando, etc.19 Då man har kopplat 
många kommandon till en skärm eller ett objekt skiljer sig ofta 
implementationerna åt när de programmerbara knapparna inte räcker till. Vissa 
implementationer väljer kommandon till knapparna efter en prioriteringslista, 
andra efter ordningen de definierades. Då kommandona blir svårare att hitta när 
de grupperas ihop bör man försöka undvika detta.20 

2.2 Användartester 
Den allmänna uppfattningen om användartester inom mjukvaruindustrin är att 
sådana är, och måste vara, oerhört tidskrävande, uttömliga och kostsamma.21 Det 
finns dock viss forskning som hävdar att samma resultat kan uppnås med betydligt 
enklare och mindre kostsamma förutsättningar.22 Vanligt förekommande 
företeelser som videokameror, envägsspeglar och psykologikonsulter kan 
elimineras helt.23 

                                                 
15 Li & Knudsen, s. 73 
16 Ballard, s. 69-71 
17 Li & Knudsen, s. 81 
18 Li & Knudsen, s. 231 
19 Li & Knudsen, s. 56 
20 Ballard, s. 13-14 
21 Tognazzini, Bruce, Tog on Interface, (Addison-Wesley, 1992), s. 79 
22 Nielsen, Jakob, Usability Engineering at a Discount, (Nielsen, 1989) 
23 Tognazzini, s. 81 
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Huvudprincipen i dessa kostnadseffektiva tester är att utforma typiskt 
förekommande scenarion under vilka produkten kommer att användas, och bygga 
prototyper för dessa.24 Då vår applikation är så pass liten och specialiserad räcker 
det med en prototyp. Urvalet av testpersoner behöver inte baseras på några 
statistiska förutsättningar, då statistik inte är intresserant i detta sammanhang, 
utan att upptäcka brister i mjukvaran.25 De enda riktlinjerna som bör följas är att 
de bör ha samma erfarenhet av enheten som de tänkta användarna, och bör inte 
känna till produkten eller utvecklarnas åsikter om produkten i förväg.26 

Nielsen har kommit fram till att man inte behöver mer än tre testpersoner i varje 
iteration för att uppnå resultat. Om man testar fler användare än så kommer 
endast samma brister att upptäckas igen. Ifall ytterligare tester behövs efter att en 
ändring genomförts (dvs. en ytterligare iteration är nödvändig) måste nya 
testpersoner rekryteras.27 Testerna är inte utformade som kontrollerade 
experiment, så de kommer inte att ge några statistiska resultat. Däremot kommer 
man att kunna identifiera var användarna stöter på problem, och kunna använda 
den informationen för att förbättra applikationen.28 

För att enklare kunna förstå hur användaren uppfattar applikationen kan man 
instruera testpersonerna att ”tänka högt” under testet. Genom att de verbaliserar 
hur de försöker använda applikationen behöver man inte efter testet försöka gissa 
varför en testperson fastnade på ett visst ställe. Ofta kan personerna känna sig illa 
till mods när de blir ombedda att göra detta, varför man får förklara dess syfte, och 
även ibland påminna dem under testet.29 

Eftersom testet är tänkt att efterlikna verkligheten i så stor utsträckning som 
möjligt är det också viktigt att man undviker att hjälpa testpersonerna under 
testets gång. Detta måste man göra klart för dem, men även att deras frågor under 
testets gång, om än obesvarade, är oerhört hjälpsamma för att förstå deras 
tankesätt. Om man märker att testpersonen har fastnat totalt eller har lyckats 
hamna på alldeles fel ställe i applikationen, kan man dock ge en tillfällig hjälp för 
att få testet att gå vidare.30 

Under testets gång kommer man förhoppningsvis att upptäcka brister i 
applikationen som varit dolda för utvecklarna. De misstag som testpersonerna gör 
ska inte uppfattas som misstag från deras sida, snarare misstag i 
användargränssnittets implementation eller utformning från utvecklarnas sida.31

                                                 
24 Tognazzini, s. 81-82 
25 Tognazzini, s. 82 
26 Laurel, Brenda et al, The Art of Human-Computer Interface Design,.(Addison-Wesley, 1990), s. 87 
27 Tognazzini, s. 82 
28 Tognazzini, s. 83 
29 Laurel, s. 88 
30 Tognazzini, s. 84 
31 Laurel, s. 90 
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3 Genomförande 

3.1 Utveckling av prototyp 
Detta avsnitt innehåller först en genomgång av designen av användargränssnittet, 
sedan en presentation av delar av programkoden, och till sist en genomgång av 
användartestet. 

3.1.1 Design 

Den fråga Infospread helst ville ha svar på var hur man kunde minimera antalet 
knapptryckningar (till största delen textinmatning) i en applikation av det här 
slaget. Innan ett svar kunde ges var det nödvändigt att ta reda på vilken 
information som behövde matas in av användaren. 

Designen började med en konceptbild av de inmatningar som användaren skulle 
vara tvungen att göra (se Figur 1). Denna baserades på den redan funktionella 
sökfunktionen på Jönköpings Länstrafiks webbplats. (1) är inmatningen för 
avreseort, medan (2) är inmatningen för den specifika hållplatsen på orten. Samma 
sak gäller för (3) och (4) där destinationsort och hållplats väljs. Systemet med de 
separata fälten för ort och hållplats valdes eftersom planering redan hade gjorts för 
ett menysystem för val av hållplats. Därför behövde antalet menyval begränsas. 
Radioknapparna (5) används för att välja huruvida tidpunkten som anges i (6) ska 
tolkas som avgångs- eller ankomsttid. (7) anger datumet då resan ska äga rum. (6) 
och (7) är vid programstart satta till nuvarande tid respektive datum. (8) är en 
knapp vars kommando startar sökningen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1: Konceptbild 
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Utifrån detta ses att de inmatningar som behöver underlättas är de för orter och 
hållplatser. Dessa måste göras utan någon större mängd knapptryckningar. Som en 
lösning på ett liknande problem (inmatning av en ort) föreslår Ballard ett 
menysystem där orter är indelade i nio alfabetsgrupper av lika storleksordning.32 I 
detta system förutsätts nio menyval per skärmbild, vilket vid 150 orter ger högst 
tre skärmbilder per alfabetsgrupp. Tyvärr skulle detta system innebära upprepade 
navigationsknapptryckningar för att välja menyval och för att komma till nästa 
skärmbild. Därför förbättrades idén genom att ge varje menyval en egen 
sifferknapp (0 – 9), där 0-knappen leder till nästa skärmbild. På detta sätt kan en 
hållplats väljas med högst fyra knapptryckningar. 

Alfabetsgrupperna var från början skräddarsydda, och därmed olika, för varje 
samling av menyval. Detta för att minimera antalet menyer som gick över flera 
skärmbilder. När detta presenterades för Infospread tycktes det dock att en 
standardiserad uppsättning alfabetsgrupper för applikationen skulle göra det 
enklare för användaren. Det föreslogs en gruppering baserad på 
standarduppsättningen av bokstäver som används vid textinmatning. Då 1:ans 
tangent inte har några bokstäver tilldelad sig förlorades en alfabetsgrupp, men 
förhoppningsvis gjordes en vinst i användarvänlighet. Denna ändring gjorde att 
antalet skärmbilder ökade i viss utsträckning, dock bara i ett fall till över fyra 
stycken. 

Utifrån konceptbilden byggdes sedan applikationens startskärm upp i Java ME 
med hjälp av de grafiska funktionerna i utvecklingsverktyget NetBeans. Basklassen 
Form användes, på vilken textfält, radioknappar, tid- och datumfält och en 
sökknapp placerades ut. För att underlätta sökningar i den lokala tätortstrafiken 
sattes ortfälten till Jönköping vid programstart. Figur 2 visar hur det såg ut i Suns 
emulator som följer med NetBeans. 

 

Figur 2: Sökformulär 

                                                 
32 Ballard, s. 31-32, 38 
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Tid- och datumfälten presenteras olika beroende på mobiltelefonen. Textlänkarna 
med nuvarande tid och datum går till en grafisk klocka respektive en kalender 
(Figur 3 och Figur 4). 

   

Figur 3: Klocka  Figur 4: Kalender 

Ett försök gjordes att bygga upp ett alfabetsbaserat menysystem system med List-
basklassen, men då den inte tillåter att siffertangenterna används som 
snabbtangenter för menyval blev det onödigt många tryckningar på 
navigationstangenterna. Istället användes Canvasskärmbilder med textsträngar 
ovanpå (Figur 5 och Figur 6). Detta menysystem länkades sedan till 
textinmatningsfälten på sökformuläret. 

  

Figur 5: Huvudmeny ortval       Figur 6: Undermeny ABC(ÅÄ) 
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Då det finns runt 300 hållplatser i Jönköpings län måste dessa kategoriseras per 
ort, och då det finns runt 50 destinationsorter måste dessa grupperas i 
alfabetsgrupper. Varje grupp innehåller då 3-9 orter, där variationerna beroende på 
antalet orter med samma begynnelsebokstav. Grupp 9 innehåller inga orter alls.  

Menyn för att välja hållplats kommer att presentera de hållplatser som finns på 
den ort man valt i förra menyn i liknande alfabetsgrupper (Figur 7 och Figur 8). 
Om antalet hållplatser är sådant att de fyller upp tre skärmbilder eller mindre finns 
det ingen anledning att dela upp dem i alfabetsgrupper, då detta inte skulle 
resultera i någon vinst i antalet knapptryckningar eller i överskådlighet.33 Därför 
presenteras de direkt i den första menyskärmen. 

  

Figur 7: Huvudmeny: Jönköping            Figur 8: Undermeny ABC(ÅÄ) 

Som ett alternativt sätt att navigera bland multipla skärmbilder lades det till en rad 
överst i undermenyerna bestående av de olika begynnelsebokstäverna. Med hjälp 
av navigeringstangenterna höger och vänster kan användaren gå till valfri bokstav, 
varefter menysystemet endast visar menyval med den begynnelsebokstaven (se 
Figur 9). Detta ger bättre överskådlighet och färre skärmbilder att bläddra igenom. 

                                                 
33 Ballard, s. 31 
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Figur 9: Undermeny DEF med snabbval bokstav E 

För att ge en känsla av realism och att indikera för testpersonerna att sökningen 
utförts lades en resultatskärm in efter att användaren tryckt på sökknappen. Den 
visar den fiktiva busslinjen 297 som går mellan de valda hållplatserna vid den 
valda tidpunkten. Resan tar alltid 20 minuter. (Figur 10) 

 

Figur 9: Resultatskärm 
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3.1.2 Implementation 

Vi använde utvecklingsverktyget NetBeans (i dess Mobility-utförande) för att 
utveckla applikationen. Eftersom NetBeans har en grafisk editor för Screen-
skärmar (se Figur 10) kunde vi enkelt rita upp huvudskärmen utan att skriva 
någon kod. För att ge funktionalitet åt huvudskärmen, samt att implementera 
menyskärmarna användes kodeditorn (se Figur 11). 

 

Figur 10: Screen-editorn i NetBeans 
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Figur 11: Kodeditorn i NetBeans 

 

Figur 12 visar en översikt hur programmet är uppbyggt. Här finns ett objekt, 
Destination, där orter och deras hållplatser lagras, samt tre olika skärmbildsobjekt, 
varav ett är av klassen Form och resten är specialiseringar av klassen Canvas (se 
Figur 13). 

TravelSearch : 
TravelSearch

Destination : 
Destinations

List1 : 
CList

resscr : 
ResultScreen

SearchForm : 
Form

 

Figur 12: Objektdiagram 



Genomförande  

Screen

Displayable

Canvas

Destinations

Form CList ResultScreen TravelSearch

 

Figur 13: Klassdiagram 

Destinationsobjektet innehåller en definition av alfabetsgrupperna (från början två 
olika definitioner för ort och hållplats, nu identiska), samt en array innehållande 
samtliga orter och en tvådimensionell array med samtliga hållplatser. Hållplatserna 
kan på så sätt matchas med tillhörande ort. I vissa fall har en ort inga hållplatser 
(dvs. en ort har endast en hållplats, som har ortens namn). I det fallet är dess plats 
i hållplatsarrayen tom (se Figur 14). 
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Figur 14: Programkod: Klassen Destinations 

Figur 15 visar deklarationen av de objekt som sedan placeras ut på formuläret. 
Dessa deklareras inuti TravelSearch-klassen, likaså formuläret självt. Dessutom 
deklareras också kommandon som senare kommer att kopplas till de olika 
objekten. 

 

Figur 15: Programkod: Deklaration av inmatningsobjekt 

private Form SearchForm; //Sökformuläret                  
private TextField textFranOrt; //Textfältet Från Ort 
private TextField textFranHallplats; //Textfältet Från Hållplats 
private TextField textTillOrt; //Textfältet Till Ort 
private TextField textTillHallplats; //Textfältet Till Hållplats 
private ChoiceGroup choiceTid;  //Radioknappar att växla 

//mellan ankomst- och 
//avgångstid 

private DateField dateTid; //Fält för tidsinmatning 
private DateField dateDatum; //Fält för datuminmatning 
private StringItem stringSearch; //Textsträngen "Sök" 
 
 
private Command exitCommand; //Avsluta applikationen 
private Command itemComFranOrt; //Till ortmenyn (avgång) 
private Command itemComFranHallplats; //Till hållplatsmenyn (avgång) 
private Command itemComTillOrt; //Till ortmenyn (ankomst) 
private Command itemComTillHallplats; //Till hållplatsmenyn (ankomst) 
private Command cancelCommand1; //Gå tillbaka till föreg. skärm 
private Command ComSearch; //Utför sökning 

class Destinations 
{ 
    private String OrtAlph[]; 
    private String HallplatsAlph[];         
    private String Orter[]; 
    private String Hallplatser[][]; 
         
    public Destinations() 
    { 

OrtAlph = new String[] {"", "ABCÅÄ", "DEF", "GHI", "JKL", 
"MNOÖ", "PQRS", "TUV", "WXYZ"}; 

             
HallplatsAlph =  new String[] {"", "ABCÅÄ", "DEF", "GHI", 
"JKL", "MNOÖ", "PQRS", "TUV", "WXYZ"}; 

 
Orter = new String[] {"Angerdshestravägen", "Bankeryd", 
"Barnarp", "Bogla", "Bottnaryd", "Domnaryd", "Eckersholm", 
"Flygledarevägen", "Gisebo", "GrÃ¤nna", "Hovslätt", 
"Huskvarna", "Hyltena", "Järsnäs", "Jönköping", 
"Kaxholmen", "Lekeryd", ... 

 
Hallplatser = new String[][]{{}, {"Aspäsen", 
"Attarpsvägen", "Backamo", "Bankgatan", "Berghagsgatan",     
"Borstingevägen", "Domsandsvägen", "EbbarpsvÃ¤gen", 
"Floragatan", "Grottvägen", "Hovagärdet", "Höjdhoppsvägen", 
"Kyrkskolan", "Mogatan", "Nyarpsgatan", "Pilgatan", ... 
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Eftersom NetBeans grafiska verktyg användes för att rita upp gränssnittet är vissa 
delar av koden automatiskt genererad. Så är fallet med koden som initialiserar 
sökformuläret (se Figur 16). NetBeans har själv rutiner för att kapsla in den 
automatgenererade koden, för att hålla koden så objektorienterad som möjligt. 
Här kopplas även exit-kommandot till formuläret, och formuläret instruerar sig 
självt att lyssna efter kommandon.  

 

Figur 16: Programkod: Initialisering av sökformuläret 

CList-klassen innehåller två vektorer där de menyval som ska visas på den aktuella 
skärmen sparas. Den innehåller också ett antal räknare för att hålla reda på bl. a. 
vilken menynivå man är på, antalet skärmbilder menyn är uppdelad på, samt 
indexvariabler för de olika arrayerna och vektorerna (se Figur 17). 

/** This method returns instance for SearchForm component and should 
* be called instead of accessing SearchForm field directly.            
* @return Instance for SearchForm component 
*/ 
public Form get_SearchForm() 
{ 
    if (SearchForm == null) 
    { 
        // Insert pre-init code here 
        SearchForm = new Form(null, new Item[] {                       
        get_textFranOrt(), 
        get_textFranHallplats(), 
        get_textTillOrt(), 
        get_textTillHallplats(), 
        get_choiceTid(), 
        get_dateTid(), 
        get_dateDatum(), 
        get_stringSearch()}); 
        SearchForm.addCommand(get_exitCommand()); 
        SearchForm.setCommandListener(this);                      
        // Insert post-init code here 
    }                       
    return SearchForm; 
} 
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Figur 17: Programkod: Klassen CList 

Vår instans av CList heter List1. Vid initiering av List1-objektet körs operationen 
get_List1() som kopplar ett cancel-kommando till denna, vilket leder tillbaka till 
föregående skärmbild. För att kunna gå tillbaka måste man veta vilken skärmbild 
som var den föregående. Därför finns en switch-sats som kontrollerar vilken 
menynivå man är på. Ifall man är på alfabetsnivån skiftar den aktuella skärmen till 
sökformuläret, annars ritas bara skärmen om med nya menyval. Vid initieringen 
fylls alfabetsvektorn med standarduppsättningen alfabetsgrupper. Beroende på 
typen av meny fylls ortvektorn med hela uppsättningen orter, alternativt 
hållplatsvektorn med de hållplatser som hör till orten. I det fallet en ort har 
mindre än 27 hållplatser (dvs. de tar upp tre eller färre skärmbilder då de 
presenteras utan alfabetsindelning), gås alfabetsmenyn förbi direkt till en 
hållplatsmeny där ortens samtliga hållplatser är inkluderade (se Figur 18). 

class CList extends Canvas 
{  
    private Vector alphVec =  
    new Vector(9);   //Vektor för alfabetsgrupperna (har 

numera alltid samma värde då 
grupperna standardiserats) 

    private Vector ortVec =   
    new Vector(9); //Vektor för aktuella orter och 
 //hållplatser (namnet borde ändras) 
 
    private int listLevel; //0 för alfabetsgruppnivå, 1 för 

//ort- eller hållplatsnivå 
    private int ortIndex; //Index för ort- och 

//hållplatsarrayerna (namnet borde 
ändras) 

    private int listNo; //0, 2 för ortmeny (avgång, 
//ankomst), 1, 3 för hållplats 
//(avgång, ankomst) 

    private int screenNo; //Skärmbildsnummer 
    private boolean noAlph; //Ifall alfabetsmenyn ska förbigås 
    private int curAlphIdx; //Idx för alfabetsarrayen 
    private int curLetterIdx; //Idx för aktuell bokstav (snabbnav) 
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Figur 18: Programkod: Initialisering av List1 

public CList get_List1(String t_list, String ort) 
{         
    List1.addCommand(get_cancelCommand1()); 
    List1.setCommandListener(new CommandListener()         
    { 
        public void commandAction(Command c, Displayable s) 
        { 
            if (c == cancelCommand1) 
            {                     
                switch (List1.getListLevel()) 
                { 
                    case 0: //Gå tillbaka till sökformuläret 
                        List1.screenNo = 0; 
                        List1.setListLevel(0); 
                        getDisplay().setCurrent(get_SearchForm()); 
                        break; 
                    case 1: 
                        List1.screenNo = 0; 
                        List1.setListLevel(0); 
                        if (List1.noAlph) //Gå tillbaka till sökformuläret 

             {    
 getDisplay().setCurrent(get_SearchForm()); 

                            List1.noAlph = false;                           
                        } 
                        Else //Gå tillbaka till alfabetsmenyn 
                        { 
                            List1.repaint(); 
                        }                             
                        break; 
                } 
            } 
        } 
    }); 
    List1.get_alphVec().removeAllElements(); //Rensa vektor 
    List1.get_ortVec().removeAllElements();  //Rensa vektor 
    if (t_list == "OrtAlph")  //Ortmenyn 
    {             
        for (int i = 0; i < Destination.GetOrtAlph().length; i++) 
        { 
            List1.get_alphVec().addElement(Destination.GetOrtAlph()[i]); 
        } 
    } 
    else if (t_list == "HallplatsAlph") 
    { 
        int idx = -1; 
        for (int i = 0; i < Destination.Orter.length; i++) 
        {                 
            if (Destination.Orter[i].equals(ort)) 
            {                     
                List1.ortIndex = i; 
                idx = i; 
                break; 
            } 
        }                        
        if (idx > -1) 
        { 
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Figur 18: Programkod: Initialisering av List1, forts. 

            if (Destination.Hallplatser[idx].length > 27) // >3 skärmar 
            { 
                for (int i = 0; i < Destination.HallplatsAlph.length; 
 i++) 
                {                          
 List1.get_alphVec().addElement( 
 Destination.HallplatsAlph[i]); 
                } 
                for (int i = 0; i < Destination.Hallplatser 
 [idx].length; i++) 
                {                          
 List1.get_ortVec().addElement( 
 Destination.Hallplatser[idx][i]); 
                } 
            } 
            else // <3 skärmar, hoppa över alfabetsgrupper 
            { 
                List1.noAlph = true; 
                if (Destination.Hallplatser[idx].length > 0) 
                { 
                    List1.get_ortVec().removeAllElements(); 
                    List1.listLevel = 1; 

for (int i = 0; i < Destination.Hallplatser 
[idx].length; i++) 

                    { 
List1.get_ortVec().addElement(    
Destination.Hallplatser[idx][i]); 

                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
    // Insert post-init code here    
    return List1; 
} 
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För att kunna tolka användarens menyval med knapparna 1-9 på mobiltelefonen 
måste en översättningsfunktion skapas som returnerar det valda värdet baserat på 
tangentens tangentkod (se Figur 19). Denna operation finns inuti CList-klassen 
och anropas vid varje tangenttryckning (se keyPressed() nedan). 

 

Figur 19: Programkod: Översättning från KeyCode till värde 

Figur 20 visar koden för att fånga in en knapptryckning i menysystemet, vilket 
görs med operationen keyPressed() inuti CList-klassen, vilken anropas varje gång 
en tangent trycks ned. I denna operation fångas även tryckningar på 
navigeringstangenterna in med hjälp av funktionen getGameAction() som 
returnerar värden som RIGHT; LEFT, etc., beroende på vilken 
navigationstangent som tryckts ned. Efter att ha plockat ut värdena fylls de olika 
vektorerna på nytt med menyval baserat på den alfabetsgrupp som valdes med 
tangenttryckningen. Om navigeringstangenterna används specialiseras vektorerna 
med de menyval som överensstämmer med snabbvalet. 

public int keyToInt(int keyCode) 
{ 
    switch (keyCode) 
    { 
        case KEY_NUM0: 
            return 0; 
        case KEY_NUM1: 
            return 1; 
        case KEY_NUM2: 
            return 2; 
        case KEY_NUM3: 
            return 3; 
        case KEY_NUM4: 
            return 4; 
        case KEY_NUM5: 
            return 5; 
        case KEY_NUM6: 
            return 6; 
        case KEY_NUM7: 
            return 7; 
        case KEY_NUM8: 
            return 8; 
        case KEY_NUM9: 
            return 9; 
        default: 
            return -1; 
    } 
} 
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Figur 20: Programkod: Tangenttrycksinfångning och menyuppbyggnad 

public void keyPressed (int keyCode) 
{ 
    int key = keyToInt(keyCode); 
    int navAction = getGameAction(keyCode); 
    if (listLevel == 0) //Alfabetsmenyn är aktuell meny 
    {  
        if (key > 0 && key < 10) //Någon av tangenterna 1-9 
        { 
            List1.setListLevel(1);       //Sätt nivån till 1 
            ortVec.removeAllElements();  //Rensa gamla menyval 
            curAlphIdx = key - 1;        //Idx till alfabetsarrayen 
            curLetterIdx = -1;         //Snabbnavigering till Alla 
            if (listNo == 0 || listNo == 2) //Ortmenyerna 
            { 
                for (int i = 0; i < alphVec.elementAt(key -   
 1).toString().length(); i++) 
                { 
                    for (int j = 0; j < Destination.Orter.length; j++) 
                    { 
                        if (Destination.Orter[j] == null) 
                            break; 
                        if (Destination.Orter[j].startsWith(  
 alphVec.elementAt(key - 1).toString( 
 ).substring(i, i + 1))) 
                        {                                     
        ortVec.addElement(Destination.Orter[j]);     
                        }                               
                    }                             
                }                     
                repaint(); 
            } 
 else if (listNo == 1 || listNo == 3) //Hållplatsmenyerna 
            { 

for (int i = 0; i < alphVec.elementAt(key -
1).toString().length(); i++) 

                { 
for (int j = 0; j < Destination.Hallplatser[ 
ortIndex ].length; j++) 

                    { 
if (Destination.Hallplatser[ortIndex][j] == 
null) 

                        {                                     
                            break; 
                        } 

if (Destination.Hallplatser[ortIndex] 
[j].startsWith(alphVec.elementAt(key - 
1).toString().substring(i, i + 1))) 
{ 

ortVec.addElement(Destination. Hallplatser[  
ortIndex][j]);                               

                        } 
                    }                             
                }                     
                repaint(); 
            } 
        } 
    } 
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Figur 20: Programkod: Tangenttrycksinfångning och menyuppbyggnad, forts. 

else //Ort- eller hållplatsmenyn är aktuell meny 
{ 
    if (key > 0 && key <= ortVec.size()) 
    { 
        switch (listNo) //Skriv menyvalet till aktuellt textfält 
        { 

case 0:                            
 get_textFranOrt().setString(ortVec.elementAt((key    
- 1) + (screenNo * 9)).toString()); 

                      break; 
             case 1:   

get_textFranHallplats().setString(ortVec.elementAt(
(key - 1) + (screenNo * 9)).toString()); 

                      break; 
             case 2:                             

get_textTillOrt().setString(ortVec.elementAt((key - 
1) + (screenNo * 9)).toString()); 

                      break; 
             case 3: 

get_textTillHallplats().setString(ortVec.elementAt(
(key - 1) + (screenNo * 9)).toString()); 

        } 
        screenNo = 0; 
                     
        List1.setListLevel(0); 
        getDisplay().setCurrent(get_SearchForm  
         
    } 
    else if (key == 0) //Vi fortsätter till nästa skärmbild 
    { 
        if (screenNo != ortVec.size() / 9) 
            screenNo++; 
        else 
            screenNo = 0; 
        repaint(); 
    } 
    else if (navAction == RIGHT || navAction == LEFT) //Snabbnavigeringen 
    { 
        if (navAction == RIGHT) 
        {     
            curLetterIdx++; 

if (curLetterIdx == alphVec.elementAt( 
curAlphIdx).toString().length()) 

                curLetterIdx = -1;                         
        } 
        else if (navAction == LEFT) 
        { 
            curLetterIdx--; 
            if (curLetterIdx == -2) 

curLetterIdx = (alphVec.elementAt(curAlphIdx).toString( 
).length() - 1); 

        } 
            screenNo = 0; 
        ortVec.removeAllElements();                     
        if (listNo == 0 || listNo == 2) //Ortmenyerna 
        { 
            if (curLetterIdx == -1) //Snabbnavigering: Alla 
            { 
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Figur 20: Programkod: Tangenttrycksinfångning och menyuppbyggnad, forts. 

                for (int k = 0; k < Destination.Orter.length; k++) 
                { 
                    for (int l = 0; l < alphVec.elementAt( 
 curAlphIdx).toString().length();  l++) 
                    { 
                         if (Destination.Orter[k].startsWith( 
 alphVec.elementAt(curAlphIdx).toString( 
 ).substring(l, l + 1))) 
                     {                                        
     ortVec.addElement(Destination.Orter[k]); 
                         } 
                    } 
                } 
            } 
            else {    //Snabbnavigering med en bokstav                     
                for (int j = 0; j < Destination.Orter.length; j++) 
                { 
                    if (Destination.Orter[j] == null) 
                        break; 
                    if (curLetterIdx > -1) 
                    { 
                        if (Destination.Orter[j].startsWith( 
 alphVec.elementAt(curAlphIdx).toString( 
 ).substring(curLetterIdx, curLetterIdx + 1)))       
 {                                           
     ortVec.addElement(Destination.Orter[j]);        
                        } 
                    } 
                }                          
            } 
            repaint (); //Rita om skärmen med de nya menyvalen 
        } 
        else if (listNo == 1 || listNo == 3) //Hållplatsmenyerna 
        { 
            if (curLetterIdx == -1) 
            { 
                for (int j = 0; j < Destination.Hallplatser[ 
 ortIndex].length; j++) 
                { 

for (int l = 0; l < alphVec.elementAt(curAlphIdx 
).toString().length(); l++) 

                    {                                      
                        if (Destination.Hallplatser[ortIndex][j] == null) 
                            break; 

if (Destination.Hallplatser[ortIndex] 
[j].startsWith(alphVec.elementAt(curAlphIdx 
).toString().substring(l, l + 1))) 

ortVec.addElement(Destination.Hallplatser[ 
ortIndex][j]);                                 

                    } 
                } 
            }                        
            else 
            {         

for (int j = 0; j < Destination.Hallplatser 
[ortIndex].length; j++) 

                 { 
                      if (Destination.Hallplatser[ortIndex][j] == null) 
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Figur 20: Programkod: Tangenttrycksinfångning och menyuppbyggnad, forts. 

Det verkliga arbetet med att rita upp menyskärmarna görs i CLists paint()-metod, 
som anropas vid initiering och manuellt med repaint()-anropet. Paint()-metoden 
arbetar på lågnivå jämfört med formuläret; därför måste man veta exakt var man 
vill positionera ut objekten. Om man är tillräckligt konsekvent med teckenstorlek 
och dylikt kan man dock använda multiplar av pixelvärden för att lägga upp block 
av objekt med hjälp av for-loopar (se Figur 21). 

                          break; 
                      if (Destination.Hallplatser[ortIndex] 
 [j].startsWith(alphVec.elementAt 
 (curAlphIdx).toString().substring(curLetterIdx, 
 curLetterIdx + 1))) 
                      {                                         
 ortVec.addElement(Destination.Hallplatser 
 [ortIndex][j]);                                 
                      } 
                  }                              
            } 
        repaint(); 
        } 
    }  
} 
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Figur 21: Programkod: Uppritning av menysystemet 

public void paint(Graphics g) 
{             
    g.setColor(0xffffff); 
    g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight()); 
    g.setColor(0x000000); 
             
    Font f = Font.getDefaultFont(); 
 
                     
    g.setFont(Font.getFont(Font.FACE_PROPORTIONAL, Font.STYLE_PLAIN, 
    Font.SIZE_SMALL)); 
            
            
    if (listLevel == 0) //Alfabetsmenyn 
    { 
        for (int i = 0; i < alphVec.size(); i++) 
        {                            
            g.drawString(String.valueOf(i + 1) + ": " + 
            alphVec.elementAt(i).toString(), 0, i * 15, 0); 
        }                 
    } 
    else //Hållplatsmenyn 
    {                                         
        if (!List1.noAlph) //Ingen snabbnav när vi hoppar över alfamenyn 
        { 
           for (int i = 0; i < alphVec.elementAt(curAlphIdx).toString( 
           ).length(); i++) 
           { 
                if (curLetterIdx == -1) 
                    g.drawRect(80 - 25 - 3, 1, 22, 13); //Markera snabbval 
                g.drawString("Alla", 80 - 25, 0, 0); //Rita ut "Alla" 
                g.setColor(0x000000); 
 
                if (i == curLetterIdx) 
                g.drawRect(80 + i * 15 - 3, 1, 12, 13); //Markera snabbval 
                g.drawString(alphVec.elementAt(curAlphIdx).toString( 
                ).substring(i, i+1), 80 + i * 15, 0, 0); //Rita bokstäver 
                g.setColor(0x000000); 
            } 
        } 
        if (ortVec.size() > 9) //Vi behöver dela upp menyn 
        {                          
            int antal_sidor = ortVec.size() / 9; 
            if (ortVec.size() % 10 > 0) 
                antal_sidor++; 
            int j = 0;                                                  
            for (int i = screenNo * 9; (i < ortVec.size()) && (i < 
            (screenNo + 1) * 9); i++) 
            { 
                g.drawString(String.valueOf(j + 1) + ": " + 
                ortVec.elementAt(i).toString(), 0, (j+1) * 15 + 15, 0); 
                j++; 
            } 
            g.drawString("Sida " + String.valueOf(screenNo + 1) + " av " + 
            String.valueOf(antal_sidor), 120, 15, 0); //Rita ut sidnummer 
            if (curLetterIdx == -1) 
            { 
                if (screenNo + 1 < antal_sidor) 
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Figur 21: Programkod: Uppritning av menysystemet, forts. 

Till slut finns också resultatskärmen där ett fabricerat sökresultat ritas upp baserat 
på de val användaren gjort, med hårdkodade värden för resans tidsåtgång (se Figur 
22). 

                    g.drawString("0: Fler...", 0, 10 * 15 + 15, 0); 
            } 
            else 
            { 
                if (screenNo < antal_sidor) 
                    g.drawString("0: Fler...", 0, 10 * 15 + 15, 0); 
            } 
        } 
        else //Vi behöver inte dela upp menyn  
        { 
            for (int i = 0; i < ortVec.size(); i++) 
            { 
                g.drawString(String.valueOf(i + 1) + ": " + 
                ortVec.elementAt(i).toString(), 0, (i+1) * 15 + 15, 0); 
                g.drawString("Sida 1 av 1", 120, 15, 0); 
            } 
        } 
    } 
} 
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Figur 22: Programkod: Klassen ResultScreen 

Utöver dessa exempel finns stora mängder automatgenererad kod, samt trivial kod 
som inte är särskilt intressant att studera. 

class ResultScreen extends Canvas 
{ 
    private Command exitCommand; 
         
    public ResultScreen() 
    { 
        repaint(); 
    } 
       
    public void paint(Graphics g) 
    { 
        g.setColor(0xffffff); 
        g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight()); 
        g.setColor(0x000000); 
             
        java.util.Date d = new java.util.Date(); //Datumobjekt för ny tid 
             
        g.drawString("Linje 297:", 0, 0, 0); 
        g.drawString("Avgång:", 0, 15, 0); 
        if (choiceTid.getSelectedIndex() == 0) //Avgångstid 
        { 
            g.drawString(dateTid.getDate().toString().substring(11, 16) + 
            " från " + textFranHallplats.getString(), 0, 30, 0); 
            g.drawString("Ankomst:", 0, 45, 0); 
            d.setTime(dateTid.getDate().getTime() + 1200000); 
            g.drawString(d.toString().substring(11, 16) +" till " + 
            textTillHallplats.getString(), 0, 60, 0);                 
        }     
        else //Ankomsttid 
        {                 
            d.setTime(dateTid.getDate().getTime() - 1500000);               
            g.drawString(d.toString().substring(11, 16) + " från " + 
            textFranHallplats.getString(), 0, 30, 0); 
            g.drawString("Ankomst:", 0, 45, 0); 
            g.drawString(dateTid.getDate().toString().substring(11, 16) + 
            " till " + textTillHallplats.getString(), 0, 60, 0); 
        } 
    } 
} 
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3.2 Användartest 
För att se hur potentiella användare reagerar på denna lösning bestämdes det att 
ett enkelt användartest borde göras. Den metodik som användes har ofta använts 
av Apple för att testa användargränssnitt (se avsnitt 2.2).34 Även kontaktpersonerna 
på Infospread har haft erfarenhet av denna testmetod. 

Metodiken utfördes som följande: 

3.2.1 Scenarion specificerades 

Tre olika scenarion specificerades, var och ett bestående av en resa inom 
Jönköpings län. Var och ett var tänkt att testa en speciell del av gränssnittet. 

1. Från Myntgatan, Jönköping till Juneporten, Jönköping idag kl. 13:00 
(avgångstid). Detta scenario var tänkt som en enkel introduktion till 
applikationen där användaren inte behöver ändra ort eller bläddra igenom 
menyer över flera skärmbilder. Man behöver heller inte göra någon ändring 
från standardvalet avgångstid. 

2. Från Tändsticksområdet, Jönköping till Industrigatan, Jönköping idag kl. 
14:00 (ankomsttid). I detta scenario testas hur användaren reagerar på 
menyer över flera skärmbilder. Även ändringen till ankomsttid testas. Här 
urskiljs även huruvida testpersonen har upptäckt snabbnavigeringen bland 
begynnelsebokstäverna. 

3. Från Öxnehaga Centrum, Huskvarna till Prinseryd, Bankeryd idag kl. 
13.00 (ankomsttid). I det här scenariot måste testpersonerna även ändra 
ort. 

3.2.2 Testpersoner rekryterades 

Tre testpersoner rekryterades från andra årskursen av elektrodesignprogrammet vid 
JTH. Dessa valdes baserat på en gissning att de var tekniska nog att hantera en 
mobiltelefon, men inte alltför insatta i mjukvarudesign (detta var varför inte 
personer från Informationsteknikprogrammet valdes).  

                                                 
34 Tognazzini, s. 86 
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3.2.3 En lämplig miljö arrangerades 

Ett avlägset grupprum avsattes för testerna. En videokamera placerades också ned 
mot mobiltelefonen som testpersonerna skulle använda. Det för att det i efterhand 
skulle gå att studera användarens interaktion med applikationen. Inspelning av 
testpersonernas röster arrangerades också, eftersom de blivit ombedda att berätta 
hur de försökte använda applikationen. 

3.2.4 Användarna introducerades för observationen 

Först säkrades personens tillstånd att filma dennes manövrering av telefonen samt 
att spela in dennes röst. Sedan förklarades grunderna och syftet med observationen 
samt lite generell information om testet. De viktigaste punkterna att framhäva var: 

• Syftet med observationen är att testa applikationen och inte testpersonen 

• Syftet är att hitta brister i användargränssnittet 

• Om personen inte klara av att använda applikationen är det utvecklarnas 
fel och inte testpersonens 

• Testpersonen kan avbryta testet när som helst 

3.2.5 Att ”tänka högt” förklarades 

Testpersonen ombads att verbalisera sina handlingar under testets gång. Värdet i 
att höra dennes tankar förklarades, samt att en påminnelse kommer att följa om 
detta ifall det skulle glömmas bort under testets gång. 

3.2.6 ”Ingen hjälp”-metodiken klargjordes 

Eftersom syftet var att se var användarna stöter på problem och hur de löser dem 
gjordes det klart för dem att de inte kommer att få någon hjälp. De uppmuntrades 
dock att ställa frågor, även att de inte kommer få något svar under testets gång. 

3.2.7 Programmet och uppgifterna presenterades 

En kort introduktion av programmet gavs, utan att avslöja något om gränssnittets 
utformning, samt en förklaring av vad uppgifterna gick ut på. Uppgifterna hade 
även förberetts i skriven form för att underlätta för testpersonerna. Efter eventuella 
frågor från testpersonen börjar observationen. 
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3.2.8 Observationen utfördes 

Då både video- och ljudupptagning användes behövdes inga alltför ingående 
anteckningar göras under observationens gång. De problem som testpersonerna 
upplevde skrevs dock ned. Viss hjälp var tvungen att ges, vid samtliga tillfällen 
relaterade till ett specifikt problem (se avsnitt 4). Ett mindre ingripande fick också 
göras då en person glömt att ändra ort, och därför fastnade när denne försökte 
hitta en viss hållplats. 

3.2.9 Observationen avslutades 

Testpersonen upplystes om vilka problem observationen hade belyst. Eventuella 
frågor besvarades, och i vissa fall följdes intressant beteende upp. 

3.2.10 Avslutande frågor 

Denna punkt finns inte med i litteraturens beskrivning av metodiken, men det 
tycktes ändå vara intressant att höra testpersonernas åsikter om applikationen. 
Frågorna var dessa: 

• Var alfabetsmenyerna enklare att använda än att skriva in hållplatsens 
namn manuellt? 

o Upplevde du att det krävdes färre knapptryckningar? 

• Kunde du lista ut vad den översta raden hade för funktion?  
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4 Resultat 

4.1 Prototypen 
Vi testade den resulterande applikationen på ett antal olika mobiltelefoner för att 
se vilken tolkning av koden som bäst överensstämde med våra avsikter. Vissa 
telefoner hade så låg upplösning att några av raderna i vårt menysystem inte fick 
plats. En av telefonerna krävde en dubbel knapptryckning för att aktivera 
kommandot till ett av textfälten, något som måste ha varit på grund av en bugg i 
dess Javaimplementation. Dessa problem skulle kunna lösas med hjälp av 
specialiserad kod som anpassar applikationen till telefonens egenskaper, men då 
detta endast var en prototyp la vi inte ned någon tid på detta. Vi fastnade till slut 
för en Samsung SGH-J200 för användning under den senare delen av 
utvecklingen och vid användartesterna. Dess tolkning av applikationen skiljde sig 
inte i några större avseenden från emulatorn i NetBeans tolkning. Några av de 
andra telefonerna hade bättre implementationer av datum- och tidfält och 
smartare kommandohantering (den mittersta av navigeringsknapparna kunde 
användas), men dessa hade ingen påverkan på huvudkonceptet i vår design, vilket 
är alfabetsmenyerna. 

4.2 Användartest 
Vi ställde upp resultatet av användartestet i form av en lista över de problem som 
användarna stötte på:  

• Samtliga testpersoner matade in hållplatsernas namn som text i textfälten, 
då de inte la märkte till att ett kommando var kopplat till rutorna. Vi lät 
dem göra detta i den första uppgiften, men påpekade inför den andra 
uppgiften att det fanns ett kommando som borde användas. 

• En av personerna la till en början inte märkte till de separata fälten för ort 
och hållplats. Han förklarade detta med att JLT:s webbplats endast 
använder sig av ett fält. 

• Vid sökning mellan hållplatser på olika orter glömde de bort att ändra ort. 

• En av personerna missade att ändra radioknapparna från avgångstid till 
ankomsttid. 

• En av testpersoner misstog alfabetsgrupperna för slumpmässiga 
bokstavskombinationer som skulle ersättas av riktiga namn i nästa version 
av programmet. Väldigt få skulle göra detta misstag utanför en 
testsituation, men det visar att alfabetsgruppernas betydelse inte alltid är 
glasklar. 
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De gånger användarna insåg att de kommit fel i menysystemet förstod de alla 
snabbt att de kunde använda ”avbryt”-kommandot för att navigera sig tillbaka. 
Ingen av dem fastnade i menysystemet. 

Två av testpersonerna upptäckte snabbnavigeringen. Den tredje personen lade inte 
märke till denna rad. När vi efter testet pekade ut den för denne kunde han dock 
omedelbart korrekt gissa dess funktion. Efter testet beskrev testpersonerna 
funktionen som ”smidig”. 

Vid den korta intervjun efter testet uppgav alla tre att de upplevde att färre 
knapptryckningar behövdes jämfört med traditionell textinmatning. De tyckte 
även att menysystem var enklare att använda än att mata in text. 
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5 Slutsats och diskussion 
Testet ovan visar att det går att minimera antalet knapptryckningar genom att 
använda vår föreslagna metod. Den kostnad detta innebär i form av användarens 
desorientering behöver inte vara alltför stor. Någonting som testerna visade var att 
under så lite som tre sökningar ökade navigeringshastigheten märkbart. Då 
knappsekvenserna för en sökning är desamma vid varje programkörning 
uppmuntrar detta till inlärning av personens mest använda menyval. 

Testpersonernas reaktion på menysystemet var positiv då de jämfört med 
traditionell textinmatning både upplevde färre knapptryckningar och enklare 
användning, något som inte nödvändigtvis är synonymt. Därmed verkar vi ha 
lyckats utforma ett system som är intuitivt nog att användarna inte förvirras av 
dess okonventionella design. 

Den stora bristen som användartestet avslöjade var att vi använde 
textinmatningsfält för andra ändamål än just textinmatning. Detta gjorde att 
användarna inte var uppmärksamma på den utökade funktionaliteten hos 
textfältet som vi lagt som ett kommando. Lösningen på detta problem är helt 
enkelt att stänga av inmatningsmöjligheten hos textfältet, eller kanske ersätta 
textfältet med ett objekt som inte ger associationer till manuell inmatning av text, 
t.ex. i form av en knapp. 

Andra problem som upptäcktes var mindre allvarliga. Att användarna är ovana vid 
uppdelningen av ort och hållplats i två olika inmatningar överskuggas av 
nödvändigheten att hålla nere antalet hållplatser i menysystemet då man inte vill 
ha för många skärmbilder att bläddra igenom. Våra tester visade att detta inte var 
något problem efter ett par sökningar när orten inte behövde ändras från den 
förinställda (Jönköping). Sökningar mellan orter kan dock fortfarande vara ett 
problem, då två av testpersonerna glömde bort att ändra ort. En hjälp för 
användaren skulle kunna vara att den aktuella ortens namn läggs in som en rubrik 
i hållplatsmenyn, om det finns plats på skärmen för detta.  

Den utökade funktionaliteten i form av snabbnavigeringen överst på menysidorna 
var inte lika uppenbar som vi hade hoppats. Eftersom den inte gör någon skada då 
den inte används (den testperson som inte upptäckte dess funktion lade heller inte 
märke till textraden i fråga), tycker vi att den kan få finnas kvar som en avancerad 
funktion för de användare som upptäcker den. De testpersoner som upptäckte 
funktionen gjorde alla detta då de var på villovägar i jakten på en hållplats. 

Det finns många spännande möjligheter för fortsatt utveckling av applikationen. 
För de som ofta reser mellan orter kan orterna från föregående sökning sparas till 
nästa körning av programmet. En snabbknapp kan då också introduceras för att 
skifta mellan avresa och destination för de två orterna, då resor ofta sker tur och 
retur. På samma sätt kan hållplatserna från föregående sökning sparas, med samma 
snabbknappsskiftning. 
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Man kan också lägga in en favoritfunktion där de fem vanligaste sökningarna 
(paret ort/hållplats avresa, ort/hållplats destination) sparas, och kan tas fram med 
en snabbtangent (möjligen asterisktangenten). Vid beräkning av dessa fem 
sökningar bör ingen skillnad göras på tur- respektive retursökningar, då den 
tidigare beskrivna snabbknappen kan användas för att skifta orterna. 
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8.1 Transkription av händelseförlopp: Användartest 

8.1.1 Testperson 1 

8.1.1.1 Uppgift 1 

Testpersonen raderar ”Jönköping” från det översta ortfältet, och skriver manuellt 
in ”Myntgatan” i samma fält. Efter att ha gått ned till hållplatsfältet inser han att 
han skrivit in en hållplats i ortfältet, och går därför tillbaka till ortfältet för att 
radera. Efter att ha raderat ”Myntgatan” från ortfältet går han åter ned till 
hållplatsfältet och skriver där in ”Myntgatan” (det översta ortfältet är nu tomt). 
Han går sedan ned till det undre hållplatsfältet där han skriver in ”Juneporten”. 
Efter detta går han upp till det övre ortfältet och skriver in ”Jönköping”. Han går 
sedan förbi resten av kontrollerna (inklusive tidfältet) ned till sökknappen, som 
han först försöker trycka på med styrkorsets mittknapp, för att sedan försöka med 
den högra programmerbara knappen. Han kommer därefter till resultatskärmen. 

Mellan detta test och nästa upplyser vi testpersonen om menyskärmarna. 

8.1.1.2 Uppgift 2 

Testpersonen går först in i den övre ortmenyn, för att sedan gå tillbaka till 
huvudskärmen med ”avbryt”-kommandot. Han går sedan in i den övre 
hållplatsmenyn. Där misstar han alfabetsgrupperna för påhittade hållplatsnamn, 
och går tillbaka till huvudskärmen för att skriva in hållplatsen manuellt. 

Här upplyser vi testpersonen om alfabetsgruppernas funktion. 

Efter detta går testpersonen in i den övre hållplatsmenyn, väljer alfabetsgrupp, 
hittar efter några sekunder valet ”0. Fler…”, och väljer ”Tändsticksområdet”. Han 
går sedan ned till den undre hållplatsmenyn, och väljer där alfabetsgrupp, ”Fler”-
valet och ”Industrigatan”. Efter detta går han ned till tidskontrollen (han missar 
att ställa om till ankomsttid) och ställer in tiden enligt uppgiften. Han trycker 
sedan på sökknappen och kommer till resultatskärmen. 

8.1.1.3 Uppgift 3 

Testpersonen går efter viss tvekan in i hållplatsmenyn (han låter ”Jönköping” stå 
kvar som ort) och letar efter hållplatsen ”Öxnehaga Centrum”. Medan han letar 
efter hållplatsen (som inte finns på denna ort) upptäcker han snabbnavigeringen 
som han bläddrar runt i ett par gånger. Han ställer den på ”Ö”, men kan ändå inte 
hitta hållplatsen. 

Här upplyser vi testpersonen om att Öxnehaga Centrum ligger i Huskvarna, som det 
står i uppgiften. 
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Testpersonen letar därefter efter ”Huskvarna” i hållplatsmenyn, för att sedan gå 
tillbaka till sökformuläret och gå till den övre ortmenyn, där han väljer 
alfabetsgrupp och ”Huskvarna”. Han går sedan in i ortmenyn, tvekar ett tag innan 
han väljer alfabetsgruppen ”MNOÖ”, och använder sedan snabbnavigeringen för 
att välja ”Ö” och ”Öxnehaga Centrum”. Efter detta går han till den undre 
ortmenyn och väljer grupp och ”Bankeryd”, och sedan hållplatsmenyn där han 
väljer grupp och ”Prinseryd”. Han ändrar till ankomsttid, och ställer in tiden. Han 
trycker på ”Sök” och kommer till resultatskärmen. 

8.1.1.4 Avslutande frågor 

Testpersonen beskrev snabbnavigeringen (som han själv hittade) som ”smidig”. 
Han tyckte att det krävdes färre knapptryckningar med menysystemet, och tyckte 
även att det var enklare att använda. Han beskrev det även som en ”fördel”.  

8.1.2 Testperson 2 

8.1.2.1 Uppgift 1 

Testpersonen började radera ”Jönköping” i det övre ortfältet, men ändrar sig och 
skriver tillbaka den raderade bokstaven. Han går sedan ned till det övre 
hållplatsfältet där han skriver in ”Myntgatan. Efter detta går han ned till det undre 
hållplatsfältet och skriver in ”Juneporten”. Han ställer sedan in tiden (efter lite 
problem med telefonens tidsfunktion), och går ned till sökknappen, som han 
försöker trycka på med styrkorsets mittknapp. Han försöker sedan med den högra 
programmerbara knappen och kommer då till resultatskärmen. 

Mellan detta test och nästa upplyser vi testpersonen om menyskärmarna. 

8.1.2.2 Uppgift 2 

Testpersonen går till det övre hållplatsfältet och väljer alfabetsgrupp. I nästa 
menynivå försöker han använda styrkorsets nedåtpil för att komma till nästa 
skärmbild. När detta inte fungerar använder han menyvalet ”0. Fler…”. Han 
väljer hållplatsen ”Industrigatan”. När han sedan ska välja destinationshållplats 
inser han att detta var fel, och går tillbaka till den övre hållplatsmenyn för att välja 
”Tändsticksområdet”. Han går sedan till den undre ortmenyn, där han efter att ha 
valt alfabetsgrupp verkar stressad och försöker komma till nästa skärmbild med 
både styrkorset och höger programmerbar knapp. Han väljer dock till slut ”0. 
Fler…”, och därefter ”Industrigatan”. Han ändrar sedan till ankomsttid, och 
ställer in tiden. Han trycker på sökknappen (denna gång med höger 
programmerbar knapp) och kommer till resultatskärmen. 

8.1.2.3 Uppgift 3 

Testpersonen går in i den övre ortmenyn och letar efter ”Öxnehaga”. Medan han 
letar upptäcker han snabbnavigeringen, och går till ”Ö”. 
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Här upplyser vi testpersonen om att Öxnehaga Centrum ligger i Huskvarna, som det 
står i uppgiften. 

Testpersonen går tillbaka en nivå till alfabetsgrupperna och navigerar fram till 
”Huskvarna”. Han går till den övre hållplatsmenyn, väljer alfabetsgrupp, går ned 
en skärmbild och väljer ”Öxnehaga Centrum” (han använder inte 
snabbnavigeringen). Han väljer snabbt ”Bankeryd” i den undre ortmenyn och 
”Prinseryd” i den undre hållplatsmenyn. Han ändrar till ankomsttid och ställer in 
tiden. Han trycker på sökknappen och kommer till resultatskärmen. 

8.1.2.4 Avslutande frågor 

Testpersonen hittade själv snabbnavigeringen, som han tyckte var ”användbar”. 
Han tyckte ”absolut” att han behövde använda färre knapptryckningar, och han 
tyckte att menysystemet både var enklare och ”gick snabbare”. 

8.1.3 Testperson 3 

8.1.3.1 Uppgift 1 

Testpersonen börjar skriva in ”Myntgatan” i det övre hållplatsfältet, skriver fel och 
letar sedan efter radera-knappen. Medan han letar efter denna kommer han till 
menysystemet, som han går ur med ”avbryt”-kommandot, och sedan till en 
avslutningsdialog för applikationen, där han också väljer ”avbryt”. Han hittar 
sedan radera-knappen och skriver in resten av ”Myntgatan”. Han går sedan ned till 
det undre hållplatsfältet och skriver in ”Juneporten”. Efter detta ställer han in 
tiden (efter lite problem med telefonens tidskontroll), och försöker trycka på 
söknappen med styrkorsets mittknapp. Han försöker sedan med höger 
programmerbar knapp, och kommer till resultatskärmen. 

Mellan detta test och nästa upplyser vi testpersonen om menyskärmarna 

8.1.3.2 Uppgift 2 

Testpersonen går till den övre hållplatsmenyn, och väljer fel alfabetsgrupp. Han 
går sedan tillbaka och väljer rätt alfabetsgrupp. Han använder ”0. Fler…”-valet 
och väljer ”Tändsticksområdet”. Efter detta går han till den undre hållplatsmenyn 
och väljer alfabetsgrupp, ”0. Fler…” och ”Industrigatan”. Han missar att ändra till 
ankomsttid, men ställer in tiden. Han trycker på sökknappen och kommer till 
resultatskärmen. 
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8.1.3.3 Uppgift 3 

Testpersonen navigerar snabbt fram till ”Huskvarna” i den övre ortmenyn, och till 
”Öxnehaga Centrum” i hållplatsmenyn (han använder inte snabbnavigeringen). 
Han ändrar destinationsort till ”Bankeryd” och destinationshållplats till 
”Prinseryd”. Han missar åter att ställa om till ankomsttid, men ställer ändå in 
tiden. Han trycker på sökknappen och kommer till resultatskärmen. 

8.1.3.4 Avslutande frågor 

Testpersonen erkände att han missade att ställa om till ankomsttid, då han inte såg 
att det stod i uppgiften. Testpersonen uppgav att han inte la märke till 
snabbnavigeringsraden, men gissade korrekt dess funktion. När han fått testa 
funktionen uppgav han att den var ”smidigare” än ”Fler”-valet. Testpersonen 
upplevde både att färre knapptryckningar behövdes, och att menysystemet var 
enklare än manuell textinmatning. 
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