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Abstrakt 
Detta examensarbete är en förstudie för att undersöka möjligheter och hinder med utveckling av 
applikation till mobila enheter. Rapporten innehåller ett case med Patrafee1, ett företag som jobbar 
med immaterielrätt och som är intresserad av att hitta en lösning till deras klienter som ger möjlighet att 
få tillgång till deras portfölj med ärenden inom immaterialrätt utanför kontorets väggar.  

Förstudien är tänkt som att fungera som tekniskt underlag till beslutsfattare som stöd i ett beslut om att 
starta ett projekt och vilken plattform som är mest lämplig. 

Genom teoretiska studier och genom att utveckla prototyper visar denna förstudie alternativet med en 
webbapplikation skulle man uppfylla kraven. 

Abstract 
This thesis is a pre-study for examining possibilities and obstacles in developing applications for mobile 
devices. This report contains a case with Patrafee¹, a company that’s works in the intellectual property 
(IP) business and that is interested to find a solution for their clients to be able to access their 
IP-portfolio outside office walls.  

This pre-study is intended to be used as a technical basis for decision-makers as support in taking a 
decision in starting a project and which platform is the must suited. 

Through theoretical studies and by developing prototypes this pre-study shows that a web application 
would fulfill the requirements.  

                                                           
1Patrafee, www.patrafee.com, 2012-03-29 

http://www.patrafee.com/
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Förord 
Jag vill tack alla på Patrafee och främst Joakim Gustavsson som tagit sig tid för att handleda detta 
projekt och delat med sig av sin kunskap inom det aktuella området.



2 

 

Innehåll 

Abstrakt ......................................................................................................................................................... 0 

Abstract ......................................................................................................................................................... 0 

Förord............................................................................................................................................................ 1 

1. Introduktion .......................................................................................................................................... 4 

1.1. Disposition ........................................................................................................................................ 4 

1.2. Inledning ........................................................................................................................................... 4 

1.3. Bakgrund ........................................................................................................................................... 4 

1.4. Mål och Syfte .................................................................................................................................... 4 

1.5. Avgränsningar ................................................................................................................................... 4 

1.6. Risker ................................................................................................................................................. 5 

1.7. Målgrupp ........................................................................................................................................... 5 

2. Metod .................................................................................................................................................... 5 

2.1. Litteraturstudier ................................................................................................................................ 5 

2.2. Intervjuver ......................................................................................................................................... 5 

2.3. Prototyper ......................................................................................................................................... 5 

2.4. Projektstyrning och Dokumentering ................................................................................................. 6 

3. Genomförandet .................................................................................................................................... 6 

3.1. Problemformulering (Prototyp) ........................................................................................................ 6 

3.2. Implementering ................................................................................................................................ 7 

3.3. Design/Modellering .......................................................................................................................... 7 

3.4. Arkitektur och teknik ........................................................................................................................ 8 

3.5. Plattform ........................................................................................................................................... 9 

3.5.1. Windows Phone ............................................................................................................................ 9 

3.5.2. Android ........................................................................................................................................ 10 



3 

 

3.5.3. iOS ............................................................................................................................................... 11 

3.5.4. Webbapplikation (ASP.NET) ........................................................................................................ 12 

3.5.5. Cross-platform (Mono/PhoneGap) ............................................................................................. 13 

3.6. Säkerhet .......................................................................................................................................... 13 

3.7. Prestanda ........................................................................................................................................ 14 

3.8. Grafisk profil .................................................................................................................................... 14 

3.9. Webbtjänster .................................................................................................................................. 14 

4. Resultat och Diskussion ...................................................................................................................... 15 

4.1. Utveckling........................................................................................................................................ 15 

4.2. Drift/Installation och Underhåll ...................................................................................................... 16 

4.3. Resurser/Kompetens ...................................................................................................................... 16 

4.4. Kostnader ........................................................................................................................................ 16 

4.5. Resultat ........................................................................................................................................... 17 

4.5.1. Utveckling av Prototyperna ........................................................................................................ 17 

Appendix A – User stories ........................................................................................................................... 22 

Appendix B – UML ....................................................................................................................................... 30 

Appendix C – Marknadsandelar .................................................................................................................. 31 

Appendix D – Licens prislista ....................................................................................................................... 32 

Appendix F  - Domänbeskrivning ................................................................................................................ 32 

Appendix G – kod snippets ......................................................................................................................... 33 

Övriga referenser ........................................................................................................................................ 34 

Länkar ...................................................................................................................................................... 34 

Böcker ..................................................................................................................................................... 34 



4 

 

1. Introduktion 
I detta avsnitt beskrivas vad examensarbete innehåller. Ämnen som bakgrund, syfte och mål för projekt 
diskuteras.  

1.1. Disposition 
Upplägget av rapporten baseras på IMRAD2 som är ett akademiskt förfarande för rapport skrivning. 
IMRAD är ett anagram av ”Introduction, Method, Result and Discussion ”. 

1.2. Inledning 
Kartan med operativsystem för mobila enheter har de senaste åren ritas om. Nya operativsystem som 
iOS3 för Apple4, Android5 från företaget Google osv har gjort att företag bör ha en strategi om hur dom 
ska agera på efterfrågan av klienter till dessa plattformar.  Dock är detta ett område som fortfarande är 
”ungt”, där trender och tekniker gör att efterfrågan snabbt kan ändras och satsningen kan bli en förlust 
affär även om projektresultatet är en success. 

1.3. Bakgrund 
Företaget Patrafee har en strategi som många andra företag om att endast använda sig av välbeprövade 
mjukvaruplattformar och tekniker. Detta mycket p.g.a. att ligga i framkant med mjukvaruutveckling 
medför risker som t.ex. att en nyutvecklad mjukvaruplattform har många ”barnsjukdomar”, avsaknad av 
ett forum för diskussioner kring lösningar och eventuell livslängd av tekniken. Men nu när marknaden 
visar att mobila applikationer kommer att bli mer och mer en del av vardagen och infrastrukturen för 
trådlöskommunikation mognat börjar Patrafee se över möjligheterna av att utveckla en plattform för 
mobila enheter. 

1.4. Mål och Syfte 
Patrafee önskar undersöka hur dom på mest kostnadseffektivt sätt skulle kunna utveckla en applikation 
för mobila enheter. Examensarbetet är tänkt att genera en rapport med för- och nackdelar mellan olika 
operativsystem för mobila klienter, samt en eller flera "proof of concept" applikationer av valda tekniker 
för att utvärdera eventuella prestanda problem, funktionalitet och framför allt användarupplevelse.  

1.5. Avgränsningar 
Avgränsningarna berör främst vad som ska ingå i ”proof of concept” applikationen, detta ska vara en 
prototyp endast för att hjälpa till att analysera eventuella fallgropar som kan vara svåra att upptäcka via 
                                                           
2IMRAD, http://en.wikipedia.org/wiki/IMRAD, 2012-03-30 
3 iOS, http://sv.wikipedia.org/wiki/IOS, 2012-04-13 
4 Apple, http://sv.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc., 2012-04-13 
5 Android, http://sv.wikipedia.org/wiki/Android_(operativsystem), 2012-04-13 

http://en.wikipedia.org/wiki/IMRAD
http://sv.wikipedia.org/wiki/IOS
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc
http://sv.wikipedia.org/wiki/Android_(operativsystem)
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endast teoretiskta studier. Det kommer inte att skrivas någon dedikerad projektrapport, utan endast en 
slutrapport som kommer innehålla information till stöd för val av plattform för mobila enheter och 
dokumentering av genomförandet som kommer användas till en rapport för examensarbete.  

1.6. Risker 
Risker i detta projekt ligger främst i att: 

• Projektets omfattning är för stort för den budgeterade tiden.  

• Att det inte finns kostnadsfri mjukvara för utvärdering av teknik. 

• Att handleraren inte har möjlighet att sätta av tillräckligt med tid för handledning. 

• Inte finns hårdvara för att utföra tester. 

1.7. Målgrupp 
Denna rapport är tänkt för läsare med en grundläggande kunskapsnivå inom systemutveckling och IT. 
Rapporten kan även användas av beslutsfattare utan kunskap om programmering som stöd till beslut av 
val av mjuvaruplattform till mobila enheter, även om vissa partier av rapporten är skrivna för personer 
med programmeringserfarenhet. 

2. Metod 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som användes för att lösa uppgiften.  

2.1. Litteraturstudier 
För att hitta en lösning på uppgiften krävs att man fördjupar sig i de aktuella ämnesområdena med hjälp 
av litteratur, artiklar och forum.  

2.2. Intervjuver 
För att sätta sig in i problemområdet och för att få fram en kravlista till ”proof of concept” 
applikationerna samlas det in information genom intervjuver av anställda på det uppdragsgivande 
företaget Patrafee. 

2.3. Prototyper 
För kunna utvärdera krav som t.ex. användarupplevelse och responstid mellan de olika lösningarna 
kommer det utvecklas prototyper av valda mjukvaruplattformar till mobila enheter. Genom att utveckla 
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prototyper är det tänkt att kunna beröra flera obeprövade områden och på så sätt kunna utvärdera 
teknikens möjligheter och begränsningar. 

2.4. Projektstyrning och Dokumentering 
För utvecklingen av prototyperna kommer ett agilt arbetssätt användas, tillvägagångssättet hämtas från 
webbsidan agile modeling6. 

Examensrapporten är tänkt att fungera som dokumentering och rapport av arbetet. Alla resultat och 
slutsatser presenteras i rapporten. 

3. Genomförandet 
I detta avsnitt dokumenteras genomförandet av examensarbetet, relevant fakta om olika 
mjukvaruplattformar till mobila enheter, arkitekturer och dessutom en undersökning om hur områden 
som säkerhet och prestanda fungerar för de olika plattformarna.  

Det kommer även tas upp frågor som, vilka olika plattformar når man ut till med en viss teknik, initiala 
kostnader. 

3.1. Problemformulering (Prototyp) 
Tanken är att prototypen ska uppfylla dessa funktionella krav 

- En Inloggning 
- Hantering av inloggningskonto 
- Funktion för att lista alla ärenden7 och gå in på detaljnivå. 

 
Första steget (första iterrationen) var att skriva grunderna för User stories8. Detta för att få en överblick 
av kraven, för att i ett senare skede för att därefter gå vidare med en mer detaljerad kravspecifikation 
(ingår ej i denna rapport). 

                                                           
6 Agile modeling, http://www.agilemodeling.com, 2012-04-01 
7 Appendix F  - Domänbeskrivning 
8 Appendix A – User stories 

http://www.agilemodeling.com/
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3.2. Implementering 
Valet av utvecklingsverktyg föll på Microsof Visual Studio9, då Patrafee använder sig  av Visual Studio i 
dagsläget och dessutom existerar det en gratisversion. 
Valet av driftplats blev att använda sig av Microsofts Azure Cloud10, detta för att det finns en gratis 
utvärderingslicens för både installation av en databas och en appliktionserver. 

3.3. Design/Modellering 
Se Appendix B

                                                           
9 Microsoft Visual Studio, http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio, 2012-04-01 
10 Microsoft Azure Cloud, http://en.wikipedia.org/wiki/Azure_Services_Platform, 2012-04-10 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
http://en.wikipedia.org/wiki/Azure_Services_Platform
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3.4. Arkitektur och teknik 
En vanlig arkitektur för distribueradesystem är 3-skiktslösningar med tjänster som förser klienter med 
data. 

 

Databasen är en Microsoft Sql Server 200811 databas. Databasen används endast för datalagring, så det 
kommer inte finns någon logik (så som stored procedures 12eller vyer13) i självaste databasen.   

Som data access lagret används Entity Framework14 som är ett datamappningsramverk 15från Microsoft. 

Ovanpå data access lagret ligger ett tjänstelager som innehåller logik och distribueras via webbtjänster. 
Tekniken som används för tjänstelagret är Windows Communication Foundation (WCF)16 från Microsoft. 

                                                           
11 Microsoft SQL Server, http://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server, 2012-04-12 
12 Stored Procedures, http://en.wikipedia.org/wiki/Stored_procedure, 2012-04-12 
13 Databas Vy, http://en.wikipedia.org/wiki/View_(database), 2012-04-12 
14 MS Entity Framework, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa697427(v=vs.80).aspx, 2012-04-01 
15 Data mappnings ramverk, http://sv.wikipedia.org/wiki/ORM, 2012-04-12 
16 WCF, http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa663324, 2012-04-01 

Entity Framework 

Webb 
applikation 

WP7 Android Övriga 
klienter… 

Windows Communication Foundation (WCF) 

Tunna klienter 

Tjänster 

Data access 

Databas 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Stored_procedure
http://en.wikipedia.org/wiki/View_(database)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa697427(v=vs.80).aspx
http://sv.wikipedia.org/wiki/ORM
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa663324


9 

 

Webbapplikationen är skriven i Active Server Pages.NET (ASP.NET)17  och Model-View-Controller (MVC) 
18 ramverket  tillsammans med JQuery’s19 mobile ramverken.  

Microsoft Windows Phone20applikationen är utvecklad i C#21, version 4.0. 

3.5. Plattform 
Grundläggande fakta om några av de vanligast förekommande mjukvaruplattformar för mobila enheter 
som finns på marknaden tas upp i detta avsnitt, med punkter som (fasta) kostnader, distribution och 
frågor kring utvecklingen. Här hittar man även statistik om marknadsandelar för de olika plattformarna, 
detta kan vara intressant som underlag för ett beslut om val av mjukvaruplattform för mobila enheter. 

3.5.1. Windows Phone 
Microsoft har länge haft en mjukvaruplattform för mobila enheter, dock uteblev succén samtidigt som 
konkurrenternas plattformar tog mer och mer av marknaden. Man jobbade länge på 
mjuvaruplattformen som dom kallar Windows Mobile22 och som är byggd ovanpå Windows CE23. 
Anledningen till att Windows mobile aldrig blev lika stort som dess konkurrenter berodde mycket på att 
varken det grafiska användargränsnittet (GUI) eller arkitekturen var speciellt bra designat. Så Microsoft 
bestämde sig för att börja om från grunden, och man utvecklade Windows Phone24. Oktober 2010  
släpptes den nya plattformen (i Europa) och man jobbar fortfarande på att få samma succé som dess 
konkurrent.   

Med Windows Phone har Microsoft lyckats skapa en bra mjuvaruplattform för smarta telefoner, denna 
plattform fungera alltså endast med smarta telefoner och inte surfplattor som många av dagens andra 
mjukvaruplattformar för mobila enheter. 

Utvecklingen, Utvecklingen sker i utvecklingsverktyget Visual Studio med språken C#, VB.NET eller  F#.  

Distribution, för att installera egen utvecklade applikationer på en Windows Phone använder man sig av 
Microsofts Marketplace25.   

Det finns även möjligheten att installera applikationer direkt, men detta kräver en viss handpåläggning 
genom med ”Jailbreak”, dock strider detta mot licensavtalet.  

                                                           
17 ASP.NET, http://sv.wikipedia.org/wiki/ASP.NET, 2012-04-01 
18 MVC, http://www.asp.net/mvc, 2012-04-01 
19 JQuery, http://sv.wikipedia.org/wiki/JQuery, 2012-04-01 
20 Windows Phone, http://sv.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone, 2012-04-10 
21 C# (C-sharp), http://sv.wikipedia.org/wiki/C-sharp, 2012-04-10 
22 http://sv.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile, 2012-04-01 
23 http://sv.wikipedia.org/wiki/Windows_CE, 2012-04-01 
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone, 2012-04-01 
25 Microsoft Marketplace, http://www.windowsphone.com/sv-SE/marketplace, 2012-04-01 

http://sv.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://www.asp.net/mvc
http://sv.wikipedia.org/wiki/JQuery
http://sv.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://sv.wikipedia.org/wiki/C-sharp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://sv.wikipedia.org/wiki/Windows_CE
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://www.windowsphone.com/sv-SE/marketplace
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1. Register as a Windows Phone Developer - Registrera ett utvecklar konto 

2. Upload Your Application – Ladda upp applikation 

3. Provide the Application Description – Applikations beskrivning, språk, nyckelord osv 

4. Set the Application Pricing - Prissättning 

5. Submit Your Application – Publicera Applikation 

 

Kostnader, Licensformerna för de olika utvecklingsverktygen är för omfattande för att göra en djupare 
undersökning av, priserna för en visual studio licens finns från gratis till flera tusen beroende på vilken 
funktionalitet man vill ha. För att publicera egenutvecklade applikationer på Marketplace krävs en 
utvecklar licens för $ 99, Microsoft tar därefter 30 % av försäljningspriset av applikationen.  

3.5.2. Android 
Android är ett operativsystem för mobila enheter baserat på Linux26 kärnan. Den utvecklas i ett 
samarbete med Open handset Allience27 och Google. Den första versionen släppte september 2008. 
Android är släppt som open-source28 under licensformen Apache29 vilket innebär att användaren av 
källkoden har rätt att ändra i den och distribuera modifierade versioner. 

Enligt Gartner30 kommer Android ledande av sålda enheter vid slutet av 2012.  

Utvecklingen, Android är utvecklat med Java31 och det finns flera utvecklingsverktyg på marknaden, två 
exempel är Eclipse 32och Intellij DEA33. Dessa två kräver dock plugins och Android software development 
kit(sdk) för att kunna utveckla Android applikationer, de finns sdk’er för utveckling på Windows34, Linux 
och Mac OS X35.  

                                                           
26 Wiki – Linux http://en.wikipedia.org/wiki/Linux, 2012-04-10 
27 Open handset Alliance, http://www.openhandsetalliance.com, 2012-04-10 
28 Open Source, http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source, 2012-04-10  
29 Apache Software License, http://sv.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_License, 2012-04-10 
30 Gartner, Appendix C – Marknadsandelar 
31 Java, http://sv.wikipedia.org/wiki/Java_(programmeringsspr%C3%A5k), 2012-04-10 
32 Eclipse, http://sv.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(programvara), 2012-04-13 
33 Inetllij DEA, http://www.jetbrains.com/idea, 2012-04-13 
34 Windows, http://sv.wikipedia.org/wiki/Windows, 2012-04-13 
35 Mac OS X, http://sv.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X, 2012-04-13 

Registrera 
konto 

Ladda upp 
App 

Lägg till 
Beskrivnin
 

Prisättning Publicera  

http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
http://www.openhandsetalliance.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_License
http://sv.wikipedia.org/wiki/Java_(programmeringsspr%C3%A5k)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(programvara)
http://www.jetbrains.com/idea
http://sv.wikipedia.org/wiki/Windows
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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Distribution; Googles applikation för nedladdning av applikationer heter Google Play36. Det går även att 
installera egenutvecklade applikationer direkt utan att använda sig av Google Play, dock kräver detta en 
del handpåläggning och kunskap i administration av Android plattformen.  

Installation med Google Play 

1. Register – Registrera ett utvecklar konto 

2. Prepare promotional Material – Förbered matrial som ska presenteras i ”butiken” tillsammans 
med applikationen. Minimum två skärmdumpar och en applikations ikon 

3. Configuration Options and Upload Assets – Applikations inställningar så som pris, vilka länder 
har tillgång till applikationen 

4. Publish App – Publicera applikationen 

 

Kostnader, Eclipse är släppt under den öppna licensformen Eclipse Public License(EPL)37 och Intellij DEA 
under en kommersiell licens.  

För att lägga upp egenutvecklade applikationer på Google Play behövs ett konto, detta konto kostar $25. 
För varje såld applikation går 30 % av priset till telefonoperatörer och företagen som hanterar 
betalningarna och resterande till personen/företaget bakom  applikationen. 

3.5.3. iOS 
iOS 38heter plattformen som utvecklats av Apple39, och är operativsystemet till IPhone 40och IPad41. 
Första versionen släpptes i juni 2007 och har sedan dess varit en förbild för många tillverkare med sin 
innovativa design och funktionalitet. iOS är ett låst operativ med mer restriktiva krav för den som vill 
utveckla applikationer för publicering. 

Enligt Gartnar42 kommer iOS vara på en andra plats av mest sålda enheter i slutet av 2012. 

                                                           
36 Google Play, https://play.google.com/store, 2012-04-10 
37 EPL, http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php, 2012-04-10 
38 iOS, http://sv.wikipedia.org/wiki/IOS, 2012-04-10 
39 Apple, https://developer.apple.com/, 2012-04-10 
40 Iphone, http://sv.wikipedia.org/wiki/IPhone, 2012-04-10 
41 Ipad, http://sv.wikipedia.org/wiki/IPad, 2012-04-10 
42 Gartner, Appendix C – Marknadsandelar 

Registrera 
konto 

Publicerings 
material 

Konfiguration Publicera  

https://play.google.com/store
http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php
http://sv.wikipedia.org/wiki/IOS
https://developer.apple.com/
http://sv.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://sv.wikipedia.org/wiki/IPad
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Utvecklingen; För den som vill utveckla egna applikationer (i native kod) finns det endast ett alternativ 
till utvecklingsverktyg, Xcode 43(med rätt SDK) från Apple. Språket som används för att utveckla heter 
Objective-C 44och påminner om ”vanliga” objektorienterade språk som Java och C#. Dock finns Xcode 
endast till Macintosh45(Mac).  

Distribution; Apple App Store46  kallas Apples butik där man laddar sina egenutvecklade applikationer. 
Det är ej tillåtet att installera applikationer utan att de har blivit godkända av Apple och för att få lägga 
upp egenutvecklade applikationer i deras online butik måste man ha en utvecklar licens. 

Installation: 

1. Enroll - Skaffa ett konto från Apples Member Center47 

2. Create Itunes record – Innan du kan ladda upp applikationen måste man skapa ett Itunes konto 

3. Submit application – Ladda upp applikationen för godkännande 

4. Ship application – Ladda upp applikationen för publisering 

 

 

Kostnader, Utvecklingsverktyget Xcode och sdk’n finns gratis för nedladdning på Apples hemsida. 
Licensen för att få lägga upp applikationer i Apples online butik kostar mellan $99 till $299. För varje såld 
applikation tar Apple 30 % av försäljningspriset. 

3.5.4. Webbapplikation (ASP.NET) 
Om man vill nå ut till maximerat antal plattformar, är en vanlig webbapplikation ett alternativ.  Med en 
plattform som ASP.NET med tillägget jQuery kan man skapa webbsidor som påminner om vanliga native 
kod48 applikationer. 

                                                           
43 Xcode, http://sv.wikipedia.org/wiki/Xcode, 2012-04-10 
44 Objective-C, http://sv.wikipedia.org/wiki/Objective-C, 2012-04-10 
45 Macintosh / Mac, http://sv.wikipedia.org/wiki/Macintosh, 2012-04-10 
46 Apple App Store, http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS), 2012-04-11 
47 Apple member center, https://developer.apple.com/membercenter/, 2012-04-10 
48 Native kod (Maskinkod), http://sv.wikipedia.org/wiki/Maskinkod, 2012-04-10 

Registrera 
konto 

Skapa Itunes 
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Skicka för 
Godkännand

 

Publicera 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Xcode
http://sv.wikipedia.org/wiki/Objective-C
http://sv.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS)
https://developer.apple.com/membercenter/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Maskinkod
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Dock kan det vara problem att få tillgång till viss hårdvara på enheten, som t.ex. kameran. Vanligtvis 
använder man sig av HTML5’s49 API’er50 (Application Programing Interface) som ger tillgång till hårdvara, 
men dessa är fortfarande i första versionerna och ganska omogna med buggar. 

Utveckling;  För webbapplikationer kan man använda flertal olika verktyg, allt från en vanlig texteditor 
till Microsofts Visual Studio. 

Distribution; Webbapplikationer för smarta telefoner installeras på en webbserver, precis som en vanlig 
webbapplikation. Det krävs inte att man laddar hem någon klient till sin smarta telefon eller surfplatta, 
utan applikationen körs i enhetens webbläsare. Antigen driftar man sin webbserver själv och eller 
använder en extern leverantör för drift. 

Kostnader; Det finns väldigt många olika alternativ till utvecklingsverktyg för webbapplikationer. Men är 
det en applikation med serverlogik bör man använda sig av  ett mer avancerat verktyg som t.ex. Eclipse 
för JavaServer Pages (JSP) 51eller Visual studio för ASP.NET. Vad det gäller priser för dessa ligger de på 
alltifrån från 0 kr till flera tusen beroende av funktionalitet (se Appendix D).  

3.5.5. Cross-platform (Mono/PhoneGap) 
Det finns ett flertal olika ramverk för utvecklare med erfarenhet av C# .NET för att generera hybrid 
native kod applikationer till olika plattformar, ett av dem är Mono 52ett annat heter PhoneGap53. 

Mono är ett open source projekt för .NET utvecklare som ger möjlighet att skapa applikationer skrivna i 
C# .NET till plattformar som iOS och Android.  Mono kan köras i Microsoft, Linux och i Mac-miljö. 

Om man föredrar att utveckla i HTML5 finns även ramverket PhoneGap.  

Utveckling; Mono är en plugin som fungerar med ett flertal olika utvecklingsverktyg bl.a. Visual Studio. 
Koden skrivs i C# .NET (där av behövs inte Mono till Windows Phone som redan utvecklas med .NET). 

Kostnader; Priset för en Mono användarlicens är $399, dock behövs det en licens för varje plattform 
man önskar utveckla till. 

3.6.  Säkerhet 
Data som skickas trådlöst är öppet för vem som helst att avlyssna och då Patrafee hanterar data med 
hög konfidentialitet är det imperativt att skydda känslig data, vilka åtgärder finns då att skydda sig mot 
elakartade attacker. 

                                                           
49 HTML5, http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5, 2012-04-11 
50 W3c client side API, http://www.w3.org/2009/dap, 2012-04-11 
51 JSP, http://en.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages, 2012-04-11 
52 Mono, http://en.wikipedia.org/wiki/Mono_(software)#MonoTouch_and_Mono_for_Android, 2012-04-11 
53 PhoneGap, http://en.wikipedia.org/wiki/PhoneGap, 2012-04-11 

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://www.w3.org/2009/dap
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://en.wikipedia.org/wiki/Mono_(software)#MonoTouch_and_Mono_for_Android
http://en.wikipedia.org/wiki/PhoneGap
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På server sidan finns det flera tekniker för att skydda sig mot attacker, bl.a. Secure Socket Layer (SSL)54, 
Internet Protocol Security (IPSec)55  och Secure HTTP (S-HTTP)56. 

En av de vanligare och enklare metoderna av nämnda tekniker är att använda sig av SSL som är en teknik 
för att kryptera trafiken mellan två enheter.  

Då SSL implementeras på webbservern behövs inga ytterligare ändringar göras på applikationen.  

Nackdelen med denna lösning är att den belastar webbservern, vilket innebär fördröjningar och högre 
belastning på hårdvara.   

När det kommer till klienterna så är det främst antivirus för att skydda självaste enheten mot malware 
som rekommenderas. Sedan bör man implementera användarpolicys för ett säkert användande, som 
t.ex. att säkra lösenord. 

3.7.  Prestanda 
Då rapporten beskriver två olika scenarion av lösningar, en klient utvecklad i native kod (eller med cross-
platform ramverk), t.ex. iOS och Android eller en webblösning. Beroende av vald teknik ligger 
belastningen på hårdvaran olika. I exemplet med en native kod klienten så är det en applikation som 
installeras på klienten och därmed är det endast data som hämtas från databasen och applikationen 
körs på klienten. I fallet med en webbapplikation så exekveras applikationen i enhetens webb browser 
och då hämtas data för användargränsnittet tillsammans med all annan data vilket gör nätverket 
belastas till en högre grad. 

3.8. Grafisk profil 
Alla alternativ har möjligheten att designa användargränsittet efter sitt eget tycke. Dock har vissa 
plattformar sina egna riktlinjer hur en applikation bör designas för att passa in i dess grafiska profil. T.ex. 
så har Microsofts Windows Phone ett gränsnitt dom kallar Metro57, så för att passa in i dess design kan 
det hända att ens egen grafiska profil kommer avvika från standard profilen.  

3.9. Webbtjänster 
Tjänste/Service-lagret är det centrala lagret i arkitekturen, då denna ska kunna förse data till de olika 
klienterna oberoende av vilken plattform som klient applikationen är utvecklad i.  

Den teknik som oftast förknippas med tjänstebaserad arkitektur är webbtjänster och de vanligaste 
förkommande plattformarna är Java och .NET. 

                                                           
54 SSL, http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Socket_Layer, 2012-04-11 
55 IPSec, http://en.wikipedia.org/wiki/IPSec, 2012-04-11 
56 S-HTTP, http://en.wikipedia.org/wiki/S-HTTP, 2012-04-11 
57 Metro UI, http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_8#Metro_UI, 2012-04-11 

http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Socket_Layer
http://en.wikipedia.org/wiki/IPSec
http://en.wikipedia.org/wiki/S-HTTP
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_8#Metro_UI
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4. Resultat och Diskussion 
Problemformulering för denna rapport var att analysera olika tekniska lösningar anpassade för Patrafees 
behov att presentera data i mobila enheter med begränsad storlek på displayn. Genom att utveckla två 
likvärdiga applikationer med hjälp av olika tekniker har jag kommit fram till följande slutsats. 

4.1. Utveckling 
Den mest ideala lösningen prestanda och funktionalitets mässig är att utveckla nativekod-applikationer 
(som iOS, Android eller Windows Phone). Här har utvecklaren tillgång till ett omfattande ramverk för 
varje plattform och enkelt tillgång till all hårdvara som GPS och kamera. Dock kräver denna lösning en 
kodbas för varje plattform, vilket ger mer kod att underhålla. 

Den mest ”begränsade” lösningen är cross-platformen (t.ex Mono) då det är ett extra mjukvarulager 
mellan enheten och cross-platform ramverket. Med Mono har man en generell kodbas som fungerar för 
ett flertal plattformar. Dock gör detta till en  långsammare och i.o.m att det är en generellet ramverk 
kan det även förekomma kompabilitets problem mellan olika tillverkare av mobila enheter (se Tabell 1).  

 

Tabell 1 - http://flyingfrogblog.blogspot.se/2009/01/mono-22.html  

Tabellen innehåller en sammanfattning av flertal resultatet från ett benchmark test gjort med 
SciMark258. Resultatet är en komposition av fem olika tester; Fast Fourier transform, successive over-

                                                           
58 Scimark2, http://math.nist.gov/scimark2/about.html, 2012-04-12 

http://math.nist.gov/scimark2/about.html
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relaxation, Monte Carlo, sparse matrix-vector multiply och LU matrix decomposition. Dessa test är till för 
att indikera hur ramverkets virtuella maskin presterar vid uträkningar av olika algoritmer. 

Den tredje lösningen är en webblösning. Webblösningen fungerar på alla plattformar som har en webb 
browser. Med en gemensam kodbas blir underhållet mindre omfattande jämfört med nativekod 
lösningen. Då applikationen tillstörsta delen exekveras på en server kan applikationen uppfattas som 
mindre reaktiv, detta går dock att komma runt genom att använda sig av Javascript. Om man vill 
använda sig av    

4.2. Drift/Installation och Underhåll 
Att publicera nativekod applikationer på motsvarande marketplace så som Apples App Store59 och 
Google play60 kräver en hel del handpåläggning jämfört med en installation för en webbapplikation.  

Efter att alla steg för att publicera applikationen slutförts kan det ta viss tid innan applikationen finns 
tillgänglig i ”butiken”, tiden det tar beror på vilken plattforms leverantör som det gäller (t.ex. Apple App 
Store 61 7 dagar). Detta bör tas hänsyn till, då man ofta behöver göra uppdateringar och buggfix. 

Samma gäller applikationer utvecklade med cross-platforms, då man även här använder samma metod. 

Med webbapplikationer för mobila enheter fungerar det på samma sätt som en vanlig webbsida, man 
uppdaterar ens server med den nya applikationen. 

4.3. Resurser/Kompetens 
Idags läget använder sig Patrafee av Microsofts produkter och utvecklarna besitter främst kunskap i 
utveckling med .NET ramverket. 

Plattformarna som använder sig av C# .NET är Webbapplikationen och cross-platform lösningen. Vad det 
gäller att utveckla native kod applikationer behövs det ytterligare kompetens, Java för att utveckla för 
Android och Objective-C för iOS. 

4.4. Kostnader 
I många projekt lägger man ofta mycket vikt på licenskostnader, men i verkligheten är det en väldigt 
liten del av Total Cost of Ownership (TCO) för en applikation i en medelstor till stor organisation om man 
jämför det med kostnaden för genomförandet. 

Den största kostnaden ligger främst i antal utvecklingstimmar, har man en miljö där utvecklingstiden av 
funktionalitet är kort kan man spara i budgeten. 

                                                           
59 iOS deployment and Purchasing, http://help.apple.com/iosdeployment-apps/#appc28ee0f4, 2012-04-12 
60 Android publishing, http://developer.android.com/guide/publishing/publishing.html, 2012-04-12 
61 iTunes granskningstid , http://reviewtimes.shinydevelopment.com, 2012-04-12 

http://help.apple.com/iosdeployment-apps/#appc28ee0f4
http://developer.android.com/guide/publishing/publishing.html
http://reviewtimes.shinydevelopment.com/
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Utvecklingstiden med native kod applikationer är ofta kortare än för utveckling av webbapplikationer 
och cross-platform applikationer.  

I fallet med cross-platform applikationer, även om man kan programmera  med C# och att det genereras 
en tunn klient (pecis som i fallet med native kod applikationen) så är ramverket begränsat jämfört 
Microsofts .NET ramverk. 

Även om utvecklingen för webbapplikationen också sker i .NET, så är även här ramverket begränsade 
jämfört med native kod applikationer, vilken i sin tur ger längre utvecklingstider. 

4.5. Resultat 
Detta arbete har genererat två applikationer, en tunn klient i form av en applikation för Windows Phone 
och en webbapplikation utvecklad med ASP.NET.  

I Patrafees fall verkar det som att webbapplikationen är en bra kompromiss mellan snabbare 
utvecklingstid och att man når ut till en bred användarbas. Hårdvaru API’er och de grafiska animationer 
som native kod applikationerna erbjuder är inget som är avgörande i valt av mjukvaruplattform för 
Patrafee. 

Många företag (t.ex. SVT62) börjar inse att dom kan uppfylla deras krav med webbapplikationer (med 
stöd för HTML 5) istället för en native kod applikation för varje mjukvaruplattform. De fall då en 
webbapplikation eventuellt inte skulle vara aktuellt, är med krav som att man skall kunna exekvera 
applikationen offline (finns viss stöd för offline applikationer hos HTML5 , men för tillfället ganska dåligt 
med funktionalitet), men i Patrafees fall krävs det att man ständigt är uppkopplad med databasen för att 
få data i realtid. 

För tillfället har inte Patrafee behov av den ytterligare funktionalitet som native kod applikationerna 
erbjuder, och vad det gäller cross-platform tekniken så är den relativt ny och inte har API’er för all 
funktionalitet.  

Licenskostnaderna för utvecklingsverktygen (Visual Studio) undviker Patrafee vid valet webbapplikation 
alternativet då dessa redan finns sedan tidigare. För native kod applikationer är verktygen gratis för iOS 
och Android, men kostar för cross-platform applikationerna. 

4.5.1. Utveckling av Prototyperna 
Utveckling av Windows Phone och webbapplikationen utvecklades med utvecklingsverktyget Visual  
Studio 2010. Även om samma utvecklingsverktyg användes till båda applikationerna så är kodbaserna 

                                                           
62 http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3364030.ece 
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olika, detta p.g.a. att GUI’t (grafiska användargränsnittet) för Windows Phone är utvecklat i XAML 
(Extensible Application Markup Language)63 och för webbapplikationen, ASP.NET. 

Affärslogiken i 3-skiktslösningen är utvecklad med WCF och Web Services64, detta för att skapa en 
lösning där andra klienter kan använda samma affärslogik för att undvika redundant kod.  

WCF och Web services är tjänstebaserade arkitektur som arbetar stateless, vilket innebär att de inte 
kommer ihåg förgående tillstånd. Detta är ett problem när man arbetar med applikationer som kräver 
autentisering då den behöver autentisera inför varje anropa.  

I fallet med webbapplikationen hanterar ramverket detta automatiskt genom att spara en autentiserings 
cookie65 i minnet och skickar med autentiseringsinformationen vid varje anrop. Till skillnade från 
webbapplikationen så hanterar inte Windows Phone inte alls cookies, utan kräver att man själv sparar 
denna information och skickar med den vid varje anrop (se lösningsexempel66). 

Autentiseringen utvecklades genom att ärva från inbyggda klassen i ASP.NET för autentisering.  

 

På detta sätt implemeteras en skräddarsyd validering av den inloggad användaren samtidigt som man 
har tillgång till standard funktionerna i ramverkets autentiserings klass 

                                                           
63 XAML,  http://sv.wikipedia.org/wiki/Extensible_Application_Markup_Language, 2012-04-09 
64 Web Services, http://sv.wikipedia.org/wiki/Webservices, 2012-04-10 
65 Cookie, http://sv.wikipedia.org/wiki/Cookie, 2012-04-10 
66 Appendix G – kod snippets 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Extensible_Application_Markup_Language
http://sv.wikipedia.org/wiki/Webservices
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cookie
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Autentiserings Webservice klassen AuthenticationService.svc använder den inbyggde autentiserings 
klassen för System.Web.ApplicationServices.AuthenticationService genom att namnge den i Service 
taggen.  

 

M.h.a dessa 2 klasser sker autentisering på ett enkelt sätt. 

I webbapplikation: 

 

 I Windows Phone applikationen: 

  
 

Domänmodellen och data access lagret är genererat med Microsoft Entity Framework. 

Strukturen av ett ärende är att den består av en huvudklass Case. Ärende klassen innehåller komplexa 
typer så som DateValue och GenericValue. De komplexa typerna innehåller värdet och MetaData klasser 
som beskriver datat i de komplexa typerna.  

authService.LoginAsync(txtUsername.Text, txtPassword.Password, "", true);    

Membership.ValidateUser(model.UserName, model.Password) 

 

<%@ ServiceHost Language="C#"    
Service="System.Web.ApplicationServices.AuthenticationService" %> 
 

public override bool ValidateUser(string username, string password) 
{ 

HashAlgorithm s = HashAlgorithm.Create(Membership.HashAlgorithmType); 
       byte[] bRet = s.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(password)); 
       string pwdCryptString = Convert.ToBase64String(bRet); 
 
       User user = (from u in Context.Users 
        where u.Name == username 
              select u).FirstOrDefault<User>(); 
 
       if (user == null || user.IsLockedOut.Value) return false; 
 

return user.Password == pwdCryptString ? true : false; 
} 
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Data lagringen skedde på Microsofts molntjänst Azure Cloud. Med insticksmoduler (Windows Azure SDK 
and Windows Azure Tools 67) till Visual Studio integrerar man enkelt utvecklingsprojektet i Visual Studio 
till sitt konto i Azure Cloud.  

Dock begränsar Microsoft användandet av utvärderingsversionen, utöver tidsbegränsningen på 90-
dagar. Detta ledde till att redan efter 3 veckor var den utlovade data mängden förbrukad (se Tabell 2). 

compute VM 750 small compute hours per month 

relational database 1GB web edition SQL Azure database 

Storage 20GB with 1,000,000 storage transactions 

bandwidth Unlimited inbound / 20GB Outbound 

Tabell 2 

                                                           
67 Windows Azure SDK and Windows Azure Tools, 
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15658, 2012-04-13 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15658
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Appendix A – User stories 
 

User Story – Login 

1. Användare navigerar till Login 
formulär, där fyller denna i 
inloggningsuppgifter (användarnamn och 
lösenord) och klickar sedan ”login” för 
att verifiera att inloggningsuppgifter 
stämmer. 
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2.1 Vid korrekta inloggningsuppgifter 
loggas användaren in och dirigeras vidare 
till ”home” sidan 

 

2.2 Vid felaktig inloggningsuppgifter visas 
felmeddelande och användaren inloggas 
inte in. 
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User Story – Sidnavigering 

1. Vid alla tillfällen ska användaren kunna 
navigera till föregående sida. 
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User story – Ärende navigering 

1. Från ”hem” sidan ska användaren 
kunna välja att lista alla ärenden i 
databasen genom att klicka på 
länk ”List”. 

 

2. Genom att klicka på ett ärende 
visas detalj meny för valt ärende. 
Härifrån kan användaren välja att 
antingen visa datum tillhörande 
detta ärende (3.1) eller visa alla 
parter till detta ärende (3.2) eller 
dockument (3.3) eller En karta 
med länder (3.4) 
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3.1 Från detalj menyn kan användaren 
välja att visa alla datum som är kopplat till 
ärandet. Här listas datumen med en text 
beskrivning. 

 

3.2 Från detalj menyn kan användaren 
välja att visa alla parter som är kopplat till 
ärandet. Här listas parterna med 
ytterligare info. 
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3.3 Här visas en lista med tillhörande 
dokument, om användaren klickar på 
dokumentnamn visas dokumentet om det 
är ett giltigt format 

 

3.4 Här visas en karta (som t.ex. google 
maps), på kartan markeras länder där 
ärendet är registrerat 
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User story – Användaradministrering 

1. Från huvudmenyn kommer användaren 
till administrationsdelen, här kan han välja 
menyalternativen ”change password” 
(2.1)eller ”logout” (2.2) 
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2.1 Användaren kan ändra sitt lösenord 

 

 

 

2.2 Användaren loggas ut och skickas till 
inloggningssidan 
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Appendix B – UML 
Användningsfall 

 

Sekvensdiagram – Inloggning 

 

 

System 

Användare 

Inloggning 

Ändra lösenord 

Lista ärenden 

Datatjänst 
Authentiserings-
tjänst 

Inloggninsvy Authentication Entityframework 

Inloggnings-
uppgifter 

Authentisierings
-ticket 

Inloggnings
-uppgifter 

User 

User 

Authentisierings
-ticket 
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Sekvensdiagram Hämtning av data 

 

 

Appendix C – Marknadsandelar 

Worldwide Mobile Communications Device Open OS Sales to End Users by OS (by the end of 2012)68 

OS 2010 2011 2012 2015 
Android 67,225 179,873 310,088 539,318 
Market Share (%) 22.7 38.5 49.2 48.8 
iOS 46,598 90,560 118,848 189,924 
Market Share (%) 15.7 19.4 18.9 17.2 
Microsoft 12,378 26,346 68,156 215,998 
Market Share (%) 4.2 5.6 10.8 19.5 

                                                           
68 Gartner, http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1622614,  

Datatjänst 
Authentiserings-
tjänst 

Listvy Authentication Entityframework 

GetCases(AuthenticationTicket) 

AuthenticationTicket 

Result 

GetAllCases 

IsValid 

Result 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1622614
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Appendix D – Licens prislista 
Verktyg  Pris 

Visual Studio Professional 2010 fullständig version Windows Phone, ASP.NET 9.990,00 kr 

Visual Studio Express Windows Phone, ASP.NET 0 kr 

Eclipse Classic Android, JSP 0 kr 

Xcode iOS 0 kr 

Appendix F  - Domänbeskrivning 
Patrafee arbetar med ärenden inom immaterielrätt, typer av ärenden är Patent, Varumärke, Design och 
Diverse.  

Varje ärenden typ har flera typer av attribut: 

Titel 

Parter (ex. Uppfinnare, Designer) är en fysisk person med namn och kontaktuppgifter 

Nummer (Ansökningsnummer,  Prioritetsnummer) är ett alphanumerisk sträng 

Datum (Ansökningsdatum, Inlämningsdatum) är det datum 

Länder (Ansökningsland), är en ISO-landskod där ärendet är giltigt. 
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Appendix G – kod snippets 
Kod på klient applikation; exampel  för att spara cookies från autentiserings webservice anrop. 

 

 
Kod på klient applikation; exampel  för att lägga till cookies för WCF anrop.  

 

//Global variable for storing cookies  
public static CookieContainer _cookieContainer = new CookieContainer(); 
 

//Create the Service Client for Authentication 
var authService = new AuthenticationServiceClient(); 
                 
//Add Container to store cookie received from webserver 
authService.CookieContainer = App._cookieContainer; 
authService.LoginCompleted += new 
EventHandler<LoginCompletedEventArgs>(authService_LoginCompleted); 
//Make call, returned cookie will be stored in _cookieContainer 
authService.LoginAsync(txtUsername.Text, txtPassword.Password, "", true);   
 

public partial class Context 
{ 

partial void OnContextCreated() 
{ 

this.SendingRequest += ((o, e) => 
        { 

string uri = (o as 
Context).BaseUri.GetComponents(UriComponents.SchemeAndServer, 
UriFormat.SafeUnescaped); 

                 
//Create ASP.NET authentication cookie  
Cookie cookie = App._cookieContainer.GetCookies(new   
Uri(uri))[".ASPXAUTH"]; 

                  
//Attach cookie to request header, to be sent to server 

               if(cookie != null) 
e.RequestHeaders["cookie"] = 
string.Format("{0}={1}",cookie.Name, cookie.Value); 

             }); 
        } 
} 
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