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Sammanfattning 

Svenska Spel är Sveriges största spelföretag med flera starka och välkända varumärken. Företaget har 

cirka 2 230 medarbetare i hela Sverige. Huvudkontor ligger i Visby, men har även kontor i Sundbyberg. 

Vi har fått möjligheten att göra vårt examensarbete i Sundbyberg Stockholm. 

Dagens spelterminal som används av Svenska Spel ute i butikerna ser ut på ett speciellt sätt, men detta 

trots inte vara framtiden. Målet med detta examensarbete är därför undersöka och ta fram en prototyp 

med allmänna fungerande tekniska lösningar för att kunna ersätta terminalen. 

Examensarbetet delades upp i tre olika faser. Den första fasen var en förstudie där möjliga tekniska 

lösningar undersöktes och brainstorming med medarbetare från verksamheten för att komma på en 

möjlig utseende på den nya terminalen samt med några primitiva funktionaliteter. Efter en lösning hade 

valts så utförde implementationfasen där vi designade, implementerade och testade den valda 

lösningen. Den slutliga fasen var integrering av de logiska uppdelningarna och de befintliga fysiska 

uppdelningarna, så det bli en fungerande terminal. 
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Abstract 

Svenska Spel is the largest Swedish company operating gambling with many famous brands. The 

company has around 2 230 employees throughout Sweden. The headquarter is located in Visby, and 

there is another office in Sundbyberg. We had opportunity to do our thesis in the office that located in 

Sundbyberg. 

The current desktop gambling terminal uses by Svenska Spel looks and is built in a special way, but that 

will not remain the same in the future. The goal of the thesis is to study and analyze in order to create a 

prototype with a general working technical solution that is able to replace the old terminal, as well as 

can be used on regular hardware such as a computer device, a pad etc.   

The thesis was divided into three different phases. The first phase was feasibility study all the possible 

solutions, and brainstorming with the employees from the operations to design a possible appearance 

with some basic functions. After a solution was selected, the implementation phase performs where we 

designed, implemented and tested the selected solution. The final phase was to integrate the physical 

and logical parts in order to make an overall working terminal. 
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Förord 
Detta examensarbete är utfört i grupparbete med Rasmus Spiegelberg. Rapport till examensarbete 

skrevs individuellt, delvis gemensamma men handlar om samman projekt.  

De personer vi vill rikta ett stort tack till är handledare Tommy Alander(IT-arkitekt) och Magnus 

Lundin(systemutvecklare) som alltid möt oss med en positiv inställning och hjälpte oss under projektet. 
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Inledning 

Svenska Spel 

Svenska Spel är ett statligt bolag som verkar inom den reglerade spelmarknaden i Sverige. Företaget har 
cirka 2 230 medarbetare och omsätter cirka 7,9 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Visby och det finns 
även ett kontor i Sundbyberg. Man bedriver försäljning via cirka 6 700 ombud, 2 000 restauranger, 

pubar och bingohallar samt internet. 

Examensarbetet genomförs på kontoret i Sundbyberg på avdelningen för Svenska Spels 

systemutveckling. 

Bakgrund och problemmotivering 

Befintligt System 

Svenska Spel har idag ombud i hela landet där man har möjlighet att spela diverse spel. I kassan har 
kassören tillgång till en terminal vars syfte är att hantera val och köp av de olika spelen kunden önskar 
spela. För att detta ska fungera smidigt är systemet uppbyggt av följande komponenter: 

● Logisk enhet som binder samman övriga komponenter 
● Touch gränssnitt, en skärm där kassören kommunicerar med systemet 
● Kvittoskrivare som används efter avslutat köp, eller för att skriva ut information om spel, såsom 

vinstplan. 
● Skärm mot kund för att visa pris och annan information 
● Kortläsare där kassören kan läsa in fysiskt ifyllda spel kunden önskar spela. 
(se figur nedan) 
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Dessa enheter är idag fysiskt sammankopplade till en stor enhet. 

Allt eftersom utbudet av spel ändras måste så också terminalklienten. Detta gäller även simpla 
justeringar i det grafiska gränssnittet såsom kampanjer på olika spel, reklam och annan aktuell 
information som ska visas mot kunden. Ska en av de externa enheterna, t.ex. skrivaren bytas ut mot en 
ny modell, krävs en uppdatering av programvara för att den logiska delen ska kunna kommunicera med 

den nya skrivaren. Detta beror på att enheterna är väldigt starkt kopplade till varandra. 

Uppdateringar sköts genom att programutvecklare skickar ut sin uppdatering till samtliga ombud som 

automatiskt hämtar och genomför installation av uppdateringen under natten.  

Hög Fysisk Sammankoppling 

Enheter är fysiskt sammankopplade, vilket utesluter möjligheten att separera enheterna från varandra. 
Har man flera terminaler i en butik saknas möjligheten att dela på enheter mellan terminaler. Den starka 

fysiska sammankopplingen kan i trånga butiker bli ett problem. 

Utbytt Hårdvara 

Kommunikationen mellan terminalen och enheterna görs via ett protokoll specifikt för den ansluta 
enheten. För att en ny enhet ska fungera krävs därför en mjukvaruuppdatering. För att alla terminaler 

ska ha samma system krävs också att de har samma hårdvara. 
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Statiskt innehåll 

Eftersom uppdateringsprocessen är aningen omständlig hålls innehållet ganska statiskt i applikationen. 
Uppdateringar sker vid större förändringar som nytillagda spel. Möjligheten att aktivt sälja spel genom 

kampanjer och dylikt bortfaller. 

Syfte 
Vårt projekt grundas i att undersöka möjligheterna för att byta ut dagens stationära system mot ett 
webbaserat sådan. Vilka fördelar det medför samt svagheter och nackdelar. Med den kunskapen skall vi 
försöka verklighet ställa slutsatserna genom att implementera en fungerande prototyp av det nya 

systemet. 

Avgränsning 

Den stationära terminalapplikation som körs hos Svenska Spel idag har utvecklats under 7 års tid och har 
en omfattande struktur och funktionalitet. För att göra vårt projekt möjligt måste vi här begränsa vad 

prototypen ska representera av originalapplikationen. 

Eftersom projektets mål i huvudsak är i undersökande syfte är det viktigt att få med de flesta, framförallt 
mest kritiska / osäkra delarna i prototypen. Just för att se om det är möjligt och vilka lösningsalternativ 

som finns. 

Konkreta Mål 

Mobil och Stationär Anpassning 

En av de absolut viktigaste aspekterna är applikationens anpassning för vilken enhet den körs på. En av 
de största anledningarna för att göra ett systembyte är just anpassningsmöjligheten till dagens och 
kommande utrustning. Skärmar varierar idag kraftigt i upplösning och storlek. Hur man arbetar på en 
läsplatta jämfört en dator shiftar mycket. Vi ska försöka hitta en lösning för hur vi  bäst utnyttjar de 

media som terminalapplikationen kan tänkas användas på. 

Gränssnitt 

Användarvänlighet 

En tilltalande lättanvänd grafisk design spelar en viktig roll. Syftet med uppgraderingen av applikation är 
också till stor del att anpassa det mer åt hur dagens grafiska gränssnitt och logik ser ut och används. 

Detta har utvecklats kraftigt av de senaste årens mobila utveckling. 

Dynamiskt Gränssnitt. 

En önskan, som inte varit möjligt tidigare är att ha ett mer interaktivt gränssnitt som anpassar sig mer 
likt en hemsida med aktuell information, kampanjer och reklam. Prototypen och rapporten kommer 

undersöka möjligheterna för detta och hur det görs på ett bra sätt.  

Fysisk Uppdelning 

För att få terminalen mer dynamisk och anpassbar är tanken att de olika enheterna ska gå att separera 
fysiskt. Detta kräver någon ny typ av kommunikation för enheterna att identifiera sig med varandra. Det 
kan t.ex. förekomma fall så vissa enheter är onödiga, exempelvis en terminal som ska används portabelt 
på en arena eller liknande. 
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Kommunikation 

Kommunikationen är en stor och viktig del. Dels måste de separerade enheterna kunna kommunicera 
med terminalen. Sedan kommer terminalklienten också göra anrop mot existerade centralsystem. Hur 
denna kommunikation ska designas hör till en stor och viktig del av utredningen och rapporten, då det 

inte finns någon direkt självklar lösning. 

Logisk Uppdelning 

Prototypen ska efterlikna strukturen för en slutgiltig applikation så gott som det går. En viktig aspekt är 
därför att utveckla en logisk design som är skalbar och tydlig även för större applikationer, likt en 

fullföljd implementation av terminal applikationen.  
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Teori 

En webapplikation är en applikation som ansluter över ett nätverk, det kan vara en applikation som 

kodat i webbläsare-stödda språk såsom JavaScript, kombinera med märkspråk såsom HTML.  

Syftet med att implementera den nya terminalen som en webapplikation är för att hög användning av 

webbläsare genom tiderna har ökat webbapplikationernas popularitet, den bekvämligheten att anv ända 

webbläsare som en klient är att den har förmågan att uppdatera och underhålla webbapplikationer utan 

att installera samman mjukvara på varje dator.  

DOM – HTML 

Document Object Model (DOM) är ett plattforms- och språkberoende gränssnitt representerar och 

interakterar med objekt i HTML, XHTML och XML dokument. [Källa:12] 

HTML står för HyperText Markup Language, är ett märkspråk använder HTML element för att bygga och 

strukturera på websidor. 

Senaste märkspråk HTML5 introducerade i januari 2011, huvudsyfte är att skapa applikationer med lätt 

font-ends, drag-drop verktyg, diskussionsforum med mera. Det avser sammanfatta inte endast HTML4, 

men också exklusivt XHTML och DOM . HTML5 försöker att definiera ett märkspråk som kan skriva 

antingen i HTML eller i XHTML syntax. 

HTML5 är även en potentiell kandidat för mobila applikationer. Många HTML5 funktioner är byggda med 

tanken att det ska vara möjligt att köra på mindre mobila enheter såsom smartphones och pekplattor.  

[Källa:3] 

CSS 

[Källa:4] 

Cascading Style Sheets (CSS) är ett stilmall språk, syftet med CSS är att separera dokument innehåll från 

dokument presentation. Det definierar utseende och layout av text och andra materialen som är skriven 

i ett märkspråk dokument. I vanligast och oftast fall, CSS tillämpar stil till websidor som är skriven i HTML 

och XHTML. 

En till fördel att använda CSS är HTML sidas storlek är tydligt mycket mindre att ha layout i en CSS fil. CSS 

filen laddas en gång och återanvänder till olika sidor på en websida, på så sätt reducerar bandbredd krav 

och säkerställer snabbare nedladdningar. 

På andra sidan, CSS är inte alltid fungerande till de olika webläsare som finns i nutiden. Microsoft 

Internet Explorer och Opera stödjer CSS men anpassar inte till nuvarande CSS standard. Däremot 

Chrome och Firefox är mer anpassande till standarden, så en websidas utseende kan skilja sig ganska 

mycket mellan Internet Explorer och Firefox.  
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JavaScript 

[Källa:1] 

JavaScript är ett lättvikt och expressivt skriptspråk använder i många olika websidor för att lägga till 

funktionaliteter, validerar formulär, kommunicera med server, och mycket mer.  

JavaScripts populäraste bibliotek jQuery, snabb och koncis, designat för att simplifierar klient sidan i 

HTML, hanterar händelser, utföra animation och lägger ti ll Ajax interaktion till websidor. 

Ajax 

[Källa:9] 

Asynchronous JavaScript and XML. Den innefattar att använder tillsammas med några andra teknologier, 

inkluderar HTML, XHTML, CSS, JavaScript, DOM etc. Kombinerar dessa teknologier i Ajax modell, 

webapplikationer kan snabbt och inkrementellt uppdatera användargränssnittet utan att laddas om hela 

websida. 

Dagens webutveckling 

Webmail  

[Källa:5] 

Sedan 1995 har man redan kommit på ett ide och arbetar på att möjliggöra email som nås på en 

webläsare. En email klient implementeras som en webapplikation nås via en webläsare. 

Under dagens webutveckling, man kan beskriva en webmail som en webbaserade email service, en 

email service som erbjuds via en webplats. De populära webmail tillhandahållar såsom Gmail, Yahoo! 

Mail, Hotmail och AOL Mail. Dessa tillhandahållare implementerades med likadanna teknologi och 

funktionalitet. 

En webmail är byggt med ett ganska komplext användargränssnitt och användargränssnittet ändrar 

regelbundet utan att begära servern laddas om en hel ny sida. Man märker om man någonsin har använt 

Googles Gmail, den laddar ner all HTML, CCS och JavaScript på första gången man loggar in, efter det så 

körs allt i bakgrund. Så man läser mail, bläddra i inkorgen och söker ett mail utan att rendera en he l ny 

sida.  
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Metod 

Arbetet under projektet utförs efter en iterativ och inkrementell systemutvecklingsprocess. Syftet till 
utnyttja just det arbetssättet är att möjliggöra verksamhetsnyttiga och användbara systemprototyp till 

en god kvalitet, dessutom är det viktigt att slutföra utveckling av systemprototypen på rätt tid. 

Processen illustreras som ett cykliskt arbetssätt, i varje iteration utvecklas en delmängd av applikationen 
och testas, man går igenom en serie av processteg flera gånger tills man har full ständigt uppnått det 

slutförda målet, lösningen levereras i mindre delar som var för sig är användbara. 

Iterationsprocess (se figur. 1.0): 

 Varje iteration inleds med en Analys och diskussion med kunden från verksamhet vid möten, där 
utförs en planering med diverse förslag och idéer till den utvecklande applikationen. 

 Sedan kravspecifikation skapas utifrån dessa tillsammans med kunden. 

 En förstudie genomföras enligt kraven, i projektet har vi en studie av de alla valda möjliga 
teknikerna som kan implementeras med i applikationen.  

 Utav de kunskaper på teknikerna man har studerat under studiefasen, en designfas framförs en 
skiss av applikationen och implementera exempelprogram för att förverkliga önskade funktioner, 
detta skedde parallellt med dokumentation av all resultat, det är viktigt att resultat av alla 
dokumenterade exempelar sparas, för att kunna vidare använda de som referenser till 
integration av den utvecklande applikationen.  

 Testningfas skedde samtidigt med implementation av applikation, med den iterations process 
man befinner sig i utveckling går inte vidare förrän det önskat funktionalitet är implementerat 
och testat, på så sätt undviker man utveckla applikationen på en felaktig grund.  

 En demo presenteras som slutfas i varje iteration och diskuteras för vidare utveckling.  
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Figur. 1.0 Iteration process 

 

 

 

Under utvecklingen en inkrementell process kombineras med iteration process. Arbetet är uppdelat i 
mindre iterationsprocesser och redovisas som olika demo versioner under iterationsslutfas Demo, med 
den föregående version som befann sig, en ny version byggs på med en ny iteration. I projektet uppdelat 

version beskrivs i ordning nedan (se figur. 1.1): 

● Ett grafiskt gränssnitt version på den nya terminalen 
● En ny version byggs vidare på den version ovan med logisk funktionalitet där förutsätter logiken 

för olika händelser (t.ex. login och köpa spel logiken) 
● En ny version byggs på vidare med kommunikations funktionalitet som kommunicerar med 

hårdvaror (t.ex. skrivare och scanner) 
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Figur. 1.1 Inkrementell process 
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Lösningsalternativ 

Mobil och Stationär Anpassning 

Grafiska knappar/plan 

Design på terminal applikation GUI består av många olika plan, varje plan representerar varsin 
information. För att skilja plan som motsvarar olika information då får man designa dem med olika still. 

Två alternativa lösningar undersöktes, rita applikationens utseende med hjälp av CSS eller canvas.  

Ett plan kan designas enkelt med hjälp av CSS, speciellt CSS3 har många nya funktioner som ger 
möjlighet att skapa olika effekter utan att använda ett design program såsom Photoshop. CSS3 har även 
funktioner som stödjer olika webläsare, detta är ett framsteg som möjliggöra en websida med samman 

utseende för olika webläsare. [Källa:6] 

Exempel på nya CSS3 funktion för att skapa en rund kant som anpassar till både Mozilla Firefox och 

Google Chrome: 

    border-radius: 3px; 
   -moz-border-radius: 3px; 

   -webkit-border-radius: 3px; 

Canvas används som ett element i HTML5, den definierar ett område i HTML kod med height och width 

attributen. JavaScript åtkomst området med ritnings funktioner genererar grafik dynamiskt. [Källa:7] 

Exempel på att rita en rektangel med canvas element: 

HTML 

<canvas id="example" width="200" height="200"></canvas> 

JavaScript 

var example = document.getElementById('example'); 

var context = example.getContext('2d'); 

context.fillStyle = 'red'; 

context.fillRect(30, 30, 50, 50); 

 

Touch, click 

Interaktion mellan användare och terminal applikation förses enormt användning av fingrarna, där man 
pekar eller scrollar på skärmen. För att terminal applikation ska kunna anpassa till både stationära 

datorer och pekskärmar, händelse hanterar genom att använda funktion click och touchstart. 

Händelse hanterare click på en mobil enhet fungerar som en gest, den har en viss fördröjning för att 
enheten tror pek händelsen är en del av en gest, enheten förväntar sig att användare kommer att göra 
något mer än bara peka på skärmen. Däremot hädelse hanterar touchstart har ingen fördröjning, så fort 

man pekat på skärmen så kommer den att utföra en motsvarande funktion. 
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Swipe 

Eftersom terminal applikation har två huvudmenyer, och för att användare skall kunna bläddra mellan 
menyer smidigt istället att använda enkelt klick eller touch på en pekskärm, då vi kom fram en lösning 
att implementera en swipe funktion där användare kan bläddra menyer genom att flytta meny åt höger 
eller vänster med pekfingeret. 

Vyn 

Templates används för att generera den DOM som skall representera den data som ska visas. Vi kan nu 

alltså separera presentationslagret från den logik den representerar. Detta gör det väldigt överskådligt 

kodmässigt då vi kan separera all HTML i egna filer. 
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Kommunikation 

Den utvecklade terminal applikationen kommunicerar med en lokal server, i syftet att applikationen kan 
ta emot den och skicka den begärt data till den lokala servern, händelsen beskrivs övergripande som 

figur. 2.0 visas nedan: 

 

 

Figur. 2.0 Kommunikation 

Webserver 

En lösning är att upprätta en webserver emellan som behandlar data anrop mellan terminal 
applikationen och den gamla terminalen.  Gamla terminalen har en roll som kommunicerar med 

hårdvaru enheterna, den behåller också de existerande data. 

Med tanken att den webservern skall vara lättvikt och har möjlighet att integrera med den gamla 
terminalen, så en passande alternativlösning är att skapa en webserver genom att använda Grizzly. 
Grizzly har den egenskap och verktyg som vi behöver för att skapa en skalbar och kraftig web server.  
Mer om Grizzly finns i [Källa:8] 

Klient-sida 

Vid klient sidan använder Ajax-anrop i JavaScript för att hämta och lägger till JSON data från/till den 

gamla terminalen.  

Data under transaktion formateras i JSON (JavaScript Object Notation) lättvikt textbaserade data som är 

läsbar för både människor och maskiner. Det kan använda för att växla data mellan program.  

Ajax-anrop: 
Med hjälp av Ajax-anrop utförs händelser asynkront. dvs. när sidan har laddat, innehåll kvarstår tills man 
lämnar sidan, med Ajax-anrop man kan t.ex. registrerar spel till spellistan på nuvarande sida utan att 
sidan renderas eller laddas om. 

Hur data hanteras? 

Jo, det finns två alternativ metod GET eller POST för att informera en begära till servern.  

GET – avsedd för att hämta JSON data:  

 Hämta och visa en användarlist vid inloggning 

 Hämta inläst kupong från servern och visa upp på spellista 
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Exempel på GET anrop: 

En avändarlista hämtas vid inloggningen 

        getUserList:function () { 

            var arr = []; 

            $.ajax({ 

                url:'/userlist', 

                async:false, 

                dataType:'json', 

                success:function (data) { 

                    for (i = 0; i < data.users.length; i++) { 

                        arr.push(data.users[i].username) 

                    } 

                } 

            }) 

            return arr;        

 } 

 

POST – avsedd för att uppdatera information i servern:  

 Skicka inloggnings data till servern, servern validerar om data är giltiga och ge ett svar.  

 Registrera ett spel till server som kommer att skriva ut på ett kvitto 
 

Exempel på POST anrop: 

Inloggnings data skickas till server 

        login:function (username, password) { 

            var res; 

            var data = new Object(); 

            data["username"] = username; 

            data["password"] = password; 

 

            $.ajax( 
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                { 

                    url:"/login", 

                    data:JSON.stringify(data), 

                    processData:false, 

                    async:false, 

                    type:'POST', 

                    contentType:'application/json' 

                } 

            ).done(function (data) { 

                    if (data.ok == "true") { 

                        res = true; 

                    } 

                    else { 

                        res = false; 

                    } 

                }); 

            return res; 

        }, 

 

 

Server-sida 

På server sidan anropar data med hjälp av att implementera RESTful Web service i Java med JAX-RS API. 
Detta sker under kommunikation mellan servern och Gamla terminalen, eftersom komplexiteten i 
Gamla terminal så kommunikationen implementeras av Svenska Spels utvecklare som har mer aning på 

hur Gamla terminalen byggdes. 

RESTful webservice: 

I servern implementeras RESTful webservice med hjälp av JAX-RS API som hanterar data mellan 
Webserver och Gamla terminal, data som kom från Terminal applikation eller data som ska skickas till 

Terminal applikation. Detta utförs genom att använda Java annotation @GET och @POST 

 GET – hämta data information som finns i Gamla terminal 



20 

 

 

Exempel på GET request: 

En användarlista hämtas ut från Gamla terminal 

@Path("/userlist") //sök väg för att ansluta till servern 
public class GetUserList { 
    @GET 
    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

 . . .         //metod för vilka data ska hämtas och vilkor 

} 

 

 POST – lägger till data information till Gamla terminal 

 

Exempel på POST request: 

Login uppgifter skickas och validera med data finns i Gamla terminal  

@Path("/login") //sök väg för att ansluta till servern 

public class Login { 
    @POST 
    @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON) 
    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 

 . . .  //metod för att validera data och ge ett svar 

} 
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Annotation @XmlRootElement används som en beskrivning på de data man använder. 

Exempel på en @XmlRootElement klass kan se ut: 

@XmlRootElement beskrivning för inloggnings  uppgifter och svar från server sida 

    @XmlRootElement 
    public static class LoginRequest { 
        public String username; 
        public String password; 
        public LoginRequest() { 

        } 

        public LoginRequest(String username, String password) { 

            this.username = username; 

            this.password = password; 

        } 

        public String getUsername() { 

            return username; 

        } 

        public String getPassword() { 

            return password; 

        } 

    } 

 

    @XmlRootElement 
    public static class LoginResponse { 
        public boolean ok; 
        public String errorMessage; 
        public LoginResponse() { 

        } 

 

        public LoginResponse(boolean ok, String errorMessage) { 

            this.ok = ok; 

            this.errorMessage = errorMessage; 

        } 

    } 
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Anrop process exempel (se figur. 2.1): 

1. Vid inloggning, användarlistan hämtas från Webserver med Ajax-anrop GET-request, 
2. Loggnings uppgifter skickas med Ajax-anrop POST-request till Websernver, 
3. Webserver validerar uppgifter med Gamla terminal och ger ett svar, 
4. Om inloggnings uppgifter är giltiga så kommer man till Terminal applikation fönstret,  
5. Terminal applikation skapar ett spel (JSON data) och utföra Ajax-anrop POST-request via en 

http-request mot Webservern, 
6. Webservern accepterar data, RESTful Web service använder HTTP metod POST för att ge data till 

Gamla terminal, 
7. Gamla terminal skapar ett kvitto av spelet med mottagna data och skrivare skriver ut kvittot.  

 
 

 
Figur. 2.1 Kommunikation arkitektur 
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Websocket 

En annan lösning för att sköta den kommunikation som sker mellan enheterna är att använda 

websockets som tillåter enheterna att kommunicera med varandra över TCP. Detta kräver dock att både 

webläsare och webserver stödjer websockets då det är relativt nytt. Förövrigt löser det många av de 

tidigare beskrivna problemen då det är pålitligt och säkert, samtidigt DOM det stödjer möjligheten till 

cross-domain. 
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Logisk uppdelning 

Vi använder JavaScript för att hantera och behandla användargränssnitt händelser, en välfördelad 
kodstruktur är krävande till detta i projektet. En tydlig struktur är även viktigt för upprätthållande i 
framtiden. 

 JavaScript MVC 
 BackBone.js 

En undersökning mellan JavaScript MVC och BackBone.js utförs, ramverken tillhandhåller en struktur 

för en webbaserad JavaScript applikation. 

Både Backbone.js och JavaScript MVC är passande till lågnivå bibliotek såsom jQuery och widget 
bibliotek som jQueryUI. Det kan sammanfattas med att ramverken tenderar att vara användbara för att 

organisera, testa, underhålla och komprimera en JavaScript applikation. 

Terminal applikationen ska vara utformade till en omfattande, singel-page JavaScript applikation (SPA) 

som har följande fördel: 

● Hög mottaglighet och känslighet av applikationen för användarhändelser 
● Sidan laddas inte om under användare-applikation interaktion, så att ingen flimrande vitskärm 

under HTTP request – response 

JavaScript MVC 

[Källa:10] 

MVC står för Modell-Vy-Controller. Det är ett design mönster som delar applikation i tre delar (se figur. 

3.0):  

● Modellen – representerar data 
● Vyn – acceptera och gör en presentation av data från modellen 
● Controller – används för att hämta data från Modellen till Vyn. Controller aktiveras när en 

händelse är inträffat. 
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Figur. 3.0 JavaScript MVC process 

BackBone.js 

[Källa:11] 

Backbone.js är ett JavaScript MVC klient sida bibliotek. Man kan välja bort Controller beroende på 
applikations krav. Istället att ha en Controller så har man den inbyggd i Vyn, Vyn hanterar och behandlar 

händelser från användare. 

 
Strukturen till JavaScript BackBone.js är delat i Vyn och Modell två huvuddelar. Vyn reflekterar 
beskrivning av en applikations data modeller i Modell, den används även till för att lyssna på händelser 
och reagerar, svarar enligt motsvarande funktion. 

På så sätt, kommunikationsprocess kan se så här ut: 

● Modell representerar applikations data innefattar spelmodell, användarmodell, kupongmodell.  
● Collection har en ”cart” fil dvs. en lista som samlar in spel information, och tillhandahåller listan i 

Vyn. 
● Vyn gör presentation spel information från modellen i en lista, när en händelse har inträffat, t.ex. 

användare har valt att köpa ett spel, spel dyker upp i spellistan. 
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Resultat 

JavaScript fil/klass struktur 

Terminal applikations struktur uppbyggd med backbone.js, och JavaScript klasser delas i fyra delar, 
collections innefattar spellistan med all spelt användare har valt. Models innehåller användarlist, inläst 

kupong, spel och användare. View presenterar inloggnings vyn, spel meny och spellist vyn. 
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JavaScript klass diagram: 
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Terminal fönster 
Inloggnings fönster med en användarlist och inmatningsfält för lösenord: 

 

 

Vid en successiv inloggning kommer man till terminal fönstret, första meny med spel kampanjer: 
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Den andra menyn med all spel man kan köpa och en drop-down spellist som visar alla spel användare 

har valt: 
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Fälla upp spellistan: 
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Diskussion 

Produkten 

Vi har valt att använda CSS för att designa terminal applikationens utseende. Efter undersökningen av 

HTML5 element canvas vi tyckte att canvas är mer anpassad för rita komplex grafik, animation och 

bildkomposition. Under det examensarbete tidsperioden vi har fått vi tyckte att det är ganska onödigt 

att lägga in för mycket tid att implementera canvas för en enkel applikation GUI. Om vi skulle göra vårt 

examensarbete under en längre tidsperiod skulle vi tänka oss att designa ett snyggare GUI med hjälp av 

canvas. 

I terminal applikations klickknappar vi har valt en blandning med händelse hanterare touchstart och click. 

Vi använder touchstart för att bläddra menyer med framåt och bakåt knappar, händelsen sker direkt 

utan fördröjning. Däremot knappar för välja spel och fälla ner spellistan implementerades med händelse 

hanterare click, den har en fördröjning men den visar en visuellt klickad knapp effekt vilket ger en 

naturligare känsla när man klickar på en knapp. 

Sedan det är en stor förbättring att man kan swipe mellan menyer istället att klicka på framåt och bakåt 

knappar. För användare är swipe mer intuitiv och ger en naturligare känsla, samtidigt så är det en 

simplifiering av det enformiga klickandet på en pekskärm. 

Anledning till att använda BackBone.js för strukturering av JavaScript är att det tillhandahåller en tydlig 
och flexibel struktur för komplicerade användargränssnitt i terminal applikationen. Passande för 
regelbundet förändringar i användargränssnitt, så att all HTML, CSS och JavaScript laddas när man loggar 
in terminalen på första gången, sedan allting körs i bakgrunden, man kan registrera spel och bläddra 
sidan utan att en ny sida renderas. BackBone.js sammarbetar med JavaScript biblioteket underscore.js 
vilket är en bonus, underscore.js tillhandahåller en del nödvändiga och användbara funktioner. 
Nackdelen med BackBone.js är att det tog lång tid för att undersöka och lära oss hur implementation går 
till, även nu vi är inte helklara och djupförstått det bibilioteket. 

 

Vi vald att upprätta en webserver i Grizzly mellan terminal applikation och gamla terminal, 
implementera en sådan webserver är ganska enkelt, och det underlättar för utvecklare från Svenska 
Spel att integrera med gamla terminalen för att servern kommunicerar direkt med gamla terminal när 
terminalen startas. En annan fördel är att en sådan centraliserad server kan ansluta till flera enheter via 
nätverket, samtidigt det är smidigt att man kan konfigurera säkerhet, testköra och korrekta fel lokalt 
innan överlämnar till användare. 

Däremot det finns också några nackdelar med en webbaserade applikation: 

 En centraliserad server kräver klienten måste alltid åtkomst till ett nätverk.  

 Beroende på internet hastighet, tar tid att ladda ner applikationen om man har en långsam 

uppkoppling. 

 Säkerhet är ett problem, källkod är helt öppen för användare på klient sida. En applikation som 

körs över ett nätverk har högre sekretet risk än att köra en applikation på ett fristående dator.  
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 Webläsare inkompatibilitet, extra jobb för att anpassa till olika webläsare.  
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Bilaga A 

Grafisk Design Kravspecifikation 

Höga krav ställs på den grafiska designen för att uppfylla dagens mått. Framförallt mobila användare 
idag har andra förväntningar och vanor när det kommer till orientering och hantering av grafiska 

gränssnitt. Så vilken funktionalitet ska krävs? 

Grafiska Vyer 

Login 

Login-vyn visas vid uppstart av klienten. Här ska butiksbiträde ha möjlighet att logga in mot Svenska 
Spels intern system. Vyn ska visa de användare som har möjlighet att logga in på terminalen och be om 

ett lösenord för detta. Efter verifierad inloggning visas meny-vyn. 

Meny 

Meny är den mest använda och viktigaste vyn. Här ska aktuell och nödvändig information visas. Samt 
möjlighet att välja ur Svenska Spels spelutbud. Det nya är här att vyn ska vara mer sälj anpassad än den 

är i dag. Med ett dynamiskt informationsflöde i form av kampanjer och dylikt.  

Huvudmenyn står också för att visa information om tillagda spel i varukorgen, tid och datum mm.  

För att fokusera på vad som är aktuellt är tanken att vyn ska delas i två sub-vyer. En aktuell, reklam 
anpassad sådan och en mer lik dagens, där spel listas på ett tråkigare vis. tanken är att det på mobila 
enheter ska gå att swipa mellan dessa vyer. Men andra ord. dra fingret åt vänster eller höger för att 

växla mellan vyerna. 

Spel 

Denna vy har mycket låg fokus i vårt projekt då all funktionalitet går att åstadkomma utan. Här kan 
användaren specialanpassa spel valda i meny-vyn. Välja parametrar som påverkar insatsen på spelet 

som skall köpas. 

Lösningsförslag 

Det hela är en fråga hur man ska använda de tre större verktyg man använder sig av för att bygga 

webapplikation likt denna. JavaScript, HTML med CSS. 

 


