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Sammanfattning
Jag har gjort mitt examensarbete på Synaptic AB i Stockholm. Synaptic är ett konsultföretag 
som jobbar mycket med Microsofts produkter och med mobila lösnignar.

De har ett system där alla konsulter redovisar sin tid. Detta system har tidigare bara haft ett 
webbgränssnitt, men det har inte vart så praktiskt som man skulle önska. Mitt uppdrag har vart 
att utöka detta system med mobila klienter för att göra det lättare och snabbare för konsulterna 
att redovisa sin tid. Dessa applikationer har fått namnet Synaptic Time.

Idag har detta system tre mobila klienter, en till varje av de vanligaste mobila plattformarna. En 
till Android, en andra till Windows Phone 7 och en tredje till iPhone/iOS5. Dessa har gjorts 
som tre fristående applikationer. Det vill säga att jag inte gjort någon generell lösning i HTML5 
eller dylikt som körs på alla tre plattformar. Jag har då lärt mig att göra applikationer till alla tre 
enheter. 

Alla applikationer har samma grundläggande funktionalitet. Skapa nya poster, översikt per 
vecka, och ett läge för att ta tid när man jobbar som underlättar när man jobbar med flera olika 
projekt. Alla applikationer är publicerade på respektive marknad. Google Play, Windows 
Market och App Store.
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 1 Inledning
 1.1 Akronymer

• IIS - Internet Information Services

• JSON - JavaScript Object Notation

• REST - Representational State Transfer

• SOAP - Stod tidigare för Simple Object Access Protocol. Numera Ingen akronym.

• WCF - Windows Communications Foundation

• WSDL -Web Service Definition Language

• XML - Extensible Markup Language

 1.2 Synaptic AB
Synaptic AB är ett konsultföretag med fokus på .NET och Delphi. Delphi är inte lika aktuellt 
idag, men är vad de började jobba med. Idag är de ett konsultföretag som gör ”allt och lite 
mer”. De jobbar även med Linux, Android, IOS och andra teknologier. De startade 1992 i San 
Diego och kom till Stockholm, Sverige 1998 under namnet Marotz.

 1.3 Systemet
Det system jag har jobbat med är ett system för tids rapportering där alla konsulter bokför tiden 
de jobbar. När arbetet påbörjades var systemets huvudsakliga och ända gränssnitt en webbsida.

Systemet är ett simpelt three-tier system med databas och webbserver. Jag har endast jobbat 
mot en webbtjänst som körs på webbservern.

Webbtjänsten var från början en Microsoft WCF tjänst som körs på Microsofts IIS webbserver, 
med en ändpunkt som använde ett binärt protokoll. Webbtjänsten är nu den samma, fast med 
lite ändrat API och med ytterligare en ändpunkt som kör REST och kommunicerar JSON.

 1.4 Examensarbetet
Mitt examensarbete gick ut på att bygga ut det befintliga systemet. Utbyggnaden består av 
mobila klienter till detta befintliga system. Detta görs för att öka användarvänligheten.

Detta görs för att det i dagsläget uppenbarligen är för omständigt att logga in där och redovisa 
all tid man jobbar, då idag är det vanliga att man i slutet av månaden loggar in och loggar på ett 
ungefär hur man jobbat. Därför skulle mobila applikationer utvecklas med fokus på enkelhet 
och smidighet. Webbsidan kommer även i framtiden vara det huvudsakliga gränssnittet, men 
kommer inte att behöva användas varje dag.

Examensarbetet omfattar mobila klienter till Android, Windows Phone 7 och iOS5. 
Webbtjänsten görs i samarbete med mig och Synaptic. Det viktigaste med klienterna är att de 
ska förenkla arbetet. De ska vara lätta att använda, och ska fungera även om man inte har 
uppkoppling.
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 2 Teori
 2.1 Ny kunskap

 2.1.1 Gemensamt för alla plattformarna
Det var vissa funktioner jag använde på alla tre plattformar. Som jag kunde mycket av till 
Android och fick lära mig på de andra två.

• Datalagring. Lagra data lokalt. Var, varför och hur?

• Multitrådning. För att kommunicera med tjänsten asynkront. 

• Nationalisering. Olika innehåll beroende på lokal på plattformen. Endast olika språk på 
texter har använts.

• UI. En del man kanske inte tänker på i första taget. Men har vart en stor del. Största 
delen. Vad finns det för komponenter? Vad är naturligt flöde och beteende på 
plattformen? Vad förväntas hända om man gör en viss gest, knapptryckning osv?

◦ Jag använder Android, därför kunde jag där själv avgöra mycket hur det skulle se ut 
och fungera.

◦ Windows Phone sökte jag mycket input. Var nog versionen som grafiskt ändrades 
mest under arbetets gång av de tre plattformarna.

◦ Iphone lyssnade jag med båda öronen på andra, då jag själv inte använt den 
plattformen alls. Men min första design vart kvar till slutversionen. Så något har 
man nog lärt sig om design av gränssnitt också under arbetets gång. (Jag påbörjade 
arbetet med Iphone när de andra var klara.)

 2.1.2 Webbtjänsten
Jag hade redan innan jag började med arbetet på Synaptic undersökt vilken teknologi som var 
lämplig att använda för kommunikationen vid arbetet. Då mest med Android i tanken. Kom 
fram till att JSON lämpade sig mycket bättre än de andra teknologierna jag undersökte. Det 
slog XML för att det har lägre overhead.

Fig 1 och Fig 2 är 
exempel på data 
representerat i XML 
och JSON. Samma data 
för att jämföra vilken 
sträng-representation 
som är kortast.

233 och 144 tecken för 
att representera samma 

data. Om man hade 
uppkoppling via 3G nätet skulle man föredra att bara 
skicka 144 tecken data än 233 tecken data. Dvs skicka 
datan representerat med JSON.
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Fig 1: Data om 2 enheter representerat i XML.

Fig 2: Data om 2 enheter 
representerat i JSON.



Att det skulle vara en REST tjänst var givet, då stödet för SOAP tjänster i Android inte 
existerar. ”Ska gå” att använda med tredjeparts bibliotek, men avrådes starkt! Google har inga 
planer för att lägga till stöd av SOAP till Android då REST lämpar sig bättre till mobila 
applikationer. (SOAP lämpar sig bättre mellan olika webbtjänster än mellan tjänsten och 
dennes klienter.)

Fundamentala skillnaden mellan SOAP och REST är att SOAP är ett protokoll och REST en 
design modell. En SOAP tjänst är mycket tyngre jämfört med en REST designad tjänst. Krävs 
mer av ett system för att implementera en SOAP tjänst. REST är mycket lättare att 
implementera och komma igång med. SOAP, som använder XML för att kommunicera, 
använder mera datatrafik än en lättviktig REST tjänst.

När jag kom till Synaptic hade de redan satt upp en tjänst som använde ett binärt protokoll. Jag 
fick ett WSDL dokument, och förväntades klara mig med det. Detta var vad som senare skulle 
komma att användas i applikationen för WP7, för att en sådan tjänst lämpar sig bara att 
använda tillsammans med andra .NET produkter. Till exempel Windows Phone.

I utveckling av Android applikationer i Eclipse är fallet inte det samma. Innan lunch första 
dagen var den dåvarande tjänsten som använde ett binärt protokoll utbytt till en tjänst designad 
enligt REST som kommunicerade JSON. Fungerar finfint i Android och Java. Inga tredjeparts 
bibliotek behövs.

 2.1.3 Microsoft Windows Phone 7.5
Windows Phone (WP7) var i princip helt nytt för mig. För vad jag än ville göra behövde jag 
lära mig hur jag skulle göra, och om det ens var möjligt. Det var delvis mycket tids- och 
energikrävande. Men gick såklart lättare ju längre arbetet fortskred.

Till och med språket, C#, var nytt. Fast detta upplevdes inte som ett problem. Det som var 
största problemet var vilka grafiska komponenter som finns, hur de fungerar och vad man kan 
göra. Kändes högst bristfälligt i många lägen. Dokumentationen från Microsoft var inte heller 
som jag skulle önskat. (Kändes i många lägen att det stod att man kunde göra, men inte hur.)

Att Windows Phone applikationen inte använde samma ändpunkt till tjänsten beror på att det 
redan var uppsatt en tjänst som var väldigt lätt att implementera tillsammans med Windows 
Phone och Visual Studio. Till denna tjänst som använde ett binärt protokoll kunde Visual 
Studio generera proxyklasser till tjänsten. Dvs behövde jag inte skriva egen kod för 
kommunicering med tjänsten.
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 2.1.4 iOS5
Aldrig suttit vid en Mac dator tidigare. Det var helt nytt. Inte heller använt en iPhone. Inte sett 
Objective-C kod tidigare. Började med att läsa. Andra dagen började jag få grundläggande 
förståelse, och lyckades göra ”någonting”.

Problemet var också att det inte var någon annan på Synaptic som jobbat med iOS5, och 
därmed storyboards, nya teknologin för att bygga UI. Det var där jag hade de största 
utmaningarna. Koda kan jag.

 3 Metod
På Synaptic jobbar man enligt scrum. Då även jag. 

En första version av projektet delades upp i ”slices”. Lite från varje del av funktionaliteten. 
Efter första slicen fungerade lite av varje modul i mjukvaran, men inte med den fulla 
funktionaliteten som krävs av den färdiga produkten. Se Fig 3 för ett exempel. Det är första 
versionen av planeringen för Android applikationen.

Efter att första versionen var klar demonstrerades den. Då tillkom nya idéer och tillägg som 
genomfördes. Sedan var det en serie av sprintar som innebar att ändra applikationen till den 
senaste planen och förverkliga idéer. Då med demonstrationer, tester och diskussion emellan.

Arbetet med varje plattform har fungerat på detta vis. Även hela arbetet i stort. Började inte 
jobba med alla versioner samtidigt. Började med Android. När den började bli klar påbörjades 
arbetet med WP7. Och när de båda i sin tur började bli klara påbörjades arbetet med iPhone.

 3.1 Kommunikation med övriga på företaget
Har visat upp för min handledare efter att varje del av arbetet blivit klart. Oftast i slutet av varje 
dag. Var oftare i början av arbetet. Blev glesare senare då arbetet flöt på rätt bra, jag hade mer 
att göra då jag jobbade med flera uppgifter samtidigt och vi båda inte alltid sågs varje dag.

Utifrån projektet sett har jag och min handledare fungerat lite som ett team, där jag gjort allt 
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Fig 3: Första versionen av planeringen till Android



arbete. Menar att ofta han har haft lika lite att säga till om applikationen som jag, eller jag lika 
mycket som honom. Beroende på hur man ser på saken. Att jag gjort allt arbete ska jag 
egentligen inte säga. Han har gjort ändringar i tjänsten och hjälp vid felsökning från 
serversidan.

Vi har ibland fått böja oss för marknadsavdelningens (Angelicas) syn på användarvänligheten. 
Har vart bra med att få användarupplevelser. Märkt då vad som brister i den grafiska designen. 
VD'n (Lena) har mest bara tittat förbi och kollat att allt går bra och hört hur det går. Fast 
bidragit lite också. Applikationerna har ett läge som funkar som en stämpelklocka. Det var 
Lenas idé och önskemål.

Det har också vart åsikter från övriga om säkerheten på tjänsten. På sådana punkter har jag och 
min handledare vart på samma nivå. Då han är ”beställaren” ansvarar han för att 
applikationerna uppfyller sådana krav.

Är ett litet företag med inte många anställda, därför har kommunikation har skett ganska direkt 
och spontant. Har man någon fundering tittar man bara förbi den andres skrivbord eller vänder 
på stolen och ”ropar hej”. Man har oftast lunchen som referenspunkt. Antingen ses man innan 
eller efter.

 3.2 Testning
På Synaptic är man överens om att det är omöjligt att testa ens egna program. När 
applikationerna började bli driftdugliga installerade jag de på andras telefoner så de fick testa 
och ge feedback. Blev mer feedback när de kom upp online så att alla kunde installera själva. 
Fick då respons via mail som jag sedan åtgärdade eventuella fel och gjorde modifikationer till 
det bättre.

 4 Resultat
 4.1 Webbtjänsten

Av säkerhetsskäl så har mycket information om just tjänsten utelämnats ur rapporten. Till 
exempel nämns ingen URL till tjänsten för att den är hemlig. Också i hela rapporten beskrivs 
aldrig någon del av tjänsten i onödig detalj.

Att jag inte beskriver hur lösningen med tjänsten, servrar och andra tekniker fungerar på 
insidan är för att det är hemligt för även mig.

Webbtjänsten är en WCF tjänst, med två ändpunkter. En ändpunkt som använder ett binärt 
protokoll för Windows Phone, och en ändpunkt som använder en REST (Representational State 
Transfer) inspirerad teknik som kommunicerar JSON för användning med Android och iPhone.

Webbtjänsten har utvecklats av Synaptic, med önskemål från mig. Var först bara en ändpunkt 
som använde ett binärt protokoll, men då Android inte fungerar bra tillsammans med den typen 
av tjänst, men ansluter till en REST tjänst utan användning av tredjeparts bibliotek, gjordes en 
till ändpunkt utöver första.

 4.1.1 API
Nedan, Fig 4, är ett klassdiagram för objekten man kommunicerar med webbtjänsten. Ser 
annorlunda ut i databasen.
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För att kommunicera med tjänsten skickas JSON-strängar till tjänsten med HTTP POST. Bara 
reference som inte har parametrar använder HTTP GET.

Metoden bestäms med URL matchning. För att kalla på en metod postas ett JSON-objekt med 
(rätt) parametrar till adressen [tjänstens URL]/metodnamn.

Exempel för att få poster för en vecka:

Skickar: {”fromDate”:”2012-05-01”,”employeeId”:666}

Till: [tjänstens URL]/records

Får tillbaka: {"GetUserRecordsForWeekResult":[{"Comment":"Tillagd 
09:32","EmployeeId":666,"HoursWorked":8.0,"OnSite":true,"ProjectId":960,"RecordDate":"20
12-05-07","StatusLevel":0,"TimeRecordID":72566,"TimeTypeId":0}, …]}

 4.1.2 Metoder
 4.1.2.1 Auth
Parametrar:

• String username

• String password

Returnerar information om användaren.

 4.1.2.2 delete
Parametrar:

• number TimeRecordId

 4.1.2.3 favorites
Parametrar:

• String employeeId

Returnerar en lista på projekts id som är favoriter.

 4.1.2.4 favorites/update
Parametrar:

• String employeeId
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Fig 4: Klassdiagram för objekt



• Array projectIds

 4.1.2.5 projects
Parametrar:

• String employeeId

Returnerar en lista med anvädarens projekt.

 4.1.2.6 records
Parametrar:

• String employeeId

• String fromDate – ett datum i den veckan du vill ha rapporter för.

Returnerar en lista på tidsposter för veckan, sorterade växande enligt datum.

 4.1.2.7 reference
Inga parametrar. Använder http GET istället för post.

Returnerar global data som är samma för alla användare.

 4.1.2.8 update
Parametrar:

• TimeRecord record

• String employeeId

Returnerar den nya tidsposten.

 4.2 Tre Applikationer
Applikationerna är ett komplement till det huvudsakliga gränssnittet, webbsidan. Har inte vart 
som mål att helt ersätta webbgränssnittet, men att man inte ska behöva logga in där varje dag.

I alla tre applikationer kan man:

• Skapa poster

• Se översikt (WP7 ser bara för aktuell vecka)

• Ändra och ta bort poster

• Tidtagning på poster

Android appen är like starkare. Den har utökad funktionalitet, som mest berör projektlistan och 
favoritprojekt. Man kan ändra favoritprojekt, dölja projekt från listan med projekt och ladda om 
projektlistan från tjänsten, utan att logga ut och in.

 4.2.1 Säkerhet
Du behöver vid första start av alla applikationer uppge en URL till tjänsten, för att tjänsten inte 
ska vara känd av vem som helst, då applikationen ligger ute på Google play, Marketplace och 
App Store för vem som helst att ladda ner. Har även uteslutits ur den här rapporten.

Du anger ditt användarnamn för att autentisera dig och ladda ner din information som sedan 
sparas så att du behöver bara logga in en gång, om du inte loggar ut. Är du inloggad behöver du 
inte internet-åtkomst för att köra appen.
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 4.3 Android
 4.3.1 Funktionalitet

 4.3.1.1 Skapa post
I Fig 5 ser du vyn för att skapa en post. Här skapar du bara en 
post. Du anger all information som ingår i en tidspost. När du 
sparar sparas posten lokalt och du kommer tillbaks till 
startsidan.

 4.3.1.2 Stämpelklocka
Du sätter ett projekt som aktivt genom att klicka på det. Då 
registreras den aktuella tiden för att sedan räkna ut hur länge du 
jobbat när du sedan stoppar tidtagningen. Antingen genom att 
klicka på projektet igen eller klicka på ett annat projekt. I Fig 6 
är det förta projektet i listan aktivt.

Det är ingen process som kontinuerligt körs i bakgrunden, därav 
drar det inget extra batteri. Du kan till och med stänga av 
telefonen. Tiden läggs till i rapporten först när den stoppas eller 
du redigerar rapporten.

I listan ser du alla rapporter som är skapade lokalt på telefonen.

Knappen ”lägg till projekt” skapar en rapport med det projekt 
du valt och hamnar i listan. För att du snabbt ska kunna byta 
mellan projekt och lägga till nya projekt att jobba med.

Det visas en notifikation medan du har en aktiv post. I Fig 6 
syns detta högst upp till vänster.

 4.3.1.3 Översikt
Här ser du sammanställning per vecka, bland rapporter som 
redan är uppladdade. Du kan gå framåt och bakåt veckovis 
genom att trycka på pilarna eller dra höger/vänster över 
skärmen. Se Fig 7.

Du kan välja att redigera eller ta bort rapporter genom att 
klicka på dem. Redigeras då i systemet. Ändras eller tas bort 
helt från systemet.

 4.3.1.4 Synkronisera
Om du har någon lokalt sparad rapport, och ingen aktiverad i 
stämpelklockan, kan du trycka här för att ladda upp alla du har 
lokalt. Du ser i hörnet på knappen hur många det är.

När du trycker får du upp en dialog där du kan granska alla 
rapporter innan du godkänner.

Ingen fara om du laddar upp fel. Går att ta bort eller redigera 
från översiktsvyn.

 4.3.2 Logisk uppdelning
Tänkte MVC när jag först började att designa kodstrukturen. Men fungerar egentligen inte så. 
Paketet ”controller” innehåller en klass för kommunikation med tjänsten och paketet ”model” 
består av objekt som representerar objekt från tjänsten. Kan vara vilseledande namn på paketen. 
Då i själva verket så utgörs vyn av xml vy-filer. All java-kod är kontroller till dessa vyer. 
Modellen är webbtjänsten och Android enhetens interna lagringsutrymme.
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Fig 6: Stämpelklocks-vyn

Fig 5: Skapa-vyn



Ser man systemet i helhet som en MVC struktur, är 
applikationerna placerade vy-lagret.

Förklaring av Fig 8 uppifrån och ner i detalj följer. Fig 8 visar 
alla java-klasser i applikationen.

ActivityState är ett objekt med publika variabler som 
representerar en aktivitets status. Den används för att spara till 
applikationen när en aktivitet avslutas och sedan laddas av 
aktiviteten när den startas igen för att återställa ett tidigare 
stadie. Den används till exempel för att översiktsvyn ska visa 
samma vecka när den startas igen som den visade senast. Sparas 
till en haschtabell i applikationen. Det används samma klass till 
alla aktiviteter. Behöver man någon mer variabel läggs det till i 
den här klassen.

TSApp utökar applikations-klassen. Används mest för att spara 
och ladda data. 

Paketet controller innehåller en klass, WebServiceConnection, 
som används för att kommunicera med tjänsten. Klassen har 
funktioner som mappar mot tjänstens API. Klassen känner själv 

inte till tjänstens URL. URL'en sätts ihop från en sträng i applikationens inställningar som sätts 
vid inloggning. Man måste alltså spara den strängen innan konstruktorn till klassen kallas. 
Ända platsen i applikationen som man behöver tänka på det är vid inloggningen, annars ska 
den redan vara sparad.

Paketet model innehåller enkla objekt som representerar 
objekt från tjänsten. De flesta objekt har bara en 
konstruktor som tar ett json-objekt som parameter. Det 
för att de endast ska kunna skapas av data hämtat från 
tjänsten. Bara klassen Record har en andra parameter för 
att det ska gå att skapa nya poster.

Preferences utökar PreferenceActivity. Inga 
konstigheter. Är vad du ser på inställningar, och metoder 
för att hämta och spara värden till applikationens privata 
inställningar.

Paketet view innehåller alla aktivitetklasser. 

Paketet view.components innehåller alla egna grafiska 
komponenter. ArrayAdapter är egentligen inte en grafisk 
komponent i sig, men bestämmer hur en lista ska visas.

 4.3.3 Lägga till funktionalitet
Det ska inte vara några konstigheter att utöka 
funktionalitet till redan existerande aktiviteter. Men det 
är några saker som måste tänkas på.

Alla aktiviteter ska kalla på 
TSApp.annonceActiveActivity(this) så att 
applikationen kan hålla reda på aktiva aktiviteter. 
Används sedan för att kunna stänga alla aktiviteter från 
vart som helt i programmet. Till exempel vid utloggning.
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Fig 7: Översikt

Fig 8: Android, klasser



Alla vyer har ett sidhuvud. Detta sidhuvud läggs 
till genom att lägga till Kod 1 i layout-filen. 
Sidhuvudet har en ikon och text som kan och 
borde sättas.

Neou typsnitt ska användas. NeouTextView och NeouEditText ska jämt användas istället för 
standard klasserna. Därför att de använder Neou typsnittet automatiskt. Man behöver inte sätta 
det i koden. Använd bara dessa klasser i xml som vanligt. Alla komponenter ska använda Neou 
typsnittet, men bara använt tillräckligt många TextView att det lönade sig att göra en subklass. 
Jag subklassade EditText för att jag ville ha Neou typsnittet på tipset men inte skriven text.

Nationaliserat för engelska och svenska. Engelska är standard. Inga hårdkodade strängar får 
användas. Behövs fler ska de läggas till i båda filer.

För övrigt räknar jag med att standard Android praxis tillämpas.
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Kod 1: Inkludera sidhuvud



 4.4 Windows Phone
 4.4.1 Funktionalitet

 4.4.1.1 Panoramavy
Första vyn efter login. Här finns det två sidor. En med dagens 
datum som listar alla lokala projekt. Och en med aktuell vecka 
som listar alla uppladdade poster för den aktuella veckan.

Sidan där det står dagens datum visar lokala poster och inte 
dagens poster för att tänket är att under dagen skapar du poster 
som du jobbar med och ändrar under dagen. I slutet av dagen är 
det tänkt att du är klar och laddar upp posterna. 

Det finns två metoder för att skapa poster. (Var i tidigare 
versioner två olika lägen, men var ologiskt tyckte jag.)

Första metoden är den gamla ”manuella”. Ikonen med fyra rader 
i Fig 9. Trycker du på den öppnas skapa-vyn.

Klickar du på ikonen med tre rader (gamla automatiska läget) 
får du upp en lista på projekt. Väljer du ett projekt skapas en 
post med det projektet och standard värden, för att det ska gå 
snabbt att lägga till nya projekt att jobba med. 

Klickar du på en post på förta sidan sätts posten som aktiv och 
tar tid på den. Detta är tidtagningsfunktionen i WP7 
applikationen. Håller du på en post får du alternativ på att ändra 
eller ta bort posten.

Klickar du på en post i veckolistan får du upp dialogen om att ändra eller ta bort. 

WP7 har ingen särskild aktivitet/vy för att synkronisera. Är en knapp i översikts-vyn.

 4.4.1.2 Skapa vyn
Motsvarigheten till Android versionens skapa vy. Du väljer alla 
värden för en post. Trycker du på spara kommer du tillbaka till 
översikts-vyn där den nya posten hamnat i listan över lokala 
poster. Du måste välja ett projekt för att det ska gå att spara. 
Fig 10 är ett exempel på vyn med alla fält angivna.

 4.4.1.3 Projektlista
Listan över projekt är en egen vy. Den upplevs nog inte som 
det, utan bara som en dialog. Tar upp den för att 
programmatiskt är den en egen fristående vy.

Vyn har två funktioner: Välj projekt och avsluta/gå bakåt.
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Fig 9: Översiktsvy med ett  
aktivt projekt.

Fig 10: Skapa-vyn med alla  
alternativ fyllda.



 4.4.2 Logisk uppdelning
Applikationen har ingen egen-skriven klass för 
kommunicering med tjänsten. Windows 
Applikationen konsumerar tjänsten genom en 
referens till tjänstens wsdl dokument. Visual 
studio skapar då klasser efter wsdl dokumentet. 
Dessa klasser blir proxyklasser till tjänsten. Man 
kommunicerar med tjänsten genom att instansiera 
en klient som finns bland dessa klasser och kallar 
på metoder på det objektet. 

Det finns två huvudsakliga vyer. Tre om man 
räknar med login vyn. 

Huvudvyn är en panoramavy, Overview.xaml, 
med två sidor. En med dagens datum som listar 
lokala poster och en med aktuell vecka och en 
lista med poster för den aktuella veckan. Se Fig 9 
för exempel på en lista över lokala poster i 
översikten. All nätverkskommunikation sker i den 
här vyn (förutom inloggning). Måste inte vara på 
det sättet, råkar bara vara så i den här versionen. 

Den andra vyn, composeTimeRecord.xaml, är vyn 
för att skapa poster. Se Fig 10. Här anger du all 
information för en tidspost. Använder klassen 
State för att ta emot och skicka data till 
översiktsvyn.

Om du tittat närmare på projektöversikten till 
Windows Phone, Fig 11, har du sett att det finns 
två vyer till i projektet. AddProject.xaml och 
RecordPostUserControl.xaml. Den första är en fristående vy, men i applikationen upplevs den 
som en dialog. Den används för att välja projekt ut en lång lista. 

Den andra är en vy, subklass till UserControl, som används för att visa en post. Används genom 
att lägga till som barn till en stackpanel i en ScrollViewer i översikten. På så vis byggs en 
skrollbar lista upp där det är enkelt att bestämma hur listraderna/posterna ska se ut. 

Alla .cs filer är vanliga klasser och objekt. User.cs, Record.cs, LocalTimeType.cs och 
LocalProject.cs är objekt för att representera objekt från tjänsten. Det finns redan genererade 
klasser för dessa objekt, men jag behövde mer funktionalitet än vad de klasserna erbjöd. Till 
exempel så gick inte de klasserna att serialisera. 

LocalData.cs är bara en klass som håller all data som sparas lokalt. Det endast för att underlätta 
sparandet och laddandet. Skulle lika gärna kunna spara alla objekt individuellt. 

LocalizedStrings.cs används tillsammans med AppResources.resx och AppResources.sv-
SE.resx för att erbjuda lokaliserade strängar. 

State.cs är en klass som håller status för vyerna. Används för att skicka data mellan vyerna då 
det inte är stöd för det implementerat i ramverket. Instansen av denna hålls av applikationen 
och sparas därav inte mellan körningar. 

 4.4.3 Ny funktionalitet 
Ska man lägga till ny funktionallitet finns det inga strikta mönster som måste följas. Jag säger 
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Fig 11: Windows Phone, projektöversikt



inte att allt är gjort på bästa sätt idag. Bakgrund är den ända stilsättningen som används. För 
övrigt följ rekommenderad praxis från Microsoft. 

Jag rekommenderar att utöka State.cs efter behov och ha alla strängar i AppResource-filerna.

 4.5 iPhone
iPhone applikationen har en stor skillnad mot dennes 
två motsvarigheter. Den har ingen synkroniseringsvy 
eller knapp. Men hur gör man då? Jo, den synkroniserar 
automatiskt. 

 4.5.1 Funktionalitet
 4.5.1.1 Översikt
Även i iPhone applikationen kommer man till en 
översiktsvy, Fig 12, direkt efter inloggning. Här ser man 
alla poster per vecka. Man kan navigera mellan veckor. 
Alla poster är normalt vis hämtade online. Lokala poster 
visas under ”Osynkroniserade”. Andra under respektive 
datum. Från denna vy, som är appens huvudsakliga vy, 
kan man ta bort, editera och ta tid. Tidtagning tas då på 
redan synkroniserade poster, till skillnad från de andra 
apparna som bara kan ta tid på lokala poster. Helt tvärt 
om. 

 4.5.1.2 Skapa vy
En vy som alla tre appar har. Man anger precis samma 
information om posten. Fig 13 är ett exempel med alla 
fält angivna.

 4.5.1.3 Välja projekt / tidtyp
Tar upp dessa vyer för att de, som projektlistan i 
Windows Phone, fungerar som dialoger men är 
fristående vyer. De är listvyer där du antingen väljer ett 
objekt eller går bakåt.
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Fig 12: iOS, översikt med en aktiv  
post.

Fig 13: iOS, skapa vyn.



 4.5.2 Logisk Uppdelning
Applikationen är skriven i Xcode 4.3 till iOS 5.1. Där har 
storyboards introducerats. En storyboard innehåller flera 
vyer och kopplingar mellan dessa. Oftast har man bara en 
storyboard per applikation, då även här. Dvs 
MainStoryboard.storyboard innehåller alla grafiska 
komponenter.

Localizable.strings uppgörs i själva verket av två filer. 
En fil för engelska och en för svenska. Dessa ligger i 
olika mappar i projektet. Varje mapp innehåller filer för 
respektive lokal. I mitt fall endast Localizable.strings.

ViewController. Alla vy-kontroller styr respektive vy. 
Som förväntat. Vyerna har samma namn i 
MainStoryboard. Se 4.5.1 Funktionalitet för beskrivning 
av vyerna.

WebService innehåller alla klasser som används med 
tjänsten. Klassen TimeService används för 
kommunikationen. Ansluter till samma ändpunkt som 
Android. Ändpunkten som kommunicerar JSON.

PostCell är ett vy-objekt. Implementerar 
UITableViewCell och används i översiksvyn för att hålla 
värden och representera en post i översikts-tabellen.

ActivePost är ett objekt som håller data för ett aktivt 
projekt. Sparas lokalt och får finnas högst en instans 
samtidigt. (Man kan bara jobba på ett projekt åt gången.)

LoginFormData håller information angivet vid 
inloggning och används för att spara mellan körningar. Så 
att man bara behöver ange URL en gång och att appen 
minns förra användarens namn.
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Fig 14: iOS, projektöversikt.



 5 Slutsatser
Överlag så har arbetet gått väldigt bra. Har inte uppstått några större problem. Har hänt att man 
suttit en eftermiddag och felsökt. Största utmaningarna har vart flöde på de olika plattformarna 
och grafiska komponenter. Vad som är naturligt för den aktuella enheten och hur man ska 
bygga upp vyerna. C# var ganska nytt för mig och Objective-C var helt nytt, men språken har 
inte känts som ett problem. Var bara UI relaterade svårigheter på respektive plattform.

Har vart kul att utveckla till alla tre plattformar. Jag kan nu säga att jag har gjort en applikation 
till alla enheter, som dessutom blivit publicerade. En på Google Play, en på Windows 
Marketplace och en på Apple App Store.

 5.1 Arbetsmetod
Tycker att arbetsmetoden har vart bra. Scrum. Fast har inte vart helt i detalj enligt scrum, men 
inspirerat av. Att jag först gjorde en simpel version som täckte lite av alla delar. På det sättet 
skulle jag upptäckt eventuella problem tidigt. I mitt fall de två första dagarna. Det var så lång 
tid första sprinten tog. Fick snabbt en fungerande applikation som byggdes vidare på och 
utökades till den önskade funktionaliteten.

Det var också bra att göra applikationen till en enhet i taget. På så vis löste jag alla generella 
problem i arbetet med första enheten, i det här fallet Android. Det gick då förhållandevis snabbt 
att utveckla applikationen till iPhone, då alla konceptuella problem redan var lösta till två andra 
enheter sedan tidigare och jag kunde fokusera på att lära mig miljön och lösa de miljöspecifika 
problemen. Tänker på UI lösningar. Det var nog inget som var avsätt, utan bara en tursam 
tillfällighet.

 5.2 Utveckling av tjänsten
Jag skulle velat haft mer inblandning i utvecklingen av tjänsten. Jag skulle fått ännu mer nya 
kunskaper, eftersom jag inte tidigare jobbat eller haft så mycket kontakt med Microsofts IIS 
eller WCF. Som det var nu så fanns redan en tjänst uppsatt när jag började. Så endast gjort 
mindre ändringar och tillägg efter behov.

Jag tror även att jag skulle själv kunna bidragit.

Till exempel så använder jag själv aldrig id på tabellrader vid kommunikation med tjänsten. 
Använder genererade nycklar, även kallat tokens. Som man då även kan välja att uppdatera 
med intervall för att ytterligare öka säkerheten. (Inget jag brytt mig om själv att göra, men 
reflekterat över som en möjlighet.) Att använda den metoden har vart på förslag men inte 
genomförts. Den genomfördes inte för att det var annat som kändes viktigare som fick prioritet 
och det kom bara upp vid ett tillfälle och trycktes aldrig på något mer efter det.

En annan punkt med tjänsten som definitivt skulle vart annorlunda om jag hade vart mer 
delaktig i utvecklandet. För att få ut poster nu skickas ett datum som parameter och posterna för 
den veckan datumet tillhör returneras. Det vill säga att du kan bara få ut datum för en vecka i 
taget. Känns helt klart som gjort för specialfall. Inte alls flexibelt. Funkat bra överlag, men har 
ibland velat få ut för en dag eller en månad. Nu är alla applikationer utformade så att man bara 
ser en vecka i taget. Kanske hade applikationerna utformats på annat sätt om nu möjligheten i 
API'n fanns. En mer generell lösning skulle vara att ha två datum som parametrar och 
returnerat alla poster mellan dessa datum. Då skulle man kunna få poster per vecka, månad, dag 
eller vad man nu behöver. Denna funktion returnerade inte heller posterna sorterade enligt 
datum från början heller. Jag tyckte inte att det var lämpligt att sortera det på klientsidan.

18/21



 5.3 Tre olika plattformar
Nu gjordes applikationen till tre olika plattformar. Ett alternativ hade vart att göra en större och 
kraftigare applikation till bara en av plattformarna. 

Ur utvecklarsynpunkt så hade det vart roligt att göra en kraftigare och mer finslipad applikation 
och fördjupat färdigheterna i utvecklingen på en plattform. Men nu kan jag säga att jag har 
gjort en applikation till varje plattform. Och att kunna lite om alla känns även det mer lockande 
än att kunna lite mer om något jag redan kunde mycket om.

Om jag istället hade gjort en kraftigare applikation istället för tre så hade kunden haft en en 
finare applikation att erbjuda sina anställda, men bara en tredjedel av dem. Ur kundens 
synvinkel är det mycket högre prioritet att kunna erbjuda tjänsten till alla anställda än en lite 
lite vassare tjänst till ett fåtal. Det säger sig självt.

Är glad att fått möjligheten att jobba med både Android, Windows Phone och iPhone.

Ett annat alternativ hade vart att skriva en applikation som sedan kan köras på alla tre 
plattformar, till exempel i HTML 5. Det sågs aldrig som ett alternativ då ingen tänkte sig att jag 
skulle hinna klart med mer än applikationen till Android, än mindre alla tre plattformarna.

 6 Framtida arbete
 6.1 Webbtjänst

 6.1.1 Säkrare tjänst
Finns utrymme att göra tjänstens API säkrare. Till exempel är användningen av id nyckel vid 
kommunikation inte en bra praxis.

Vart som förslag att använda tokens istället för användar-ID för att identifiera en användare vid 
kommunikation men tjänsten. Detta för att som det är nu finns det en potentiell säkerhetsrisk i 
systemet.

 6.2 Android
 6.2.1 Kopiering

En kopierings funktion har önskats. Inte fullt definierad än, vad som behövs och hur den 
kommer användas. Men är nog nästa steg att ta om arbetet ska upptas. Enkelt kunna kopiera 
vecka och enskild post.

 6.2.2 Synkronisering
Jobba bort den manuella synkroniseringen. Synkroniseringen ska skötas automatiskt. Blir en 
stor omstrukturering. Tidtagningen måste göras om så att den inte bara kan använda lokala 
poster. Då kombineras med översikten? 

 6.2.3 Notifikation
Nu visas en notifikation under tiden det finns ett aktivt projekt, för att hjälpa användaren 
komma ihåg att avsluta timern när man går hem. Funktionen kan utökas så att den kan påminna 
om att börja rapportera. Då med ljud. Var Många varianter som diskuterades när funktionen 
skulle utformas. Blev den enkla varianten.

 6.3 Windows Phone
 6.3.1 Bläddra veckor

Man vill kunna bläddra mellan veckor som med de andra versionerna.

 6.3.2 Inställningar
Skulle inte vara fel med en länk till inställningar på menyn i panoramavyn där man kan 
manipulera projektlistan på samma sätt som man kan göra i Android applikationen.
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 6.3.3 Synkronisering
Även här jobba bort den manuella synkroniseringen. Blir nog snäppet mindre omstrukturering 
här jämfört med Android versionen. Skulle börja med att jobba bort lägena. Sen göra översikten 
skrollbar. Panorering mellan veckor. (Inte en nödvändighet. Men när man ändå är igång.) Sen 
är det bara att implementera ett sätt att hålla reda på den aktiva posten. Där kan man ta 
inspiration från iPhone applikationen.

 6.4 iPhone
 6.4.1 Inställningar

Skulle inte vara fel att även i iPhone appen ha tillgång till inställningar där man även här kan 
manipulera projektlistan på samma sätt som man kan göra i Android applikationen. Kan vara 
bra att ha också till framtida funktionalitet som förmodligen kommer behöva en sida för 
inställningar. I iPhone appen implementeras inställningar nog på bästa sätt genom att lägga till 
en sida för startmeny. Men länkar där till inställningar, översikten och en direktlänk till ny-post-
vyn.
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