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Sammanfattning 
Denna rapport riktar sig mot utvecklare och teknisk kunniga personer. Arbetet är avsett att 

ge insikt i smartTV världen och även dela med sig av de erfarenheter vi har fått lära oss. Vi 

fick i uppdrag från Eniro att skapa en smartTV applikation som använde sig av deras tjäns-

ter, utmaningen var stor och området okänt. Vi använde oss utav agila metoder för att ut-

veckla smartTV applikationen. Det var två av oss som par programmerade och ledde pro-

jektet. Själva utvecklingen började med informationsökning och tidsplanering. Även om 

själva utvecklingsprocessen var iterativ var vi tvungna att planera tiden, eftersom vi hade 10 

veckor på oss bara. Detta ledde till att vi fick ställa upp vissa avgränsningar som vilka tjäns-

ter vi skulle använda och hur mycket funktionalitet vi skulle ha inom applikationen. Vi an-

vände oss av Samsungs SDK som plattform, de hade en egen emulator som fungerade ut-

märkt och simulerade tv känslan på det bästa sättet. Efter att vi hade testat väldigt mycket 

och jobbat veckovis, kunde vi varje vecka redovisa en delprodukt till kunden. Detta gjorde 

arbetet roligare och mer inriktat mot vad kunden ville ha. Därefter kunde vi skriva våra re-

sultat från erfarenheter som vi har samlat under projektets gång. Resultaten valde vi att 

redovisa först och främst i ett par kriterier som ska vara viktiga för framtida investeringar 

inom smartTV världen. Dessa är då:  

Det skulle vara lämpligt om företaget har webbtjänster baserade på HTML, Flash och Java-

Script. 

 Tjänsterna bör vara enkelt navigerade och inte behöva ha så mycket användarin-

teraktion för att fungera. 

 De använda systemen skall kunna gå att integrera med webbtjänster, om inte tjäns-

terna är redan webbtjänster. 

 Lämpliga tjänster kan vara enkla arkadspel, film, musik, nyheter, kartsökning, per-

sonsökning. 

 Nytänkande vad gäller användarinteraktion behövs för applikationer som behöver 

mer användarinteraktion. 

 

 

  



 
 

Abstract 
This report is aimed at developers, and knowledgeable people. The work is intended to 

provide insight into the smartTV world and also share the experience we have learned. We 

were asked by Eniro to create a smartTV application, that uses their services, the challenge 

were great and in an unknown field. We used agile methods to develop smartTV applica-

tion. We worked in two man teams and also planned and led our project. The actual devel-

opment began with an information search and planning. Although the actual development 

process was iterative, we had to plan the time we had been giving, because we only had 10 

weeks to use only. This meant we had to set up certain boundaries and which services we 

would use and how much functionality we would have within the application. We used the 

Samsung SDK as a platform; they had their own emulator, which worked great and simulat-

ed television the best way possible. After we a lot of testing and work on a weekly basis, we 

could each week present a co-product to the customer. This made the work more fun and 

more focused on what the customer wanted. Then, we could write our results down from 

the experiences we have gathered during the project. The results we chose to present first 

of all are written down as a couple of criteria that will be important for future investments 

in the smartTV world. These are then: 

It would be appropriate if the company has Web services based on HTML, Flash and/or  

JavaScript. 

• The services should be easily navigated and not need much user interaction to work. 

• The used systems should be able to integrate with Web services, unless the services are 

already online services. 

• Appropriate services can be simple arcade games, movies, music, news, map search,  

People finder. 

•new thinking and Innovation in terms of user interaction is needed for applications that 

require more user interaction. 
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Att studera är något vi har gjort hela livet, nu när vi närmar oss resans slut genom utföran-
det av vårt examensarbete. Därför bör vi ta tillfället i akt och tacka alla som har hjälpt oss 
att nå så långt. Först och främst vill jag tacka min familj och främst pappa för allt engage-
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något man aldrig kommer glömma. Men jag vill även tacka vår examinator Johan Montelius 
för hans stora engagemang, ärlighet och glada humör. Tack vare dessa personer gjorde de 
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1. Inledning 
 

Mobiler, datorer, tablets, smarta telefoner, smartTV och så kan listan göras hur lång som 

helst. Dagens samhälle är mer än någonsin beroende av interaktionen mellan människan 

och teknologin. Vi har kommit till den punkt där många skulle bokstavligen känna sig helt 

vilsna utan sina smarta telefoner.  

Teknologin ser hela tiden att utvecklas, saker blir mer och mer utvecklade och detta ställer 

krav på användarna så väl som utvecklarna. I dagsläget är det tv:ns roll som ska omdefinie-

ras och präglas av den teknologiska utvecklingen. Att ha ständig internetuppkoppling har 

blivit något av en norm i västvärlden dessa dagar. Då är det även en självklarhet att fler och 

fler apparater ständig använder sig av internet för att ha en interaktion med varandra. 

Samsung har tagit det första steget att införliva smarta enheter med internetuppkoppling 

på teve apparater. SmartTV kallas det nya konceptet. 

Detta är något Eniro vill utnyttja sig av för att utvidga sina arbetsområden, de vill etablera 

Eniro på smartTV marknaden, där de kan tänka sig lämpliga för användning. Eniro[1] är ett 

företag som är ledande inom sök och katalogtjänster i hela norden och även i polen. Eniro 

har också andra tjänster som t.ex. kartor, vägbeskrivningar, 118118, deals mm.  Kraven på 

vårt arbete var att använda vår kreativitet. Trots den begränsade kunskapen som finns om 

SmartTV, skulle vi skapa en applikation som både lockar och uppvisar en funktionell Eniro 

applikation som använder sig av deras tjänster. Detta skulle ge Eniro som företag ett bra 

exempel om detta område var värt att satsa på för just deras mest använda tjänster. 

 Det skulle vara lämpligt om företaget har webbtjänster baserade på HTML, Flash 

och JavaScript. 

 Tjänsterna bör vara enkelt navigerade och inte behöva så mycket användarinterakt-

ion för att fungera. 

 De använda systemen skall kunna gå att integrera med webbtjänster, om inte tjäns-

terna är redan webbtjänster. 

 Lämpliga tjänster kan vara enkla arkadspel, film, musik, nyheter, kartsökning, per-

sonsökning. 

 Nytänkande vad gäller användarinteraktion behövs för applikationer som behöver 

mer användarinteraktion. 
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1.1 Syfte 
Syfte med detta arbete är att ge insikt om de nya teknologierna inom smartTV. Främst för 

att framföra vilka av Eniros tjänster går att använda i en smartTV miljö och vilka av deras 

tjänster är mest lämpade för användning. Ett av huvudmålen blir då att komma fram till ett 

visst antal kriterier som ska hjälpa inom framtida undersökning inom detta tekniska om-

råde, samt att ge företaget resultat om detta är en smart satsning för framtida utvidgning-

ar.  

Projektets syfte är också att utföra ett arbete inom ett större företag som Eniro och ta till 

vara på deras nuvarande resurser på så sätt att det går att redovisa vettiga resultat, detta 

kan uppnås genom att använda olika agila metoder inom mjukvaruutveckling som i sin tur 

är beroende av användarvänlighet, design och testning. 

 

1.2 Problembeskrivning 
SmartTV teknologin öppnar ett väldigt stort område för utvecklare att koncentrera sig på 

och även en ny arena för utvecklare. Svårigheterna ligger i att kunna implementera olika 

företagstjänster på ett nytt och innovativt sätt men även att användningen för slutkonsu-

menten blir enkel. Vår uppgift är då att lösa problem som skulle kunna ske om man imple-

menterade vissa av Eniros tjänster i den nya typen av smartTV, så som Samsung smartTV. 

Fokus kommer därför att ligga i att analysera tekniska begräsningar av smartTV i hänsyn till 

Eniros tjänster. Fokusen kommer mest på att analysera och hitta lösningar för följande pro-

blem: användargränssnitt, kontroll och plattform. Ett av huvudmålen är att hitta en eller 

flera av Eniros tjänster som skall kunna användas som en lämplig lösning. Vår frågeställning 

blir då, 

Vilka tekniska begräsningar finns det vid implementering av Eniros tjänster på smartTV och 

vilka av dess tjänster är mest lämpliga? 
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1.3 Metod 
Vi har valt att utveckla en prototyp och genom detta ta reda på vilka kriterier som kan vara 

lämpliga för framtida utvecklingar. Vår metod består av planera och utveckla en prototyp 

för Eniro. Applikation ska vara en smartTV applikation och detta kommer att ske genom 

informations samling och programmering. Detta bör ge oss nog med erfarenhet om själva 

SmartTV. Genom att genomföra utvecklingsprocessen tycker vi att detta kommer ge nog 

med data och underlag att utvärdera vilka kriterier som är lämpliga. 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att arbetet ska först och främst ska bygga på de två viktigaste tjänsterna hos 

Eniro, vilket är karttjänsten och företagsökning.  Vi valde att inte ta med personsökning på 

grund av tids brist, dessutom har vi även bara kunnat jobba inom den emulerade miljön 

som Samsungs SDK erbjuder. Detta kan reservera för fel i den aktuella maskinvaran, men 

ger god insikt och förståelse hur en smartTV applikation kan se ut. Vi har använt oss av en 

dator för att testa där musen är då en viktig komponent. Detta betyder att musen skulle 

kunna användas för smartTV, men vi har valt att ha fjärrkontrollen som den viktiga och 

enda styrenhet i vårt fall och som även förväntas finnas i alla hem.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi gå igenom de teknologier vi har använt och på vilket sätt, vi kom-

mer även att skriva vilka lösningar vi har använt oss av, vad som fungerade bra och vad som 

fungerade mindre bra. Vi kommer att gå igenom följande teknologier, 

 

 Uppbyggnaden av Samsungs SmartTV applikation 
 JavaScript 
 Samsung TV API 
 Eniro API 
 JQuery API 
 CSS 
 Testning 

 

2.1 Samsung SmartTV 
Uppbyggnaden av en Samsung applikation[4] bygger på en helt vanlig webbläsare med en 

speciell Engine för att simulera applikationer. Detta fungerar genom att hemsidan visas upp 

som en widget(fönsterpryl, grafisk hållare) som startas upp av applikation engine och visas 

upp på tv. Den största skillnaden som finns inbyggd i widgeten är att applikations engine:en 

inte stödjer fönster och även om popup kan hanteras genom att lägga över en sida över en 

annan. Dock sker detta inte på det sättet som det förväntas göras i en riktig webbläsare.  

Application 

 

 

 

Figur 1.Strukturen 

Browser 

 

 

TV Screen 

 

 

 

Web page 

 

 

 

Personal Computer 
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Browser 
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APPLICATION 

2.1.1 Vad är applikationer? 

Applikationerna är webb baserade och körs på Samsungs SmartTV som är ansluten till in-
ternet. De finns förinstallerade applikationer och applikationer som kan hämtas från Sams-
ungs market. För att applikationerna ska kunna köras så använder man sig av en Applikation 
Engine. Idén är enkel, en webb läsare för tv med fjärrkontrollen som styrenhet.  
 
 

2.1.2 Uppbyggnaden av applikationer 

En applikation är uppbyggd som en hemsida som bestå utav HTML,CSS och JavaScript och 
är implementerad på Samsung SmartTV med hjälp av en APP Engine. HTML används för 
själva layouten, innehåll och CSS för stil, positionering och färgläggning. JavaScript används 
för mer avancerade funktioner som t.ex. kontroll eller implementering av databaser. 
 
För att programmet ska fungera korrekt på tv skärmen måste man skapa en konfigurations-
fil som anger vissa speciella attribut för just detta program. Dessa kan vara utseende, namn, 
bilder, version, tillverkare och typ av applikation. Det finns 3 typer av applikationer och 
dessa är helskärm, halvskärm och ticker(bakgrundsapplikation). Det är dessutom förbjudet 
på den europeiska Samsung marknaden att en applikation är halvskärm eller ticker. Den 
enda tillåtna typen i Europa är helskärm. 

 
 

  

Figur 1.1  SmartTV applikations uppbyggnad med olika teknologier 

HTML 
CSS 

JavaScript 

Config.xml 
images 
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2.2 Teknologier 
Figur 2, beskriver sambandet mellan de olika biblioteken som används mycket i applikat-

ionen. Applikationen är i stort sätt väldigt beroende av både jQuery[3] och Samsungs 

API[4], men den kan fungera utan jQuery, eftersom jQuery är en samling av funktioner som 

möjliggör snabbare och smidigare användning av DOM(Document Object Model) funktion-

erna. Dessa funktioner hanterar allt som händer inom själva HTML dokumentet. Samsungs 

API är dock livsviktigt, felanvändning av denna kan då få hela applikationen att fungera fel, 

widget managern eller APP Engine måste få rätt instruktioner för att kunna simulera rätt 

och visa upp applikationen på tv. Eniros API är kärnan och är viktig för all funktionalitet som 

applikationen kommer vara skapad för, utan denna har vi bara ett skal som inte gör någon-

ting, utav Eniros bibliotek kommer vi använda söktjänsterna och karttjänsterna. 

 

 

 

  

Samsung API 

jQuery Eniro API 

Figur 2. Användning av bibliotek inom projektet 
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2.2.1 JavaScript 

JavaScript[11] är utvecklade först för Netscape och används över hela världen på hemsidor. 

Något alla tror är att JavaScript är bara en variant av java, fast detta är inte sant JavaScript 

är ett dynamiskt skript språk som stödjer prototypbaserad objekt konstruktion. JavaScript 

kan användas för att skapa objekt som i ett objekt orienterat språk, men inte på det tradit-

ionella sättet utan objekten som skapas är mer som mallar och är tomma i början som se-

dan kan användas för att skapa objekt från. Skillnaden mellan java och JavaScript är att 

objektorienterade språk som java har en klass som definierar alla variabler och en instans 

av klassen medan en prototypbaserat språk som JavaScript inte har denna avskiljning utan 

den har bara objekt som den använder som mall. 

2.2.2 JQuery API 

JQuery[3] är ett gratis JavaScript bibliotek som är skapat för att förenkla kodning på klient 

sidan. jQuery har som huvudmål att förenkla och även förbättra olika JavaScript funktioner 

och gör det lättare att navigera genom dokumentet, skapa animation och hantera funktion-

er. jQuery erbjuder också förmågan att skapa plugin ovanpå existerande JavaScript biblio-

tek.  

2.2.3 Eniro API 

Eniro erbjuder ett flertal av deras tjänster till andra företag, detta kommer man åt genom 

att registrera sig på deras API[2] sida. Genom att dela ut ett visst id kan Eniro kontrollera 

och hålla reda på hur många använder deras tjänster. Detta är en väldigt lönsam använd-

ning av deras API, eftersom de delar med sig av sitt bibliotek och på detta sätt även växer. 

Eniros främsta tjänster är företagsökning och kartsökning, dessa API:n står väldigt bra be-

skrivna på deras hemsida. 
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2.2.4 CSS 

CSS står för Cascading Style Sheet[10] och används oftast för att konfigurera utseendet för 
ett dokument som är t.ex. skriven i HTML. CSS betyder stilmall på svenska, med en stilmall 
kan du bestämma hur layouten kommer se ut, färgen och teckensnitt. CSS finns för att göra 
HTML dokument mer levande och förenkla positionering som oftast används för att placera 
div(division, sektor) och utan CSS är de flesta sidor väldigt tråkiga. CSS är något vi har an-
vänt oss mycket av och var väldigt viktigt när vi skulle lösa problemet med fönster och 
hjälpte oss positionera div över varandra. 

2.3 Testning 
 

2.3.1 Grey-box testning 

Grey box testning[7] betyder att man har kunskap om hur programmet är uppbyggd, vilka 

algoritmer och hur koden ser ut. Detta används sedan för att skapa tester, medan de man 

testar på användarnivå. Testaren behöver inte helt ha tillgång till hela källkoden. Grey box 

testning kan göras på sådant sätt att man använder reverseengineering(omvänd ingenjörs-

konst) för att bestämma om det värdet som returnerats är rätt och att t.ex. felmeddelan-

den fungerar rätt. 

Genom att veta hur programvaran fungerar, blir testaren därför bättre informerad om vilka 

testningsmöjligheter som finns när testet utförs från utsidan. En greybox testare får själv 

bestämma hur testningsmiljön kommer att se ut, t.ex. bevaka en hemsidas databas och se 

hur den uppdateras medan den används. Grey boxning testning går ut på smarta test scen-

arion, detta görs eftersom man har begränsat med information. Detta är viktigt då det gäl-

ler data hantering, fel hantering osv.  

2.3.2 Visuell testning 

Målet med visuell testning är att utvecklaren ska kunna undersöka vad som händer vid ett 

mjukvarufel och visa data på ett sådant sätt så att utvecklaren kan enkelt hitta information-

en han kräver. Det viktigaste med visuell testning är att visa upp problemet eller det miss-

lyckade testet, förutom att bara beskriva det så ökar denna förståelse. Därför krävdes det i 

visuell testning att man videofilmar testet.  

Denna ger fler fördelar, kommunikationen är bättre, testare kan visa problemet och orsa-

kerna direkt till utvecklaren och detta räcker för att utvecklaren ska ha något att arbeta mot 

för att reparera problemet. Visual testning är användbar när man jobbar med agila metoder 

eftersom kraven på kommunikation är högre mellan testare och utvecklare och samarbetar 

i små team. 
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2.4 Lösningar 
Vi hade tillfälle att använda olika lösningar då vi utvecklade applikationer, eftersom vissa 

teknologier inte fungerade med Samsungs App Engine, var vi tvungna att använda enbart 

vissa lösningar. Men vi kunde även välja att inte ha med vissa lösningar, som t.ex. Samsungs 

SDK’s inbyggda Scene Manager, denna gav då inte så stor möjlighet att anpassa den visuellt 

som vi skulle vilja ha, detta gjorde att vi valde HTML med JavaScript lösning som gjorde det 

enklare att efterlikna Eniros original hemsida. 

 

2.4.1 Vilka lösningar vi valde att inte ta med 

 Personsök 

 Vägbeskrivning 

 Lösningar med Flash 

 Lösningar med inbyggda SceneManager 

 Lösningar med tangentbord, VoiceControl, MotionControl 

2.4.2 Lösningar vi inte kunde använda 

 JApplet 

 Asp 

 Php 

 NET 

 Popups 

2.4.3 Stora lösningar vi använder oss utav 

 Användning avfjärrkontroll istället för tangentbord 

 Användning av Overlay för att simulera popup fönster 

 Användning av globala variabler för att hålla reda på ordning på element 

 

Overlay är användning av div hållare på ett sådant sätt att de överlappar alla andra div och 

på detta vis simulerar ett fönster ovanpå andra fönster. Genom att lägga div längst fram 

och hantera positioneringen med CSS kan man enkelt bestämma vad innehållet ska vara 

genom att lägga till information i div innan i HTML eller efter. Detta ger en effekt av fönster, 

som man kan stänga genom att dölja själva div:en och göra den osynlig.  
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3. Utveckling av företagssök och kartjänster för 

Eniro SmartTV applikation 
 

Vi använde oss av agila metoder för att utföra vårt arbete. Vi har använt oss mest av två 

agila metoder som heter SCRUM och XP, men vad är agila metoder? 

En av definitionerna lyder såhär, 

”Extreme Programming is a discipline of software development based on values of simplici-

ty, communication, feedback, courage, and respect. It works by bringing the whole team 

together in the presence of simple practices, with enough feedback to enable the team to 

see where they are and to tune the practices to their unique situation.”[9] 

 

Detta ger en bra lärdom om att man verkligen måste behärska hur SCRUM och XP fungerar I 

sin helhet, för att kunna utföra ett mjukvaruprojekt som detta, krävs det bra planering, 

iterativt arbete, testning, kundmöten och ett team som fungerar ihop. 

3.1 Utförandet 
Vårt arbetssätt blev då en blandning av XP och SCRUM. Vi hade kundkontakt veckovis och 

jobbade iterativt. Arbetsfördelningen fördelade vi så att ena programmerade och testade 

medan den andra var under tiden mer administrativt och kundorienterad samtidigt som 

även denne programmerade. 

Vi hade arbetsmöten varje onsdag klockan 9.30 med de ansvarige hos Eniro där är vi visade 

upp en demo mot de mål vi hade bestämt oss utav i början av projektet. Därefter skedde 

ett utbytte av synpunkter mellan oss och kunden, där kunden även fick framföra sina för-

bättringsförslag för nästa vecka. Det var dessa instruktioner vi fick jobba gentemot och pla-

nera våra veckovisa planeringar efter, där användning av XP kom till nytta. 

När vi utförde informationsinsamling inom detta nya teknologiska område och inom Eniros 

tjänster och API:n, var vi då tvungna att fråga API grupperna om olika råd och tips, hur och 

varför saker och ting fungerade som de gjorde. Detta hjälpte oss att kunna programmera 

och leverera något av betydelse och som uppfyller funktionen vi sökte, även om det fanns 

många begränsningar. 

Efter informationsinsamlingen skapade vi ett antal userstories(användarberättelser) efter 

frågeställningen vi hade och de kundkrav vi hade fått. Detta gav bra underlag och krävdes 

för att kunna dela in arbetet veckovis, efter själva planeringen. 
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3.2 User Stories 
User stories är skapade utav de kravspecifikationer vi fick från kunden för att kunna skapa 

en skräddarsydd applikation som uppfyller deras förväntningar. Ordet är engelskt och bety-

der användarfall. Ordet används för att beskriva hur saker och ting fungerar och vilken 

funktion de bör har när produkten är klar. En illustration på våra user stories kan se ut som 

följande, 

  

Figur 3. User Stories 

Söka Före-

tag/Personer 

Använda snabbka-

tegorier 

Söka inom ett visst 

område 

Använda kartan 

Användare 
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Vi hade först och främst följande krav på vår applikation, 

 En fungerande applikation som använder lämpliga Eniro tjänster på Samsungs 

smartTV miljö. 

 En applikation som tillåter användaren att enkelt och smidigt använda applikation-

en på en tv. 

 Leta fram begränsningar för att kunna bestämma framtida satsningar inom områ-

det. 

 Ta fram kriterier för att en applikation ska kunna göras smidigt till en smartTV. 

Use Stories definierade vi som följande, 

 En person ska kunna söka företag/personer, genom sökfältet. 

 En person ska kunna använda snabbkategorier, genom att trycka på någon bestämd 

knapp. 

 En person ska kunna anpassa området den vill söka i. 

 En person ska kunna navigera inom kartan, zooma och byta karttyp.  

 

 

3.2.1 Tasker/Problem 

VI utgick från user stories för att kunna veta vilken funktionalitet som förväntades av oss 

och för att kunna tidsestimera tiden bättre enligt den agila metoden SCRUM. För att göra 

det enklare att överskåda och planera så delade vi upp kraven i ett antal tasker, den första 

var nämligen att applikationen ska funka. Men då det detta är ett det viktigaste kravet som 

genomsyrar arbetet så måste vi dela upp arbete i olika del mål dvs. olika tasker. Små 

mindre uppgifter som hjälper oss nå målet samtidigt som vi jobbar mycket mer organiserat 

och effektivt mot målet.  

Uppdelningen skedde på följande vis, 

 1. En fungerande applikation som använder lämpliga Eniro tjänster på Samsungs 

smartTV miljö. 

o Informationssök om Samsung SmartTV applikationer 

o Skapande av testapplikation 

o Skapande av huvudapplikation 

 2. En applikation som tillåter använder att enkelt och smidigt använda applikation-

en på en tv. 
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o Informationssök om Eniro API 

o Exempel av Eniro API:s användning 

o Integration i huvudapplikation 

o Användning av fjärrkontroll 

 

3. Leta fram begränsningar för att kunna bestämma framtida satsningar inom området. 

o Fjärrkontroll 

o Fönster 

o Tangentbord 

o Karta 

o Navigation 

 

 4. Ta fram kriterier för att en applikation ska kunna göras smidigt till en smartTV. 

o Finns i resultat 

Fördelen med tasker(små uppgifter) är att de är som sagt små del mål som det är fritt 

fram för programmeraren att själv i vilken ordning han vill göra de.  Därför ligger tas-

kerna ute fritt och programmerarna kan själva välja vilka tasker de anser är lämpliga för 

de, på detta vis får man en effektivare arbetsmiljö och uppgifterna blir lättare att förstå.  

Eftersom vi jobbade iterativt och med kundkontakt förekom det nya småtasker på ju-

steringar kunden ville ha, dessa är kategoriserade till huvudtaskerna och tillämpades 

tillsammans med de till nästa release. 

3.3 Våra Testfall 
Vi hade ett flertal testfall som går att beskriva som följande, 

 Testandet av användarvänlighet 

o Trycka på sök fältet och börja skriva med fjärrkontrollen 

o Navigera runt i dokumentet för att nå de olika knapparna 

 Test av sökning 

o Fungerar sökningen bra? 

o Ger sök i närheten bra resultat? 

 Test av kontroller 

o Når man sidans alla olika objekt genom att använda upp och ner pilarna på 

kontrollen? 

 Funktionstestning 

o Fungerar funktionerna för att hantera denna begäran? 

o Är redovisade resultat som de bör vara? 
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För att testa om vi våra testfall gav ett positivt utfall så. Vi använde oss av olika kända test-

fallstyper vi kom i kontakt med var greybox testning[5] och visual testning[6], acceptans-

testning[7] och ad hoc testning[8]. Den testningsmetod som passade bäst in i vårarbetsätt 

var grey box testning men det var även mycket visuell testning eftersom vi höll på med 

front end (användargränssnittsorienterad bearbetning) programmering. Detta innebar att vi 

kunde se slutresultatet och var då tvungna att testa användargränssnitt och användarfunkt-

ionalitet genom att navigera runt i applikationen och trycka runt på allt som går att trycka.  

Vi använde oss även av ad hoc testning vid de tillfällena testfallen bedömdes vara väldigt 

små.  Detta var en tidsparande åtgärd som är väldigt effektiv när det kommer till att snabbt 

testa och reparera små fel. Men denna testnings metod har även sina nackdelar. Då man 

inte dokumenterar testfallet så kan vissa moment falla bort pga. glömska t.ex. man kan 

glömma vilken funktion funka helt eller delvis.   
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3.4 Utveckling 
 

3.4.1 Begränsningar 

Innan projektets början visste vi att begränsningarna var många och området vi gav oss in 

på var helt outforskat. Det var då upp till oss att staka ut en väg så att läsarna kan snabbt 

sätta sig in i vårt arbete och vilka utmaningar vi fick uppleva. Begränsningarna kunde delas 

in i två olika klasser; de fysiska och de programbaserade. Fysiska begränsningar innebär att 

det är sådant som inte går att ändra på som programmerare, en tv är en tv och inte en da-

tor, dessutom är en fysisk begränsning att man bara kanske har fjärrkontroll att styra med.  

Programbaserade begränsningar kan gestalta sig t.ex. i avsaknaden av viktiga funktioner. 

Vi hade följande begräsningar: 

3.4.1.1 Fysiska 

 Tangentbord och mus 

 Fjärrkontroll 

 Vissa Eniro tjänster går inte att använda tv applikation sammanhang 

 

3.4.1.2 Programbaserad 

 Finns ingen geolocator(används för att hitta område i webbläsare) i APP Engine 

 Bara JavaScript och Flash 

 Lyssnare för knappar 

 Länk problem, webbläsare  

 Fönster svårighet bland annat kartor 

 Inbyggda Bibliotek i Samsung SDK är dåligt beskrivna 

 

3.4.2 Hur påverkade begräsningar vårt arbete? 

Mycket av vårt arbete kretsade runt vad vi kunde göra med just dessa teknologier, en krea-

tiv arbetsuppgift. För Eniros tjänster som är för det mesta webbaserade är det enkelt att 

konvertera dessa till Samsung SmartTV applikationer. Men begränsningarna har sina nack-

delar, hade man haft tjänster som kräver Java, NET, PHP eller liknande skulle man haft pro-

blem och vara tvungen att göra om stora delar av programmet och även tappa en stor del 

av funktionaliteten. Detta i sig säger vilka applikationer som är lämpliga för en smartTV, det 

måste vara små applikationer som tar lite minne. Då kan det vara bra att använda tjänster 

på server sidan, istället för att klienten ska bli tjock och detta kan resultera i att kostnader-

na för middleware(mellanprogramvara) produkterna kan bli högre om sådana inte existe-

rar.  
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3.4 Prototyp 
Prototypen följer de utveckling anvisningar som finns för applikationer inom smart från 

Samsungs officiella dokument.  

 

3.4.1 Användargränssnitt 

Med tanke på människa dator interaktionen och de urgamla metoderna då ingenjörer bara 

tänkte på själva programmet utan hänsyn till användarens tekniska förståelse och använ-

darvänlighet. Det är just därför man har blivit mer medveten kring detta och börjat skapa 

program för att användaren ska kunna naturligt förstå hur användargränssnittet funkar. 

app. Vår applikation kan delas i huvudsakligen två delar, sökdelen och resultatdelen. Figur 

3.1, förklarar hur övre delen av programmet är upplagt, på ett sådant sätt så att använda-

ren får en så informativ miljö och känner igen sig med vissa bilder som logotypen, info 

knappen, och alla kategori knappar som kan användas för snabbkategorier. Temat är upp-

byggt på det sätt så att det kan identifieras med Eniro, den gulorange färgen och den vita 

sökboxen med sen starkt betonade svarta texten är något som kan identifieras med Eniro. 

 

 

Figur 3.1 Eniro sök och kategori 
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Figur 3.2 beskriver hur användarinterfacet är gjort för att användaren skall kunna lista bland 

valen. Adresserna hamnar med fet betoning till vänster sida och hemsida och karta som 

visas detta hjälper användaren om att säga om företaget har registrerad adress eller hem-

sida.  Layouten i sig är gjord så att den har en arbetsyta som kan utvidgas till oändlighet, 

inom den skapas komponenter dynamisk efter varje sökning som har en bestämd stilmall 

för att få sitt angivna utseende. Att kunna se sin sökning är viktigt, så att man inte har skri-

vit in fel av misstag och antal träffar är ganska viktigt i sig, men själva layouten måste åter-

spegla de kraven som ställs på en tv därför bör vyn optimeras så att de får så mkt plats så 

möjligt. 

 

Figur 3.2 Eniro sökresultat 
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3.4.2 Hela applikationen 

Figur 3.3 visar hela vyn på applikationen, med Hjälp-menyn framme som visar hur Hjälp-

menyn är tänkt att fungera. På figur kan man se layouten i helhet, det är bra att han en 

informativ hjälpmeny som man kan slå upp vid behov och sedan förstå vad knapparna på 

fjärrkontrollen är till. Detta är viktigt för att användaren inte ska känna sig vilse och miss-

nöjd med produkten. Det är även därför att i början på programmet så startas en hjälp-

meny som användaren kan använda för att skriva in område och ta reda på hur de olika 

knapparna används till. 

 

 

Figur 3.3 Eniro Applikation 
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Figur 3.4 visar hur kartan ser ut, som ett fönster som överlappar de sökresultaten. När kar-

tan är uppe gäller helt andra knappar, navigationen sker inom kartan då och fokus flyttas 

runt med hjälp av styrpilarna på fjärrkontrollen. Kanalknappen byter läge från flygfoto, hy-

brid till sjökort. Detta är gjort så att man skall enkelt kunna känna igen vart på fjärrkontroll-

en en viss kontroll ska kunna befinna sig. Dessutom kan man se på vänster sida vad det är 

man har sökt på, detta för att förenkla för användaren. Tanken är att förenkla så möjligt så 

att användaren ska snabbt som möjligt kunna använda sökfunktionen. Ett exempel på detta 

är att under en reklampaus så kan man passa på och söka efter en godis affär. 

 

 

Figur 3.4 Eniro karta 
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3.4.3 Arkitektur 

Uppbyggnad struktur filer/bibliotek användningen av olika bibliotek kan göras med import 

inom själva HTML filen, detta används då av DOM(Document Object Model) hanteraren. 

Därför kan JavaScript inte kallas för ett objektorienteratspråk, JavaScript är som ett stort 

papper som har blivit vikt till flera små, och alla dessa små kan vara utspridda över HTML 

eller JavaScript. Det är den stora skillnaden, globala variabler blir globala i hela dokumentet 

och även de inkluderade dokumenten.  Arkitekturen är uppbyggd på följande sätt, allt har 

sin grund index. HTML som består av själva visuella koordinationen, med CSS som bygger på 

stilen. HTML bestämmer innehåll och layout. Från grunden är de delade in i olika filer för att 

lättare kunna se strukturen, här nedan på figur 3.5 kan man se hur strukturen är uppbyggd. 

 

 

 

 

Figur 3.5 Biblioteks karta 
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3.4 Förväntade Resultat 
De förväntade resultaten är en applikation som håller Eniros vy på design och implemente-

rar deras tjänster på ett sådant sätt att det gör tv användning roligt och enkelt. Användaren 

ska kunna navigera på kartan med hjälp av fjärrkontrollen och navigera bland sök resultat 

som användaren har skrivit in med hjälp av IME interfacet. Dessutom ska resultaten ge ett 

bra underlag för framtagning av kriterier som kan hjälpa framtida företag med deras sats-

ning inom smartTV branschen.  

3.5 Hur saker och ting gick 
Inom detta projekt var planeringen väldigt bra gjort, men vi glömde en viktig sak som kunde 

ha gjort att vi skulle missat några viktiga deadlines. Det vi glömde var att planera in helgda-

gar och detta gjorde så att arbetet inte hölls kontinuerligt och vi fick olika mycket arbete vid 

vissa dagar. Att skriva allt gick bra är lite svårt, visst stötte vi på problem med API och lik-

nande. Men som tur hade vi bra kontakt med de anställda på Eniro som var väldigt trevliga 

och gärna hjälpte till med saker som vi inte förstod helt. 

3.6 Plan B 
Vi hades att upp ett mål med projektet och om något hade gått fel så var vi tvungna att ha 

något att falla tillbaka på. Vår plan B var att skriva dokumentation på hur långt vi har kom-

mit och göra en fungerande smartTV applikation. Fast applikationen skulle ha mindre funkt-

ioner än de förväntade resultaten. Eftersom vi jobbar iterativt kommer vi alltid ha en pro-

dukt som fungerar någorlunda. Detta i sig gör att vi alltid har en lämplig plan B, görs doku-

mentationen noggrant är detta något vi alltid kan falla på tillbaka. 

3.7 Framtidsvyer 
SmartTV branschen utvecklas hela tiden, även om vi inte ser detta så håller Samsung på 

med att skapa smartTV med motion sensor och röststyrning, detta öppnar möjligheterna 

för en stor del nya kreativa applikationer. Men detta betyder inte framgång bara utan detta 

är även ett stort problem för utvecklarna, för att hitta användningsområden för användare 

att använda sin tv på som den nya pc:n, men det är svårt o spekulera om detta. Vi får helt 

enkelt se hur det ser ut i framtiden.  
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4. Utvärdering 
Här nedan står det resultat av utförandet av arbetet och även de kriterier vi har tagit fram 

för framtida utvecklare, gentemot de kriterier vi hade och begräsningar vi utgick ifrån. 

4.1 Kriterier 

4.1.1 Lista av Möjliga Eniro Tjänster 

 
Företagsökning 
+ ta fram information om företagen bl.a. öppettider, adress, hemsida, telefon nr. 
– svårt att öppna företagshemsida, finns ingen inbyggd browser. 
 
Personsökning  
+ få fram kontaktinfo, bl.a. adress, telefon nr. 
– svårt att implementera ”ringa” funktion. 
 
Eniro Deals 
+ kan ta del av rabatt pris från olika erbjudande från olika företag 
– navigation och inloggning svårighet med fjärrkontroll, användare skulle hellre föredra en 
annan användarvänlig plattform än smartTV applikation. 
 
Eniro Kartor 
+ platsbeskrivning. navigering hjälp, avstånd och beskrivning. 
– fönsterhantering är en svårighet på smartTV app. 
 
Vägbeskrivning 
+ lättare att bestämma utgångspunkt. 
– Interface är svårt att skapa för snabbare vägbeskrivning alternativ. 
 
Webbgränssnitt 
+ enkelt och användarvänlig tjänst som är upplagt efter olika kategorier, användare kan lätt 
navigera sig till olika viktiga webbplatser utan att skriva in webb adress. 
– utbudet är inte speciellt stort. Tv surfandet användare skulle nog föredra en annan platt-
form än smartTV app. 
 
118 118 
+ tjänsten är välkänd hos många användare. 
– kräver sms tjänst. 
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4.1.2 Lista av lämpliga tjänster 

 Företagsökning 

 Personsökning 

 Kartor 

4.1.3 Motivering av valda tjänster 

En av anledningarna varför vi just valde dessa tjänster är väldigt enkel, dessa är de mest 

använda tjänsterna och de tjänster som det bör läggas mest fokus på. Dessutom har dessa 

tjänster minst begräsningar vad det gäller användargränssnitt och detta gör det lättare att 

skapa ett interface som använder kan använda på ett sådant sätt att denne blir tillfreds-

ställd. Dessutom är dessa tjänster med mest sannolikhet att användas framför en stationär 

tv. Det är dessa begränsningar som ska hjälpa oss att hitta godkända kriterier för möjliga 

satsningar inom smartTV världen. 

 

4.2 Lämpliga Kriterier 
Här nedan står de kriterier vi har kommit fram till för företag och utvecklare som kan tänka 

sig investera i smartTV branschen. 

 Det skulle vara lämpligt om företaget har webbtjänster baserade på HTML, Flash 

och JavaScript. 

 Tjänsterna bör vara enkel navigerade och inte behöva så mycket användarinterakt-

ion för att fungera. 

 De använda systemen skall kunna gå att integrera med webbtjänster. 

 Lämpliga tjänster kan vara enkla arkadspel, film, musik, nyheter, kartsökning, per-

sonsökning. 

 Nytänkande vad gäller användarinteraktion behövs för svårare applikationer. 

4.3 Beskrivning av resultat 
Dessa kriterier är skapade för tillämplig inom smartTV branschen och bör hjälpa som riktlin-

jer för framtida satsningar inom smartTV utveckling. Ingen kan garantera att om man följer 

dessa riktlinjer kommer ge förväntade resultat, men vi kan garantera att om ni följer dessa 

riktlinjer så kommer utvecklingen inom smartTV att vara mer effektiv och billigare.  
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5. Slutsats 
Syftet med hela arbetet är att lära sig genom utveckling och samla på sig erfarenheter som 

både gynnar oss och framtida utvecklare. Eftersom smartTV branschen är väldigt ny, så är 

den även väldigt främmande mark för både företag och utvecklare. Vi har tagit oss an ut-

maningen och försökt hitta lösningen på vårt problem. Under processens gång fick vi insikt i 

hur smartTV fungerar och hur utvecklingen ser ut på sikt. Vi är väldigt medvetna att det 

krävs mer kunskap kring ämnet för att företag ska känna sig bekväma för att etablera sig på 

den marknaden.  Därför är förhoppningarna att våra resultat kommer vara en dela av 

denna nya kunskapsbas som håller på att växa fram. Vi har på grund av detta valt att redo-

visa våra resultat genom att ta upp ett antal kriterier som bör hjälpa till vid investerings 

utvärderingen inom smartTV branschen.  SmartTV plattformen kräver att stor fokus läggs 

på själva andvändarvänligheten. Detta kräver ett helt nytt tankesätt kring andvändarvänlig-

heten där fokus ska ligga på själva användaren och dennes uppfattning kring hur en sådan 

applikation ska se ut.  I dagsläget finns det väldigt lite underlag på hur en sådan applikation 

ska se ut och hur man ska lösa dessa problem för mer krävande tjänster. Det här var en av 

de stora utmaningarna vi stötte på under arbetets gång.  Men trots den begränsade tidsra-

men så anser jag att våra förslag var väldigt givande. De kriterier som vi kom fram till var: 

 Det skulle vara lämpligt om företaget har webbtjänster baserade på HTML, Flash 

och JavaScript. 

 Tjänsterna bör vara enkelt navigerade och inte behöva så mycket användarinterakt-

ion för att fungera. 

 De använda systemen skall kunna gå att integrera med webbtjänster, om inte tjäns-

terna är redan webbtjänster. 

 Lämpliga tjänster kan vara enkla arkadspel, film, musik, nyheter, kartsökning, per-

sonsökning. 

 Nytänkande vad gäller användarinteraktion behövs för applikationer som behöver 

mer användarinteraktion. 
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