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Sammanfattning 

Som en effekt av att Video On Demand (VOD) är på stark tillväxt vill June, som en leverantör 

av mjukvara för TV-branschen, förvärva kunskaper och utvärdera Windows 8 applikationer 

som plattform för en VOD-tjänst. June har sedan tidigare en webblösning för VOD och vill nu 

även jämföra och utvärdera bland annat kunskapskrav, tidsåtgång samt fördelar och nackdelar 

med en Windows 8 applikation ställt mot denna webblösning. 

Målen med examensarbetet kan delas in i tre delar; en där komplexitet och arbetsinsats vid 

Windows 8 applikationsutveckling utvärderas, en där verktygen som krävs för att utveckla en 

VOD-applikation utvärderas och sist att implementera en Windows 8 applikation för VOD. 

En Windows 8 applikation utvecklades och valda lösningsmetoder dokumenterades. 

Dokumentation och kunskap som förvärvats under utvecklingsfasen stod sedan som grund för 

de analyserande och utvärderande målen. Resultatet är en Windows 8 applikation som 

uppfyller de mål som satts upp för programmeringsdelen samt en analys och utvärdering som 

svarar mot målen för analysdelen.   

Ämnen som är centrala genom rapporten är Microsoft, WinRT, VOD, Smooth Streaming, 

PlayReady, Windows 8 applikationsutveckling samt data caching och utveckling av 

användargränsnitt i Windows 8.  
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Abstract 

As an effect of Video On Demand (VOD)-usage growing fast June, as a software provider for 

the television industry, wants to acquire skills and evaluate Windows 8 applications as a 

platform for VOD services. June already delivers a web-based solution for VOD and now 

wants a comparison and evaluation of particular knowledge required, time, complexity, data 

caching, advantages and disadvantages of a Windows 8 application set against this web 

solution. 

The objectives of the thesis can be divided into three parts: one in which complexity and work 

effort in Windows 8 application development is evaluated, one in which the tools required to 

develop a VOD application is evaluated and finally implementing a Windows 8 application 

for VOD. 

A Windows 8 application was developed and the selected solution methods were documented. 

Documentation and knowledge acquired during the development phase was then used as a 

basis for the analysis and evaluation objectives. The result is a Windows 8 application 

meeting the objectives set for the development part followed by an analysis and evaluation 

answering the given issues.  

Matters that are central through the report are Microsoft, WinRT, VOD, PlayReady, Smooth 

Streaming, Windows 8 application Development, data caching and interface development in 

Windows 8. 
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Definitioner 

ABR (Adaptive Bitrate Streaming) Teknik för att strömma video över nätverk, tekniken 

anpassar kvalitét sömlöst efter användarens bandbredd 

och hårdvara. 

Cover En bild som presenterar filmens ”framsida” på t.ex. en 

Blu-Ray box. 

DRM (Digital Rights Management) Teknik för att skydda och kontrollera användandet av 

digital media. 

GUID (Globally Unique Identifier) Ett 128bitars id som genereras för att unikt identifiera 

en resurs, GUID används inom Microsoft-tekniker 

medans UUID (Universally Unique Identifier) används 

inom andra mjukvaror. 

Linjär-TV  Televisiontjänster som erbjuder material enligt 

schemalagd tablå, användaren har ingen möjlighet att 

påverka innehållet. 

Metadata ”Information om information”, används för att beskriva 

innehållet och strukturen på hur innehållet anordnats. I 

en VOD-tillämpning är metadata t.ex. information om 

en viss film eller ett avsnitt i en serie. 

MSDN (Microsoft Developer 

Network) 

Ett nätverk för att samla dokumentation, tutorials, 

bloggar med mera inom Microsoftmjukvaror och 

teknologier. 

Native App Applikation som körs lokalt på en specifik mobil 

plattform. 

PlayReady Microsofts DRM-teknik. 

Silverlight Ett plugin för att köra framförallt multimedia och 

grafik, kan liknas vid Adobe Flash men utvecklas av 

Microsoft. 

Smooth Streams Microsofts variant av ABR-streaming. 

Synopsis En översikt över handlingen i berättelsen i textform, i 

detta fall filmen eller serien. 

Trailer Ett videoclip för att presentera en film. 

Windows Azure Media Services En del av Microsofts molnplattform Azure som 

hanterar lagring, enkodering och distribution av media. 

Windows Store En plattform för distribution av Windows Store 

applikationer. 

VOD (Video On Demand) Tjänster som gör det möjligt för användare att se på 

video när denne önskar. 

OVP (Online Video Platform) Mjukvarulösning för att hantera och distribuera video. 
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1 Inledning 
Mängden Video On Demand-tjänster (VOD) har ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som 

både antalet användare och antalet enheter ökar. Analyserna varierar men experterna spår att 

ökningen kommer fortsätta många år framöver (ReportLinker, Global Video On Demand 

Industry, 2013). 

Det ökade antalet tjänster och användare har resulterat i en större konkurrens mellan de som 

erbjuder VOD-tjänster till slutanvändare. Pris, innehåll och även tillgänglighet på olika 

plattformar är de största konkurrensmedlen inom marknaden. 

Vår uppdragsgivare June har sedan 2000 levererat mjukvarulösningar till framförallt Tv-

branschen. De har sett en allt större efterfrågan av VOD-lösningar och levererar i dagsläget en 

VOD-plattform i form av en webbapplikation. 

Microsoft har idag en jämförelsevis liten andel användare på sina mobila operativsystem 

Windows Phone och Windows 8 (Erik Zachte, Wikimedia Traffic Analysis Report – 

Operation Systems, 2013), samtidigt som de har en mycket stor andel av desktopanvändarna. 

De har dock ett mål att på sikt även slå sig in som en av de stora inom mobila operativsystem 

(Anders Thun, Microsoft), bland annat genom Windows 8; ett operativsystem som stöds på 

desktops, laptops och även surfplattor. Microsoft strävar även efter att Windows 8 

applikationer enklare ska kunna migreras till Windows Phone. Lyckas de med detta kan en 

applikation nå en stor mängd olika enheter utan att behöva utvecklas på nytt för varje 

plattform. 

June arbetar enbart med Microsofts utvecklingsverktyg och har förvärvat kunskaper inom 

Silverlight och Windows Azure Media Services för videolösningar. Ett naturligt steg är nu att 

skaffa specifik kompetens inom Windows 8 utveckling och de vill därför utvärdera Windows 

8 applikationsutveckling i allmänhet, men även specifikt de verktyg som krävs för 

mediahantering såsom uppspelning, strömning och Digital Rights Management (DRM). 

June har därför bett oss utveckla en VOD-applikation i form av en Windows 8 Store 

applikation som kommer baseras på och jämföras mot deras befintliga webblösning. Windows 

8 är ett område de tror har stor framtida marknadspotential och VOD kommer med all 

sannolikhet fortsätta öka i användande. Lyckas Microsoft med sin satsning inom mobila 

plattformar kommer Windows 8 vara en plattform med stor potential att nå många 

slutanvändare. 
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1.1 Målformulering 
Målen med examensarbetet kan delas in i två delar, en utvärderande del samt det praktiska 

genomförandet. 

Analys & Utvärdering: 

Utvärdera komplexitet och arbetsinsats i att utveckla en Windows 8 applikation kontra en 

webbapplikation genom att: 

 Jämföra kunskapskrav och tidsåtgång för att utveckla en Windows 8 applikation 

jämfört med beställarens webbapplikaton med motsvarande funktionalitet. 

 Identifiera fördelar och nackdelar kontra en webblösning ställt utifrån: 

o Antal möjliga användare applikationen når ut till. 

o Framtidsutsikt vad gäller plattformen. 

o Underhåll av applikationen. 

 Identifiera eventuella svårigheter/fallgropar samt dokumentera vald samt alternativa 

lösningsmetoder vad gäller: 

o Smooth Streams-spelare och användargränssnitt. 

Utvärdera Windows 8 utveckling allmänt och specifikt de verktyg och SDKer som krävs för 

en VOD-lösning enligt följande kriterier: 

 Komplexitet för utvecklaren att lära sig verktyg och miljöer. 

 Levererar verktygen den funktionalitet uppgiften kräver i form av: 

o DRM-hantering. 

o Mediaspelare. 

o Möjlighet till ett intuitivt användargränssnitt. 

o Data caching i form av: 

 Data från API:er. 

 Bilder. 

Programmeringsdel: 

Utveckla en VOD-applikation i form av en Windows 8 Store applikation med minst följande 

funktionalitet: 

 Utveckla ett enklare användargränssnitt. 

o En film ska presenteras med titel och tillhörande bild. 

o En användare ska aktivt kunna välja en film för att se ytterligare information. 

 Utveckla en mediaspelare. 

o Mediaspelaren ska kunna hantera formatet Smooth Streams. 

o Mediaspelaren ska som minst ha funktionaliteten att kunna spela upp och 

stoppa en Mediaström – Play och Stop. 

 Applikationen ska kunna spela upp DRM-skyddade (PlayReady) filmer. 
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1.2 Avgränsningar 

 Utvärderingen baseras på: 

o Jämförelser mot Junes befintliga webbaserade VOD-plattform. 

o Litteraturstudier inom webbutveckling och Windows 8 applikationsutveckling. 

o Intervjuer med utvecklare på June. 

 Utvecklingen bör enligt förutsättningarna inte kräva någon backend-utveckling så som 

databas, då existerande Web-API:er av typ REST kommer användas. 

 Programmeringsspråken i sig kommer i regel inte att utvärderas, t.ex. C#. 

 Visual Studio som utvecklingsmiljö kommer inte att utvärderas då det redan används 

på företaget och måste användas inom .Net-utveckling. 

 Beställaren kräver inte en färdig lösning efter utfört examensarbete, utan ser att 

applikationen ska stå som grund för eventuellt framtida projekt. 

o Användargränssnittet kommer hållas begränsat till en början och utvecklas 

med ytterligare funktionalitet i mån av tid. 

o Applikationen kommer som utgångspunkt inte prioritera touch-event och vy-

lägen anpassade för surfplattor. 

o Mediaspelaren kommer som utgångspunkt hantera endast enklare funktioner 

såsom Play och Stop. 

 Beställaren har inga prestandakrav på applikationen vad gäller strömning. 

o Smooth Streaming teknik innebär att buffring och kvalitet av ström sköts 

automatiskt och prestanda ansvarar OVP-leverantören för. 

 Beställarens befintliga webblösning visar tablåer för kundens linjära TV och erbjuder 

även livestreaming, detta kommer inte krävas av Windows 8 applikationen. 

1.3 Lösningsmetoder 
För att utveckla Windows 8 Store applikationer krävs det att man använder Microsofts 

utvecklingsverktyg för ändamålet. Detta gör att de metoder och verktyg som kommer 

användas i projektet är relativt styrda till de verktyg som Microsoft tillhandahåller.  

De verktyg och ramverk som kommer användas i projektet är: 

 Microsoft Visual Studio 2012 vilket är miljön som utvecklingen kommer ske i. 

 C# och XAML kommer att användas med anledningen att tidigare erfarenhet finns 

inom utveckling i C#. Här skulle det vara möjligt att utveckla i bland annat HTML5 

och Java Script men skulle i detta fall kräva en längre inlärningsprocess.   

 API:et som levererar videoströmmar till applikationen gör detta i formatet Smooth 

Streams och materialet är skyddat med Microsoft PlayReady. Dessa förutsättningar 

innebär att Smooth Streaming Client SDK för Windows 8 och PlayReady Client SDK 

för Windows 8 kommer att användas. 

Under projektets gång kommer litteraturstudier samt tester kring ovannämnda verktyg att 

krävas. Det kommer också fortlöpande förekomma intervjuer med anställda på June för att få 

kunskaper om den befintliga webbapplikationen samt intervjuer med en kontakt på Microsoft 

för att få en inblick i Windows 8 applikationsutveckling och Windows 8 i allmänhet.  
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Om June 

June är ett svenskt företag med säte i Stockholm. De är experter på mediaoberoende och 

kundanpassade lösningar för TV-branschen. Företaget grundades år 2000 av fyra KTH-

studenter och har sedan starten arbetat med Content-management och Informationslogistik, 

där en av de första kunderna var TV-leverantören CANAL+. Företaget har lokaler på 

Kungsgatan och har tio anställda. Genom flerårig erfarenhet från webb- och TV-lösningar 

erbjuder June konkurrenskraftiga lösningar som hjälper deras kunder att anpassa sig till nya 

krav på tjänster inom t.ex. Web-TV, VOD och mobila lösningar. June är certifierad Microsoft 

Silver Partner och baserar alla sina lösningar på Microsoftteknologi och Junes egenutvecklade 

plattform Comet. Comet har under senaste året vidareutvecklats och fått kraftfulla API:er för 

att möjliggöra enkel implementation av tredjepartslösningar och applikationer. Detta är ett 

område som värderats högt av Junes kunder och som mycket av Junes nuvarande arbete 

kretsar kring. 

2.2 Befintliga webblösningen 
June levererar idag en webblösning med samma innehåll som Windows 8 applikationen i det 

här examensarbetet är tänkt att leverera. Varför då spendera tid och pengar på att skriva en ny 

applikation när den redan finns som webbapplikation? Det korta och enkla svaret är att den 

befintliga webblösningens mediaspelare baseras på Microsoft Silverlight och Microsoft 

PlayReady-teknik, och mobila browsers har inte stöd för plugins på det sätt en webbläsare för 

desktop och laptops har. Användare på mobila plattformar som iOS, Android, Windows 

Phone och Windows 8 kan alltså inte bruka den webbtjänsten i sina browsers, utan kräver 

istället en native applikation. I avsnitt 1 Inledning nämndes att ett av konkurrensmedlen för att 

locka användare till en VOD-tjänst är att erbjuda produkten på flera plattformar, alltså ligger 

det i operatörens intresse att erbjuda sin tjänst även i Windows Store och på så sätt finnas 

tillgängliga även för Windows-baserade surfplattor. 
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3 Teknisk bakgrund 
Detta avsnitt introducerar tekniska områden som underlättar förståelse av senare kapitel.  

3.1 Windows 8 applikationsutveckling 
I och med att operativsystemet Windows 8 introducerades på marknaden introducerades 

också Windows Store och Windows Store applikationer. En Windows Store applikation kan 

användas på produkter där operativsystemet Windows 8 är installerat, oavsett om det är en 

stationär dator, bärbar dator eller surfplatta. En Windows Store applikation distribueras via 

Windows Store som är en del av Windows 8 (Microsoft, Start Here, 2013). 

När man utvecklar Windows Store applikationer använder man sig av Windows nya 

utvecklingsplattform WinRT. WinRT är ett ramverk alla Windows Store applikationer byggs 

mot och fungerar som ett gränssnitt mot operativsystemet. Komponenterna i WinRT är 

skrivna i C++ och erbjuder utvecklare att bygga applikationer i en rad olika 

programmeringsspråk: 

 XAML och C#. 

 XAML eller DirectX, och C++. 

 XAML och Visual Basic 

 HTML/CSS och JavaScript. 

Möjligheten att välja programmeringsspråk gör det enklare för utvecklare att utveckla 

Windows Store applikationer oberoende av vad man har för programmeringsbakgrund, då alla 

uppsättningar programmeringsspråk kan komma åt samma funktioner i WinRT-API:erna. En 

översikt av WinRT-arkitekturen och programmeringsspråken ses i figur 3-1 nedan. 

 

   Figur 3-1 En översikt av WinRT arkitekturen (PowerPoint-slide från Anders Thun, Microsoft) 
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En annan fördel med WinRT är att många av de API:er som finns tillgängliga för plattformen 

är asynkrona. Detta innebär att kodstycken som tar lång tid att exekvera kan utföras utan att 

vara blockerande och bidrar till att applikationen blir mer responsiv. De WinRT-API-anrop 

som har potential att ta mer än 50 millisekunder har Microsoft som mål att ha ett asynkront 

alternativ till, vid de fall en asynkron metod finns bör dessa enligt Microsoft användas 

(Anders Thun, Microsoft). 

Applikationer i Windows 8 exekveras i en så kallad sandbox vilket är ett isolerat område i 

systemet där applikationen inte tillåts komma åt övriga delar av systemet utan att en 

användare aktivt tillåter detta, ett exempel är att en Windows 8 applikation inte har tillåtelse 

att läsa och skriva filer utanför sin sandbox utan att användaren aktivt svarar ja eller väljer en 

fil. 

I fallet där C# eller C++ med XAML används får varje XAML-sida i projektet en C# eller 

C++ sida kopplat till sig, denna sida kallas code-behind och här definieras sidans logik och 

event-hanterare. 

3.2 Digital Rights Management 
DRM är ett samlingsnamn som beskriver olika tekniker som har till uppgift att distribuera och 

hantera access till upphovsrättskyddat material.  

I en VOD-lösning skulle tekniken som exempel kunna styra om en användare har rättigheter 

att spela videon, hur många gånger den får spelas upp, att den bara ska vara tillgängligt under 

en viss period eller att en klient måste befinna sig i en viss region (Julia Layton, How Digital 

Rights Management Works, 2013).  

3.2.1 PlayReady 

PlayReady är en DRM-teknik som Microsoft tillhandahåller för att hantera åtkomst och regler 

för hur digitalt material, så som musik och video, får användas.  

Tillvägagångssättet är att klienten, efter att ha hämtat material från en Online Video Platform-

distributionsserver (OVP) gör ett anrop mot en licensserver för att erhålla en licens. En licens 

innehåller de regler som beskriver hur materialet får användas och klienten kan, efter erhållen 

licens, använda materialet efter dessa regler. I vissa fall distribueras licensen tillsammans med 

materialet direkt från distributionsservern eller så kan licensen ha erhållits innan det skyddade 

materialet, en klient kan i dessa fall använda sig av materialet utan ytterligare serveranrop. 

Det material som är PlayReady-skyddat är krypterat, vilket betyder att materialet är skyddat 

från direkt användning men det finns inget skydd mot kopiering, lagring eller spridning av 

materialet. För att dekryptera och använda materialet krävs en korrekt licens viket gör att 

otillåten användning av materialet förhindras.  

PlayReady lämpar sig bra i scenariot med en VOD-tjänst då ett flertal olika format på ljud och 

video stöds, samt att PlayReady stödjer olika varianter på distribution av media; bland annat 

lokal nedladdning och strömning. En annan fördel med PlayReady är att det finns ramverk för 

att hantera tekniken på många av de vanligaste plattformarna, som till exempel IOS, Android 
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och Windows 8, detta gör att det blir enklare att bygga plattformsoberoende lösningar 

(Microsoft, Microsoft PlayReady Content Access Technology, 2013).    

3.3 Adaptive Bitrate Streaming 
Adaptive Bitrate (ABR) Streaming är en teknik som används för att leverera strömmat 

material till en klient i högsta möjliga kvalitet utan avbrott. Tekniken bygger på att detektera 

klientens tillgängliga bandbredd och därefter välja den kvalitet på ström som kan levereras 

utan att användaren upplever avbrott för buffring, byte av kvalitet på strömmen sker också det 

sömlöst utan avbrott. 

Det finns några olika varianter av ABR men i grunden fungerar dessa på samma sätt. En 

video enkoderas i ett par olika bithastigheter där varje del sedan delas upp i ett antal olika 

segment. När filmen strömmas kommer strömmen bestå av segment med den bithastighet som 

är optimal i just det ögonblicket (Patrick Hurley, What is Adaptive Bitrate Streaming, 2013). 

3.4 Smooth Streaming 
Microsofts variant av ABR strömning kallas Smooth Streaming och fungerar enligt ovan 

beskriven teknik, med tillägget att Smooth Streaming också ser till klientens prestanda och 

förmåga att rendera video i valet av segment. Smooth Streaming är kompatibelt med 

PlayReady vilket gör att tekniken lämpar sig bra i en VOD-tillämpning (Microsoft, IIS 

Smooth Streaming Technical Overview, 2013). 

3.5 Data cache 
Cache av data innebär att en kopia av data sparas undan i ett mer lättillgängligt medium än 

där kopian ursprungligen anskaffades. Lättillgängligt behöver inte endast betyda snabbare 

åtkomst, utan kan t.ex. i nätverksapplikationer möjliggöra att data kan visas för användaren 

trots att uppkopplingen är nere eller mycket långsam. Det långsamma i dataanskaffningen kan 

också vara en långsam uträkning eller bearbetning; där svaret på bearbetningen cachas. Ett 

användargränssnitt kan även upplevas som mindre hackigt och mer responsivt då användaren 

inte behöver invänta svaret från en möjligt långsam extern resurs. Utöver nämnda fördelar 

sparar även data caching i client-server-tillämpningar prestanda för nätverkslagret såväl som 

belastning på servern som distribuerar datat. 

Data caching och cacheminne tillämpas inom otaliga områden i såväl hårdvara som mjukvara, 

i detta projekt avses dock cachning av data på applikationsnivå, som levererats från externa 

Web-API:er. 
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4 Faktainsamling 
Under projektet har information inhämtats och då framförallt inom följande områden. 

Tutorials 

MSDN tillhandahåller flera tutorials för att hjälpa utvecklare att komma igång med Windows 

8 Store applikationsutveckling. Allt ifrån att installera miljöerna till mer avancerade uppgifter. 

Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med en Microsoftanställd Anders Thun samt anställda på June. Dessa 

refereras i texten som t.ex. (Anders Thun, Microsoft) eller (Ivan Glauser, June AB). 

Anders Thun har dels haft en genomgång av Windows 8 generellt och Windows 8 Store 

applikationsutveckling specifikt. Efter detta svarade han på frågor på plats men har även 

svarat via mailutväxling. 

Anställda på June har svarat på frågor och ställt upp på intervjuer inom främst utvärdering- 

och analysdelarna. 

Webben 

På webben har information hämtats från bloggar och forum inom Microsoft och Windows 8 

utveckling, t.ex. MSDN. 

API-Dokumentation 

Dokumentation har studerats för de Web-API:er som använts i applikationen för bilder, 

programinformation, autentisering, DRM och OVP samt officiell MSDN-dokumentation för 

Windows 8-utveckling och .NET. 

Studier av befintliga lösningar 

Junes befintliga webblösning som Windows 8 applikationen baseras på har studerats för både 

inspiration till användargränssnitt och exempel på anrop mot Web-API.er. Andra VOD-

applikationer i Windows Store har också studerats för jämförelser och idéer om 

användargränssnitt. 

En stor del av faktainsamlingen gjordes också genom att först studera ett givet problem i 

applikation, implementera ett eller flera lösningsförslag som inhämtats inom ovan givna 

områden eller genom eget beslut och sedan studera resultatet, för att därefter bestämma om 

lösningen tillfredsställer de mål som satts upp eller om den behöver revideras.  
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5 Implementation av Windows 8 applikationen 
I följande kapitel presenteras den applikation som utvecklats. Kapitlet börjar med en översikt 

och genomgång av användargränssnittet för att sedan gå vidare till data- och logiklagret. 

5.1 Översikt 
Som en inledning till programmeringsdelen följer nedan en kort beskrivning av 

applikationens arkitektur. 

Applikationen bygger på att ett antal XAML-sidor agerar användargränssnitt, varje XAML-

sida har i sin tur en code-behind-sida kopplad till sig. Denna code-behind får ses som en 

blanding mellan användargränssnitt och logiklager och hanterar events (användarinteraktion) 

för att kontakta datalagret i form av lokala modeller men även externa Web-API:er för att 

hämta innehåll, bilder och video. Data som hämtas från dessa Web-API:er cachas och de 

metoder som används för att kontakta externa API:er eller datalagret är placerade i en statisk 

Helper-klass. En grafisk översikt finns i figur 5-1 nedan. 

 

Figur 5-1 Översikt av applikationen (figur av författarna) 
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5.2 Användargränssnitt 
Ett av önskemålen från June var att applikationen skulle ha ett ”Windows 8 likt” utseende 

samtidigt som applikationen till viss del skulle likna den befintliga webblösning June 

utvecklat. Microsoft tillhandahåller riktlinjer för hur ett användargränssnitt ska designas i en 

Windows 8 Store applikation, och det är dessa riktlinjer tillsammas med undersökningar av 

liknande applikationer och den befintliga webblösningen som ligger till grund för 

applikationens användargränssnitt och utseende. Följande avsnitt beskriver hur applikationen 

designats.   

5.2.1 Design av användargränssnitt 

För navigering mellan olika sidor i applikationen valdes det som Microsoft kallar Hub 

navigation pattern, vilket är ett mönster baserat på en hierarkisk struktur som lämpar sig väl i 

applikationer med mycket innehåll (Microsoft, Navigation design for Windows Store apps, 

2013). Mönstret bygger på tre olika typer av sidor: 

 Hub pages, är den första sidan som en användare kommer till. Sidan ska visa en 

överblick av vad applikationen har att erbjuda och vad som är aktuellt.  

 Section pages, består av en samling objekt som alla har sin egen detaljsida. 

 Detail pages, visar detaljerad information om ett specifikt objekt. 

Användargränssnittet som utvecklats följer ovanbeskrivna mönster med undantaget att de två 

första sidorna har slagits ihop till en sida där sidans innehåll byts ut beroende på användarens 

val. Detta beslut togs eftersom ett minskat antal sidnavigeringar ansågs ge en mer mjuk och 

följsam användarupplevelse. 

När applikationen startas visas den grupp av objekt som för tillfället är mest aktuell (Hub 

page), se appendix A för exempel på en sådan sida. Väljer en användare att klicka på någon 

av kategoriknapparna i applikationen, byts gruppen av objekt som visas ut till grupper av 

objekt inom den valda kategorin (Section page), se appendix B för exempel på en sådan sida.  

En användare kan sedan välja att klicka på ett objekt för att visa mer information. Vid ett 

sådant val kommer applikationen navigera till en ny sida där detaljerad information om det 

aktuella objektet visas (Detail page), se appendix C för ett exempel på denna sida. 

En användare kan välja att spela upp en film eller ett avsnitt i en serie från både startsidan och 

detaljsidan genom att trycka på Play-symbolen, applikationen navigerar då till en ny sida 

innehållande en mediaspelare som spelar upp det valda materialet, se appendix D för ett 

exempel på denna sida. 

5.2.2 Uppbyggnad av användargränssnittet  

Som tidigare nämnts i (avsnitt 3.1 Windows 8 applikationsutveckling) kan Windows 8 

applikationer skrivas med hjälp av en rad olika uppsättningar programmeringsspråk. I detta 

projekt har C# med XAML används då det fanns tidigare erfarenhet av både C# och XAML. 

XAML används i Windows 8 Store applikationer för att definiera vyobjekt för 

användargränssnittet och C# används för att skriva bakomliggande data- och logiklager. 
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I XAML finns ett antal objekt med varierande syften, de objekt som huvudsakligen används i 

applikationen är: 

 Grid – Består av rader och kolumner och används för positionering av andra XAML 

objekt.  

 GridView – Används för att positionera grupper av objekt i en horisontell layout. 

 StackPanel – Används för att rangera objekt horisontellt eller vertikalt efter varandra. 

 TextBox – Används för att presentera text. 

 Button – Är en knapp som lyssnar på användarinput.  

 RadioButton – Knappar av typen RadioButton kan grupperas där endast en knapp i 

respektive grupp kan vara aktiv. 

 Image – Används för att presentera bilder. 

 Popup – En typ av meny, i applikationen används en Popup som loginruta.  

 MediaElement – Används för att spela upp video. 

 

Figur 5-2 Beskrivning av applikationens användargränssnitt (av författarna) 

I figur 5-2 kan ses en del av de XAML objekt som används i applikationen. 

1. I grunden ligger en Grid med tre rader (de tre röda rektanglarna) där de två övre 

raderna har en bestämd höjd på ett antal pixlar och där den tredje raden tar upp resten 

av skärmen. Ett Image objekt som representerar bakgrundsbilden sträcker sig över alla 

tre rader. 

2. I de två övre raderna ligger i vardera ytterligare en Grid med ett antal kolumner (de två 

blå rutsystemen). I varje kolumn ligger en knapp av typen RadioButton som 

representerar en kategori (Film, Serier, Barn, Dokumentärer) eller en genre (Action, 

Drama, Komedi osv.). 
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3. I den tredje raden finns en GridView som i sin tur innehåller en eller flera grupper 

(orangea rutsystemet) av objekt. Varje grupp har dels ett antal objekt men också en 

StackPanel innehållandes en TextBox med gruppens titel som text och en Button med 

texten ”Visa fler”, knappen är dold i de fall gruppen innehåller färre än nio objekt; 

detta är en funktion som sparar prestanda i applikationen i de fall ett stort antal 

grupper presenteras på samma sida. 

4. Varje objekt är i grunden också uppbyggt av en Grid (grön rektangel). Bilden som 

visas som bakgrund för varje objekt presenteras via en Image och är positionerad i rad 

ett men sträcker sig över två rader. I rad två ligger även där en Grid med två kolumner 

där filmens titel visas i en TextBox i den första kolumnen och där en ”Play”-knapp 

ligger i den andra kolumnen. 

Genom att ange margins och padding för de olika XAML objekten kan man få dessa att 

positionera sig relativt varandra med en viss marginal till runtomkringliggande objekt. 

5.2.3 Stilmallar och textfont 

Alla XAML objekt har ett antal individuella attribut som används för att anpassa elementet till 

dess uppgift vad gäller utseende, positionering relativt andra element, eventhantering med 

mera. 

Genom att använda en egendefinierad stilmall, som beskriver utseende och till viss del 

beteende för ett XAML objekt, är det enkelt att få liknande XAML objekt att se ut och bete 

sig på samma sätt. Man anger vilken stilmall ett objekt ska ha genom att ange en 

StaticResource som värde till attributet Style på ett XAML objekt.  

I applikationen skapades egendefinierade stilmallar för knappar och text. För XAML objekt 

som kan visa text finns ett attribut som heter font-family och genom att ange en URI till en 

Open Type Font-fil, som definierar en text-font, kommer all text som använder sig av denna 

stilmall att ha samma font. Vad gäller utseendet på de knappar som applikationen innehåller 

skapades två stilmallar, en för en klickad knapp och en för en knapp som är oklickad. 

Anledningen till att två stilmallar skapades var att en klickad knapp inte skulle reagera på 

mouseover-event vilket en oklickad knapp skulle göra. Detta beteende var svårt att få till med 

endast en stilmall, det löstes genom att knappen byter stilmall vid klickad och oklickad. 

 

Figur 5-3 En jämförelse mellan utseendet i applikationen och den befintliga webblösningen (av författarna) 

Figur 5-3 visar en jämförelse mellan knappar i applikationen (knapparna med mörk bakgrund) 

och knappar i den befintliga webblösningen (knapparna med ljus bakgrund). Utseendet på 

knapparna i applikationen har utformats med den befintliga webblösningen i åtanke och har 
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därför samma font och färg. Tanken med detta är att en användare som är van att använda 

webblösningen kommer känna igen sig i applikationen även om designen i övrigt inte är 

identisk. 

5.2.4 Skala användargränssnittet till olika skärmstorlekar 

En viktig del i uppbyggnaden av ett användargränssnitt är att det måste anpassa sig efter 

skärmstorlek och upplösning på den aktuella enheten. Eftersom en Windows 8 Store 

applikation kan användas både på stationära datorer, bärbara datorer och surfplattor kan 

skärmstorlek och upplösning variera. Ofta innebär en större skärmstorlek en högre upplösning 

och en högre upplösning innebär mer skärmyta för applikationen att utnyttja. 

Den lägsta upplösningen som en Windows Store applikation kan köras på är 1024x768 

(Microsoft, Guidelines for scaling to screens (Windows Store apps), 2012), det är viktigt att 

hela användargränssnittet får plats på en skärm med denna upplösning. För att skala 

användargränssnittet till skärmar med högre upplösning kan man använda sig av Fixed layout 

eller Adaptive layout där: 

 Fixed layout betyder att höjd och bredd på XAML objekten är satta till ett visst antal 

pixlar. Denna layout används med fördel då mängden innehåll på en sida är bestämt. 

Windows 8 tillgodoser applikationer som implementerar ”Fixed layout” med en 

inbyggd skalningsfunktion som automatiskt anpassar innehållet till skärmstorlek 

(Microsoft, Guidelines for scaling to screens (Windows Store apps), 2012). 

 En Adaptive layout kännetecknas av att applikationen kommer visa mer innehåll på en 

skärm med högre upplösning. Med innehåll menas t.ex. antal objekt i en lista 

(Microsoft, Guidelines for scaling to screens (Windows Store apps), 2012). 

I applikationen som utvecklats har vissa delar designats med Adaptive layout medan andra 

delar designats med en Fixed layout. En GridView, som applikationen använder sig av för att 

presentera olika grupper av filmer eller serier (se appendix B), använder sig av en Adaptive 

layout och kommer visa fler grupper på en skärm med högre upplösning och färre grupper på 

en skärm med lägre upplösning. Applikationens detaljsida (se appendix C) däremot är 

designad med en Fixed layout då denna sida har en bestämd mängd information att visa. 

5.2.5 Events 

För att göra ett användargränssnitt interaktivt kan olika event-hanterare kopplas till ett XAML 

objekt. Varje XAML-sida i ett projekt har en code-behind-sida där dessa definieras, genom att 

definiera t.ex. en klick-event-hanterare till en knapp kan man definiera kod som exekveras vid 

knapptryckningar, ett exempel i denna applikation är att en användare trycker på en Play-

knapp på ett specifikt objekt, där event-hanteraren sedan kan anropa metoder för att spela upp 

videon. 

En event-hanterare har två parametrar och ett av dessa är ett sender-objekt, sender-objektet är 

det XAML-objekt som eventet triggades på. Genom sender-objektet kan man komma åt alla 

dess attribut och även DataContext (se avsnitt 5.3.2 DataContext), på detta sett kan 

användargränssnittet uppdateras men också modellen efter hur en användare interagerar. Man 
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kan också referera till ett XAML objekt i code-behind via objektets namn och på så sett 

komma åt ett objekts attribut. 

En Windows 8 Store applikation stödjer som standard b.la. touch, tangentbord och mus events 

där ett klick-event triggas oavsett om det är via ett finger på en surfplatta eller en mus på en 

pc. Detta medför att ingen egen kod behöver skrivas för att stödja olika input-enheter. 

5.3 Data och logiklager 
Det här avsnittet tar upp data- och logiklagren i Windows 8 applikationen. Datalagret i 

applikationen är i grunden databaser som externa Web-API:er förser ett gränssnitt mot. Data 

som levereras från dessa i form av JSON eller XML deserialiseras sedan till objekt enligt de 

klasser som i applikationen definierats. Logiklagret har till uppgift att på code-behind sidans 

anrop kommunicera med datalagret och förse användargränssnittet med lämpliga svar. 

5.3.1 Modellager 

Modellen i applikationen består av en uppsättning klasser som agerar behållare för det 

innehåll som ska presenteras för användaren. All data som levereras från API:et för innehåll 

deserialiseras från JSON till objekt. API:et kan leverera mer data än vad figur 5-4 visar, men 

dessa klasser är de som används i applikationen. Klasserna är inte skrivna under projektet 

utan fanns i ett klassbibliotek skrivet av Junes 

utvecklare. 

 En SelectionGroup presenterar en genre och 

innehåller ett till många Selections. 

 En Selection presenterar en sub-genre och 

innehåller ett till många Media. 

 Ett Media presenterar en instans av en film eller en 

serie och innehåller ett Program. 

 Ett Program innehåller information om en film 

eller serie, såsom skådespelare, regissör, längd, 

giltighetstid osv. och innehåller en till många 

Resources och en till många Assets. 

 En Resource presenterar en bild (Thumbnail eller 

Cover) eller ett video-klipp (Trailer). 

 En Asset presenterar en video hos OVP-

leverantören. 

Klasserna i UML-diagrammet innehåller fler datamedlemmar än de som presenteras här, ett 

utökat diagram finns i appendix E. 

5.3.2 DataContext 

För att presentera modeller i applikationen har WinRT’s inbyggda funktionalitet för att binda 

XAML-objekt till objekt i modellen använts (Microsoft, Data Binding Overview, 2012). I 

XAML-koden kan denna binding användas för att presentera datamedlemmar i det bundna 

objektet, utökad funktionalitet ger även programmeraren möjlighet att binda listor av objekt i 

Figur 5-4 Förenklad UML För innehållsmodellen (av 

författarna) 
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code-behind till listor i användargränssnittet. I appendix B ses exempel på ett par grupper av 

objekt, dessa grupper presenterar i sin tur ett antal filmer. I code-behind är dessa två grupper 

varsin Selection i en List<Selection>. En Selection har i sin tur en List<Media>, där varje 

Media presenterar en film med titel och bild. 

5.3.3 Externa API:er 

Applikationen konsumerar fyra olika Web-API:er, alla är av typen REST och levererar data i 

form av JSON och XML. De externa Web-API:er som används i applikationen är följande: 

 Innehålls-API: Förser applikationen med det innehåll och metadata som behövs. 

Exempel på innehåll är titel, synopsis, genre, regissör, skådespelare etc. 

 Bild-API: Förser applikationen med bilder i olika format. 

 Autentiserings-API: Autentiserar användare och avgör om dessa har rättigheter att 

spela upp visst material. 

 Playback-API: Gränssnitt mot videoströmmarna som tillgodoser autentiserade 

användare med de länkar till strömmar och DRM-licenser som krävs för att spela upp 

video i mediaspelaren. 

5.3.4 Autentisering 

För att hämta data från innehålls-API:et krävs ingen autentisering, detta API är helt öppet och 

begränsad dokumentation finns för allmän beskådning. För att spela upp video via Playback-

API:et krävs dock först en kedja av autentiseringsanrop mot både Autentiserings-API:et och 

Playback-API:et. Metoder för detta finns i applikationens Helper-klass. Dessa autentiseringar 

presenteras i följande avsnitt. 

Login 

Den första autentisering som sker är mot Autentiserings-API:et och kallas förenklat login. Här 

anropas API:et med användaruppgifter, operatörsuppgifter och landskod, går detta väl 

returneras två auth-cookies samt ett SumoUserId som identifierar användaren hos Playback-

API:et; dessa måste sedan bifogas vid alla kommande anrop för att t.ex. spela video. 

Misslyckas anropet returneras ett http-meddelande med information och statuskod som 

beskriver varför loginförsöket förkastades. 

Dessa auth-cookies, SumoUserId, användaruppgifter samt ett 

DateTime för inloggingstillfället sparas sedan undan i ett 

objekt kallat UserInformation (se figur 5-5). UserInformation 

serialiseras och sparas sedan i applikationens LocalSettings (se 

avsnitt 5.3.5 Data Cache) UserInformation-innehållet bifogas 

vid varje anrop användaren gör för att spela upp film. 

DateTime-objektet sparas för att konventionen hos 

Autentiserings-API:et är att en användare efter 30 dagar måste 

genomföra en ny inloggning. 

  Figur 5-5 UML för UserInformation 

(av författarna) 
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Play video 

1. Login: För att spela upp video krävs som utgångspunkt att användaren gjort ett lyckat 

login-anrop, som beskrevs ovan. 

2. Generera DeviceId: Autentiserings-API:et har även ett igenkänningssystem som hindrar 

ett konto att brukas på fler än fyra unika enheter (datorer, surfplattor etc.). 

Igenkänningssystemet bygger på att varje anrop som görs mot API:et måste bifoga en 

unik nyckel som identifierar just den enheten; detta kallas DeviceId. Denna nyckel 

genereras vid varje anrop som en textsträng sammanslagen av enhetens processor-id, ram-

minnets storlek, hårddiskens serienummer samt bios-nummer. Metoden som genererar 

denna sträng är till mycket stor del baserad på kod funnen på ett forum (Canderso, 

Possible to get network MAC address in .NET Metro app?, 2012).  

3. StartStream: Nu görs ett API-anrop mot Autentiserings-API:et som kallas StartStream. 

Här bifogas innehållet i UserInformation, DeviceId samt Id på den Asset (film, serie) 

användaren vill spela upp. 

a. OK: Går detta väl returneras OK, samt ett TimeSpan-objekt som säger vart i 

filmen användaren senast tittade. Har användaren inte tittat på filmen förut är detta 

objekt satt till 00:00:00 vilket visar att videon ska ses från början. 

b. Error: Ett antal fel kan också uppstå vid start av ström och då returneras info samt 

statuskod som presenterar detta, dessa fel innefattar: 

i. Fel i användaruppgifter såsom username, password, countrycode etc. 

ii. Användaren har ej rätt att se detta material, pga. regionsbestämmelser eller 

dylikt. 

iii. Kontot används på annan plats, någon spelar redan video. 

iv. Kontot har redan fyra enheter registrerade och den enhet som gjorde 

anropet finns inte bland dessa. 

4. Hämta Videolänkar: Nu görs ett anrop mot Playback-API:et tillika OVP-leverantören. 

Till anropet bifogas auth-cookies men inga användaruppgifter, tillbaka skickas ett 

Playback-Objekt innehållande en URL till Smooth Streams videon, samt en URL för 

DRM-licensen. Har användaren felaktiga auth-cookies returneras info och statuskod som 

beskriver felet. 

5. Returnera länkar: Smooth Streams- och Licens-URL:en samt TimeSpan-objektet för 

vart i videon användaren befinner sig returneras tillbaka till den kallande event-

hanteraren. 
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Keep Alive och StopStream 

Mot Autentiserings-API:et behöver ett 

keep-alive paket skickas i intervallet var 

60:e sekund, detta görs dels för att 

uppdatera TimeSpan-objektet i databasen 

som vet vart i filmen användaren är, men 

också för att spåra om ett konto streamar 

video eller inte (Se punkt 3-b-iii i listan på 

sida 20). Keep-alive paketet skickas till 

Autentiserings-API:et och är uppbyggt på 

samma sätt och har samma innehåll som 

StartStream-anropet, med skillnaden att ett 

TimeSpan-objekt bifogas med aktuell 

position i video. 

När en användare stänger ner, stoppar en 

video eller när den spelat klart skickas ett 

StopStream-anrop till Autentiserings-

API:et som meddelar att användaren 

avslutar video-strömmen, även här bifogas 

TimeSpan-objektet med vart i video 

användaren befann sig, detta används för 

att i mediaspelaren kunna återuppta tittande 

(se avsnitt 5.5 Mediaspelare). En 

sammanställning av Play-Video, Keep-

Alive och StopStream förfarandet finns att 

se till höger i figur 5-6. 

  

Figur 5-6 Flödesschema för Play-Video förfarande 

(av författarna) 

 



22 

 

5.3.5 Data Cache 

WinRT erbjuder cache-metodik i begränsad form, därför skrevs under projektet egen 

funktionalitet för att hantera cache av data och bilder, denna funktionalitet placerades i en 

klass som kallades LocalStorage. LocalStorage visade sig dock i vissa avseenden inte kunna 

leverera samma prestanda som ett open source bibliotek, Q42.WinRT (GitHub, Q42.WinRT, 

2013). Detta avsnitt går igenom varför applikationen kräver en cache, hur WinRT’s inbyggda 

cachelösningar fungerar samt hur den egenskrivna lösningen fungerar. En vidare utvärdering 

finns i (avsnitt 6.3 WinRT Data Caching). 

Cache av data och bilderna från API:erna bestämdes tidigt vara ett krav, vid en eventuell 

lansering av applikationen skulle Web-API:erna annars bli snabbt överbelastade om varje 

navigering i användargränssnittet genererade nya API-anrop. Utöver att minska belastning på 

API:erna laddar användargränssnittet bilder och information snabbare från cache, vilket gör 

att applikationen känns mer responsiv. 

WinRT erbjuder ingen persistent cache av bilder, däremot cachas bilder i minnet under den 

instans av applikationen som körs (Bart Wullems, Caching Images in WinRT, 2012), men 

detta sparar endast prestanda kortsiktigt eftersom nästa körning av applikationen måste 

belasta bild-API:et igen. 

WinRT erbjuder cache av data i fyra olika former: LocalSettings, RoamingSettings, 

LocalFolder och RoamingFolder. 

 LocalSettings (Microsoft, applicationData.LocalSettings | localSettings property, 2013) 

erbjuder persistent lagring av data lokalt på värdmaskinen. Lagringen är av typ 

Dictionary<String,Object>; en sträng agerar nyckel åt ett objekt, där objektet måste vara 

serialiserbart (Microsoft, Serialization (C# and Visual Basic), 2013) och inga dubbletter 

av nyckeln får finnas i Dictionary-instansen. Lagringen av informationen sköts av WinRT 

och programmeraren behöver endast hämta data identifierat av en nyckel. Maxstorlek för 

en nyckel är 255 tecken, datamängden i ett objekt får ej överstiga 8 Kilobyte och totala 

storleken för LocalSettings får ej överstiga 64 Kilobyte. 

 RoamingSettings (Microsoft, applikationData.RoamingSettings | RoamingSettings 

property, 2013) fungerar på samma sätt som LocalSettings med undantaget att WinRT i 

bakgrunden laddar upp datat i molnet (Windows Azure) (Microsoft, Part2: Part 2: 

Manage app lifecycle and state (Windows Store apps using C#/VB and XAML), 2013). 

 LocalFolder (Microsoft, applikationData.LocalFolder | localFolder property, 2013) 

erbjuder en mapp lokalt på hårddisk där programmeraren kan spara filer av godtycklig 

typ, men denne måste till skillnad från Local- och RoamingSettings själv sköta 

filhantering, serialisering av objekt osv. 

 RoamingFolder (Microsoft, applikationData.RoamingFolder | roaminglFolder property, 

2013)  erbjuder samma funktionalitet som LocalFolder men med undantaget att WinRT 

laddar upp mappen i molnet. 
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Användningsområdet för Local- och RoamingSettings är enligt Microsoft själva främst att 

spara undan information som framhärdar en applikations tillstånd mellan sidbyten och state-

changes, detta tas upp i (avsnitt 5.3.8 applikationens olika tillstånd) och (avsnitt 5.3.9 

Navigering). 

Implementation av egen data cache 

Vid planering av applikationen togs först beslut om att cacha data i LocalSettings. Ganska 

snart upptäcktes dock att datamängderna från innehålls-API:et översteg LocalSettings 

lagringskapacitet, vilket medförde att alternativa cache-metodiker behövde utvecklas. Två 

lösningsförslag togs fram; dels ett open-source bibliotek kallat Q42.WinRT, dels alternativet 

att skriva egen metodik för cachen. Beslut togs att skriva egen cache-metodik, dels i 

inlärningssyfte men också som en del av analysen inom data-caching i Windows 8 

applikationer. Lösningen är baserad på en idé framtagen av Eric Vogel (Eric Vogel, Putting It 

Together, 2012). 

Lösningen går ut på att lagra JSON-strängarna som erhålls från 

innehålls-API:et i ett objekt som fick namnet DataCacheObject, se 

figur 5-7. DataCacheObject består av en JSON-sträng, ett DateTime-

objekt som beskriver när objektet cachades samt en Type som anger 

vilken typ av objekt som cachats. 

Dessa DataCacheObjects lagras sedan i en Dictionary<String, Object>, 

där nyckeln unikt identifierar innehållet. Hjälpmetoder definierades 

sedan i en statisk klass kallad LocalStorage, denna hade metoder för att 

läsa, skriva och kontrollera innehåll i cachen/Dictionary:et. Dictionary-

objektet och dess hjälpmetoder var statiska för att kunna anropas genom hela applikationen. 

Då LocalSettings inte kunde lagra de datamängder applikationen krävde fanns alternativen 

Roaming- och LocalFolder kvar. Eftersom cachen även skulle förbättra prestanda i 

applikationen föll alternativet RoamingFolder bort, då det kräver nätverkskommunikation 

med molnet, istället valdes LocalFolder som lagringsalternativ för att cacha datat. Själva 

lagringen löstes genom att vid applikationens avslut spara Dictionary-objektet innehållande 

cachen till fil med hjälp av en en DataContractSerializer (Microsoft, Data Contract Serializer, 

2013), som på samma sätt återskapar sagda Dictionary vid uppstart av applikationen. 

  

Figur 5-7 UML för 

DataCacheObject 
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Implementation av egen bild cache 

Då WinRT inte har någon persistent lösning för att cacha bilder fick egen funktionalitet för 

detta skrivas. Beslut hade redan tagits om att skriva egen cache-metodik, vilket gjorde att det 

enda lösningsförslaget som kunde tas fram var att spara bilderna i applikationens LocalFolder. 

Bilder som inte redan finns i LocalFolder laddas alltså ner från API:et endast första gången, 

nästkommande gång bilden tillfrågas läses den in lokalt. Bilder ansågs också kunna cachas 

permanent, alltså att inget utgångsdatum för dem behövde sättas. 

En bild presenteras i modellen som en Resource (se avsnitt 5.3.1 Modeller), en Resource har 

ett Id i form av en GUID. Utifrån denna GUID utformades ett arkiveringssystem som består 

av en mappstruktur. Denna mappstruktur går ut på att Guid:ens tre första chars utgör 

sökvägen i applikationens LocalFolder. Ett exempel: 

En bilds id (GUID) är: 39e76c2e-9f33-4b9d-b47b-66e00b7807b8. Sökvägen till bilden blir då 

LocalFolder/3/9/e/bildformat.img. Detta gjordes för att i längden korta ner söktider, med tiden 

kan bildarkivet tänkas innehålla tusentals bilder vilket kommer försämra prestanda när 

LocalFolder-mappen ska sökas igenom. Varje bild kan också levereras i olika format från 

bild-API:et, dock förblir bildens Guid detsamma, vilket gör att alla bilder som hör till en viss 

serie eller film kommer placeras i samma mapp.  
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5.3.6 Hämta innehåll 

I Helper-klassen finns metoder som hämtar och returnerar data från innehålls-API:et till 

Controllern, som i sin tur fyller på vyn med innehållet, se figur 5-8 nedan. 

 

Data-Request är ett metodanrop från en event-hanterare i UI:et om nytt innehåll, t.ex. att 

användaren byter Genre. Genren hämtas från cache eller API:et, deserialiseras från JSON till 

objekt och returneras sedan. 

  

Figur 5-8 Flödesschema för ett Data-Request (av författarna) 
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5.3.7 Hämta bild 

Varje film eller serie i applikationen presenteras också med en bild som hämtas från Bild-

API:et. Som utgångsläge sätts ett XAML-Image objekts källa till en URI och kan vara en 

webb- eller lokal adress, det här utgjorde ett problem vid implementation då det skulle leda 

till att Image-elementet hade en URI till bild-API:et, vilket i sin tur leder till att bilden 

kommer laddas ner på nytt varje gång applikationen körs. Problemet löstes genom att fånga 

ett event som kallas Loaded; som triggas för varje Image-objekt som laddas in i 

användargränssnittet. I detta event anropades en Helper-metod som utför den metodik som 

beskrevs ovan i (avsnitt 5.3.5 Data Cache). Ett exempel kan ses i figur 5-9 nedan. 

  

Figur 5-9 Flödesschema för Image-Request (av författarna) 
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5.3.8 Applikationens olika tillstånd 

En Windows 8 Store applikation kan befinna sig i tre olika tillstånd: kör, suspenderad och 

körs ej (Microsoft, applikation lifecycle (Windows Store apps), 2012). 

 

Figur 5-10 En Windows Store applikation livscykel (av författarna) 

En applikation som körs kan hamna i ett suspenderat tillstånd om till exempel en användare 

väljer att byta till en annan applikation. När en användare byter tillbaka till en suspenderad 

applikation kommer denna att återupptas om inte applikationen har blivit borttagen ur minnet 

på grund av att Windows behövde de resurserna, om detta har skett är applikationen i ett körs 

ej tillstånd och kommer på nytt bli aktiverad och på så sett hamna i tillståndet kör (se figur 5-

10). 

Det är viktigt att en applikation hanterar övergångarna mellan olika tillstånd, när en användare 

har navigerat till en annan applikation och sedan navigerar tillbaka vill denne att 

ursprungsapplikationen är i det läge den lämnades i. Om en applikation återupptas kommer 

den vara i samma läge som när den lämnades men om applikationen har plockats bort ur 

minnet av Windows kommer den att aktiveras på nytt, det är i detta läge viktigt att data som 

kan hjälpa till att återställa applikationen har sparats persistent under suspenderingen.  

Att spara undan data innan applikationen hamnar i ett suspenderat tillstånd görs genom att 

registrera en event-hanterarare för suspendering-eventet, i denna metod skrivs koden för att 

spara det data som behöver sparas. Genom att sedan registrera en annan event-hanterare för 

aktiverings-eventet kan man återställa applikationen genom det data som sparats under 

suspenderingen. Det går i event-hanteraren för aktivering att kontrollera om en användare 

aktivt stängde applikationen eller om Windows behövde resurser och därför stängde 

applikationen, detta är en fördel i de fall olika åtgärder ska tas beroende på hur applikationen 
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stängdes. T.ex. kan innehåll i ett textfält sparas undan när Windows stänger ner applikationen, 

medan detta inte behövs när en användare aktivt tar beslut att stänga ner. 

Under projektet användes event-hanterare för suspendering och aktivering t.ex. för att spara 

och ladda cachad data till och från fil. 

5.3.9 Navigering 

Då applikationer generellt består av mer än en sida krävs det att applikationen implementerar 

navigering. I applikationen som utvecklats utnyttjas några av de page templates som Visual 

Studio tillhandahåller. När man i Visual Studios skapar en ny sida i sitt projekt kan man välja 

att använda någon av dessa page templates och får då automatiskt viss grundfunktionalitet, 

bland annat kommer sidan att stödja grundläggande navigering. 

För att hantera navigering används klassen Frame, (Microsoft, Frame class, 2013), som 

implementerar metoderna Navigate, GoBack och GoForward. Navigate-metoden tar två 

argument, typen på den sida som applikationen ska navigera till samt ett objekt av primitiv 

data, det sistnämnda är valfritt. 

I applikationen som utvecklats kan en användare navigera vidare genom att i applikationens 

huvudsida klicka på en film eller Play-knapp. Klickar en användare på en film, navigerar 

applikationen till en detaljsida och klickar användaren på Play-knappen kommer 

applikationen navigera till en sida för att spela upp filmen. På detaljsidan och 

mediaspelarsidan kan en användare välja att navigera tillbaka via en GoBack-knapp eller 

navigera tillbaka genom att klicka på en av kategorierna film, serier, barn eller dokumentärer. 

Navigerar användaren tillbaka genom att klicka på GoBack-knappen kommer huvudsidan 

vara densamma som användaren lämnade men om användaren navigerar via någon av 

kategorierna ska den visa filmer inom den valda kategorin samt att den knapp som svarar mot 

den valda kategorin ska vara iklickad. 

För att kunna bygga upp huvudsidan så som den såg ut vid navigering via GoBack metoden 

sparas namnet på den kategori som användaren senast valt i LocalSettings. För att underlätta 

nedsparandet av data vid navigering finns event-hanterarna OnNavigatedFrom och SaveState, 

dessa metoder körs alltid innan den nya sidan visas. På samma sätt kan OnNavigatedTo och 

LoadState användas på den nya sidan för att hämta sparad data. 

5.4 Felhantering 
I en Windows 8 Store applikation kommer exceptions som genereras i code-behind att kastas 

tillbaka till XAML-ramverket som anropade koden. Här kommer ett UnhandledException 

event att höjas och applikationen kommer sedan att stängas utan att användaren meddelas vad 

som hände.  

En lösning på problemet var att implementera en event-hanterare för UnhandledException och 

i den meddela användaren att något gått fel och sedan stänga applikationen. Det går att sätta 

attributet Handled till true i event-hanteraren och på så sett få applikationen att köra vidare 

men det rekommenderas inte av Microsoft, då en UnhandledException event-hanterare oftast 
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inte har tillräckligt med information om kastat exception samt att applikationen kan vara i ett 

inkonsistent tillstånd (Microsoft, Aplication.UnhandledException event, 2013). 

En bättre lösning på problemet är att fånga exceptions i code-behind och det är denna lösning 

som har använts. Fördelen med att hantera exceptions innan det når XAML-ramverket är att 

applikationen kan meddela användaren om vad som gick fel, hantera felet och i de flesta fall 

kan applikationen fortsätta att köra. 

För att på ett enkelt sätt visa en användare att något gick fel används klassen MessageDialog 

(Microsoft, MessageDialog class, 2013). I sitt grundutförande kommer en MessageDialog 

visa ett meddelande tillsammans med en knapp för att stänga dialogen. I applikationen som 

har utvecklats beskriver meddelandet vad som gick fel och när användaren stänger dialogen 

kommer applikationen att navigera till huvudsidan. 

5.5 Mediaspelaren 

Då applikationens mediaspelare skulle stödja både PlayReady och Smooth Streams krävdes 

ytterligare funktionalitet utöver den som XAML objektet MediaElement och WinRT 

levererar. I sitt grundutförande kan inte någon form av ABR strömmas men genom att 

implementera funktionaliteten i Smooth Stream Client SDK, som i grunden fungerar som en 

unwrapper för Smooth Stream formatet, kan Windows 8 förstå, tolka och spela upp Smooth 

Streams (Mingfei Yan, Building video applikation on Windows 8 – things you want to know, 

2013). 

Ett alternativ som fanns var att själva implementera funktionaliteten i Smooth Streaming 

Client SDK och bygga spelaren från grunden. Detta ansågs dock som en för stor uppgift inom 

projektets tidsramar och efter rekommendation från (Anders Thun, Microsoft) bestämdes det 

att Player Framework skulle användas. Player Framework är en open source mediaspelare för 

Windows 8, HTML5, Silverlight och Windows Phone, som har support för ABR strömning 

via Smooth Streaming Client SDK (Microsoft, Player Framework, 2013).  

5.5.1 Implementation av mediaspelare 

Genom att installera Player Framework i projektet kan man implementera ett Player 

Framework mediaplayer XAML-objekt. Genom ett sådant objekt kan man definiera 

insticksmoduler och en av dessa moduler är stödet för ABR strömning. För att spela upp en 

Smooth Stream anger man en URI till filmens manifest-fil som objektets source attribut. En 

Manifest-fil innehåller metadata om videon i fråga.  Denna URI till manifestfilen levererades 

av metoder i Helper-klassen, läs mer om Play-Video i (avsnitt 5.3.4 Autentisering). 

Applikationen stödjer ”återupptagande av tittande” på video som tidigare setts på det kontot 

som är inloggat. Är det TimeStamp som levereras skilt från 00:00:00 kommer användaren 

kunna välja om den vill se videon från början eller återuppta där den senast tittade. 
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5.5.2 Implementation av PlayReady 

Allt material som levereras via Playback-API:et är skyddat med DRM tekniken PlayReady. I 

grundutförande finns inte stöd för att hantera PlayReady i en Windows 8 Store applikation. 

För att lösa detta användes Micrsoft PlayReady Client SDK for Windows Store apps, vilket är 

ett ramverk för att hantera PlayReady-skyddat material (Microsoft, Microsoft PlayReady 

Cilen SDK for Windows Store apps, 2013). 

Vid implementationen av PlayReady SDK:en användes exempelkod som Microsoft 

distribuerar via MSDN (Microsoft, Simple PlayReady sample for Windows 8 Store apps, 

2013). Denna kod visade sig vara välfungerande och ytterst få justeringar behövdes för att 

applikationen skulle kunna spela upp det skyddade materialet. URI:en till DRM-lincensen 

levererades i projektet av metoder i Helper-klassen, läs mer om Play-Video i (avsnitt 5.3.4 

Autentisering). 
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6 Utvärdering och analys 
I kommande avsnitt redovisas de utvärderingar och analyser som utförts under projektet, ställt 

utifrån uppgiften och dess frågeställningar. 

6.1 Komplexitet för utvecklaren att lära sig verktyg och miljöer 
En av fördelarna med Windows 8 utveckling är möjligheten att välja bland olika 

uppsättningar programmeringsspråk. Om man har erfarenhet inom något av de språken som 

kan väljas slipper man komplexiteten i att lära sig ett helt nytt programmeringsspråk.  

Något som uppmärksammats under projektets gång är också att Microsoft tillhandahåller 

mycket material om hur man snabbt kommer igång med att utveckla Windows 8 

applikationer, både vad gäller planering, design, implementation och distribution av 

applikationer. Detta tillsammans med välskrivna tutorials och API-dokumentationer minskar 

också komplexiteten i att lära sig de verktyg som krävs i utvecklandet av en VOD-lösning. 

Upplevelsen efter att ha utvecklat applikationen är att man får mycket funktionalitet gratis; 

t.ex. krävdes det inte mer än att sätta en lista av objekt som source till en GridView så visades 

objekten dynamiskt i användargränssnittet (se avsnitt 5.3.2 DataContext). Detta gjordes redan 

under första dagen av implementationen och utgör en stor del av applikationen. Funktionalitet 

som denna gör det enklare för en utvecklare att snabbt leverera en fungerande applikation, 

men man mister i vissa avseenden istället kontroll och förståelse, då mycket är abstraherat och 

styrt åt utvecklaren. 

6.2 Windows 8’s verktyg och funktionalitet 
En del av analysen i detta projekt innefattade att utvärdera Windows 8’s verktyg för att 

hantera DRM, mediaspelare och möjlighet att utveckla ett intuitivt användargränssnitt. 

6.2.1 Mediaspelare och DRM 

Svaret på frågan om det finns verktyg för Windows 8 som har den funktionalitet som krävs 

för att utveckla en VOD-lösning med Smooth Streaming och PlayReady är ja. Källan till det 

är den applikation som skapats inom projektets ramar samt liknande applikationer på 

Windows Store; bland annat Netflix som använder PlayReady och Smooth Streams (Microsft, 

Netflix Taps Microsoft PlayReady as Its Primary DRM Technology for Netflix Ready Devices 

and applications, 2010). 

En lärdom är att utvecklare av Windows 8 applikationer har bra stöd för Microsofttekniker, 

men hade materialet som levererats till applikationen varit av annan ABR-typ än Smooth 

Streams och DRM-teknik än PlayReady hade uppspelningen av materialet krävt 

tredjepartsprogramvara. Windows 8 är designat för att ha ett utbyggbart mediastöd och 

programvara för att stödja andra tekniker kan utvecklas; t.ex. finns tredjepartsbiblioteket 3ivx 

som möjliggör uppspelning av Apples ABR-format HTTP Live Streaming (HLS), (Anders 

Thun, Microsoft). 

Google Widewine är en DRM-teknik där stöd för Windows 8 inte hittades under projektet. 

Detta skulle innebära att en potentiell VOD-leverantör med Widewine DRM-skydd själva 

skulle behöva utveckla stöd för detta eller anpassa sitt material till PlayReady. 
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6.2.2 Användargränssnitt 

Vad gäller utveckling av användargränssnitt i Windows 8 för VOD-applikationer har inga 

begränsningar funnits i vad som är möjligt att göra. Detta baseras på de erfarenheter som 

samlats i ämnet under projektets gång samt studier av liknande applikationer i Windows 

Store. 

6.3 WinRT data caching 

Som en del av målet för detta projekt skulle en analys av Windows 8 och WinRT’s metodik 

för att sköta cache i form av data och bilder utvärderas. Frågan som ställdes innan projektet 

var om de verktyg som finns i WinRT erbjuder den funktionalitet som krävs för en VOD-

lösning i en Windows 8 applikation. Frågan är efter insamlad information och kunskap inte 

enkel att besvara med ett Ja eller Nej. Uppgiften att cacha data löstes på ett godtagbart sätt, 

men det var tvunget att tas till open-source bibliotek eller egenskriven kod. Avsnitt 5.3.5 Data 

Cache får också anses som en del av denna utvärdering och bör läsas innan följande avsnitt. 

För data-caching fanns alternativen Local- och RoamingSettings samt Local- och 

RoamingFolder (se avsnitt 5.3.5 Data Cache), där det initialt ansågs att LocalSettings skulle 

passa behovet att cacha data från API:erna, men vid upptäckten av databegränsningen på 8 

Kilobyte per cache-inlägg, samt en maximal cache-mängd på 64 Kilobyte var det alternativet 

inte längre tillräckligt. Uppgiften att cacha api-data löstes istället initialt med hjälp av 

egenskriven cachemetodik, som fungerade enligt de funktionskrav som fanns vid projektets 

start. 

WinRT cachar bilder i minnet för snabbare laddning, men lagrar inte bilder persistent mellan 

körningar av applikationen. Detta ansågs vara ett krav för en hållbar användning av bild-

API:et och var därför tvunget att lösas på annat sätt. Problemet löstes genom att cacha 

nedladdade bilder i applikationens LocalFolder. 

6.3.1 Jämförelse av cache-system 

När projektet led mot sitt slut utfördes mer ingående tester av användargränssnittet och 

jämförelser mot andra VOD-applikationer i Windows Store, under dessa ansågs att 

applikationen kändes hackig och icke-responsiv vid byte av t.ex. genre. Vad som händer vid 

dessa byten är att den nya genrens objekt i form av bild och titel läses in i 

användargränssnittet. Analyser utfördes för att ta reda på vad som kunde vara orsaken, bland 

annat byttes det egenskrivna cachningsbiblioteket mot open-source biblioteket Q42.WinRT, 

vilket visade sig göra laddningen av bilderna både snabbare och mindre hackig. 

Q42.WinRT hade till att börja funktionalitet som gjorde att Loaded-eventet inte krävdes för 

att läsa in bilderna dynamiskt från cachen, detta möjliggjordes genom att XAML Image-

objektets Source-property (som sätter Image-objektets källa till en bild) overrideas till en så 

kallad attached-property (GitHub, Q42.WinRT ImageExtensions, 2013) i Q42.WinRT-

biblioteket som returnerar den cachade länken direkt. Detta gör att Loaded-eventet ej behöver 

triggas (Michiel Post, Caching images and data with the q42.winrt library in windows 8 apps, 

2012), vilket resulterar i att bilderna läses in snabbare och med mindre hack. 
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Vad som också framgick efter analysen var att vid varje Loaded-event av en bild tvingade den 

egenskrivna cache-metodiken Image-objektet att sätta en ny bildkälla, vilket kringgick 

WinRT’s inbyggda icke-persistenta bildcache, som vid igenkännande av en bild-URI istället 

hämtar bilden i minnet, även detta torde påverka prestanda negativt (se avsnitt 5.3.5 Data 

Cache). 

Q42.WinRT erbjuder även cache av JSON-strängar, här upplevdes dock ingen märkbar 

prestandaförbättring mot den egenskrivna cache-metodiken. Beslut togs dock om att byta från 

den egenskrivna metodiken till Q42.WinRT för både cache och bilder, trots att JSON-cachen 

inte påverkade prestandan märkbart. Det ansågs vara enklare vad gäller underhåll att 

konsistent hålla sig till samma bibliotek för cache av bild och data. 

6.3.2 Slutsats data och bild cache 

Inga exakta mätdata kan i nuläget presenteras som visar exakta skillnader på prestanda i de 

olika metoder som använts. De upptäckter som gjordes vid byte av cache-bibliotek till 

Q42.WinRT hade varit givande att mer ingående jämföra mot den egenskrivna cache-

metodiken, men det blev inom ramarna för det här projektet för och tidskrävande att exakt 

svara på hur mycket det påverkade. Det kunde enkelt under projektet identifieras skillnader i 

Q42.WinRT’s implementation och den egenskrivna, men utan vidare analys i form av 

prestandamätningar, analys av källkod och analys av dokumentation kan inte slutsatser 

presenteras utan att anses sakna bevis. 

En intressant fråga är varför WinRT inte tillhandahåller en utökad variant av LocalSettings 

som saknar eller har ett högre tak vad gäller datamängd. Även om Q42.WinRT var en väl 

fungerande lösning är detta ett open-source bibliotek utanför WinRT, data cache måste anses 

vara en central del i mobila applikationer och Microsoft hade med relativt små medel kunnat 

bygga ut LocalSettings att passa större data cache-behov. Vad gäller cache av bilder borde 

WinRT’s inbyggda metodik kunna utökas med ett alternativ för persistent cachning, vilket 

skulle medföra att WinRT hade tillgodosett våra krav för cachning av bilder. 

Svaret blir att det finns verktyg för programmerare att sköta cache i Windows 8 applikationer 

på ett bra sätt, men rekommendationen är inte att skriva funktionalitet för detta på egen hand 

utan att istället använda tredjepartsbibliotek, där Q42.WinRT rekommenderas. 

  



34 

 

6.4 Kunskapskrav och tidsåtgång 
En del målformuleringen som satts upp för examensarbetet innefattade en jämförelses i 

kunskapskrav och tidsåtgång i utvecklingen av en Windows 8 Store applikation kontra den 

befintliga webbapplikationen med motsvarande funktionalitet. Den jämförelsen följer nedan.  

Kunskapskrav 

 Webblösning Windows 8 

– Alt. 1 

Windows 8 

– Alt. 2 

Windows 8 

– Alt. 3 

Windows 8 

– Alt 4. 

Användar-

gränssnitt 

HTML/CSS XAML XAML XAML HTML/CSS 

Logiklager C# C# VB C++ JavaScript 

Mediaspelare Silverlight/XA

ML 

XAML XAML XAML HTML/CSS 

Tabell 6-1 Jämförelse i kunskapskrav (tabell av författarna) 

I tabell 6-1 kan ses i vilka språk den befintliga webblösningen är byggd, samt de alternativ 

som Windows 8 erbjuder. För en ensam utvecklare hade det krävts kunskap inom både 

HTML/CSS, C# och Silverlight/XAML för att utveckla den befintliga webbapplikationen, för 

att utveckla en Windows 8 applikation krävs det kunskap inom två språk. Detta tillsammans 

med det faktum att olika uppsättningar av språk finns att tillgå inom Windows 8 utveckling 

ligger till grund för att det hade krävts en bredare kunskapsbas för att utveckla den befintliga 

webblösningen. 

Tidsåtgång 

Det saknas en del funktionalitet i Windows 8 applikationen jämfört med den befintliga 

webbapplikationen. Innan Windows 8 applikationen skulle kunna mäta sig med 

webblösningen måste följande funktionalitet implementeras: 

 En fungerande inloggning med operatörsval. 

 En sökfunktion för att söka i applikationens material. 

 Stöd för att köra applikationen i Snapped- och Portrait-lägen. 

 Textning av det material som spelas upp. 

 Funktionalitet för kategorierna tablå och sport. 

 Uppspelning av live-strömmar. 

 En detaljsida med olika innehåll beroende på om det är en film, ett avsnitt i en serie 

eller ett program i tablån. 

 Ett antal mindre poster som krävs för att Windows Store ska godkänna certifiering. 

Det är svårt att tidsuppskatta hur lång tid det skulle ta att implementera denna funktionalitet 

men uppskattningen är att ytterligare fyra till sex veckor á två personer skulle behövas, den 

totala tiden som då har lagts på Windows 8 applikationen skulle bli tre till fyra manmånader 

vilket kan jämföras med den webblösning som June grovt uppskattar tog sex manmånader att 

färdigställa (Henrik Lindström, June AB). 
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Att ta med i beräkningarna:  

 Stora delar av den tid June lagt ner var planering av tjänsten, design, logik, databaser 

och Web-API:er. Detta är funktionalitet även Windows 8 applikationen dragit nytta av 

utan att behöva bokföra tid för. 

 Webblösningen krävde anpassning för flera webbläsare, en Windows 8 applikation 

behöver endast anpassa sig mellan olika skärmupplösningar. 

 Windows 8 applikationer kan skrivas mer eller mindre med automatiska templates och 

mallar, vilket sparar mycket tid i utveckling av användargränssnitt. 

 Tidsuppskattningen görs mellan två ännu inte examinerade utvecklare jämfört mot 

Junes utvecklare med 6 – 15 års erfarenhet. 

På grund av osäkerhetsfaktorer som dessa bör en tidsuppskattning inte ses som ett val mellan 

att göra en Windows 8 applikation eller en webblösning, utan ses mer av projektledare på 

June som ett estimat och grund för tids- och kostnadsuppskattning.  

6.5 Fördelar och nackdelar 
Under analysen av Windows 8 skulle fördelar och nackdelar ställt mot en webblösning 

diskuteras utifrån följande områden. 

6.5.1 Underhåll av applikationen 

Microsoft erbjuder via Microsoft Store App Developer Center verktyg för att spåra b.la. 

användning, nedladdningar, betyg, recensioner, fel och krascher i en Windows Store 

applikation. Data som Windows Store samlar in kan sedan inräknas vid beslut om vad som 

kräver uppdateringar, t.ex. att många användare klagar på eller ber om ny funktionalitet, eller 

att en viss del av applikationen ofta kraschar eller orsakar exceptions. 

När en Windows 8 Store applikation ska uppdateras skapas ett nytt app-package (Microsoft, 

App packages and deployment, 2012) med högre versionsnummer än den som just nu finns 

lanserad i Windows Store och laddas sedan upp via Developer Center, information om vad 

som ingår i uppdateringen måste även bifogas. Sedan sköter Windows Store automatiskt 

notifikationer till användarna av appen att det finns en uppdatering. 

Uppdateringar av Junes webblösning kan ske så ofta det anses nödvändigt och processen för 

detta är inte mer än 15 minuter. Använder en kund siten kommer nästa omladdning av sidan 

att köra den uppdaterade versionen (Ivan Glauser, June AB). 

En fördel med Windows Store jämfört med Junes webblösning är att funktionalitet för att 

spåra kundnöjdhet såsom betyg, recensioner, antal nedladdningar osv. inte behöver 

implementeras av utvecklaren. Även krascher och låsningar loggas och kan sedan kontrolleras 

i detalj i en Dashboard på Microsoft Developer Center, utan att utvecklaren behöver skriva 

egen logg-metodik för detta. 

En nackel är att varje uppdatering av applikationen måste gå igenom Microsofts certifiering 

(Microsoft, Windows 8 app certification requirements, 2013). Denna certifiering innebär att 

anställda på Microsoft kontrollerar att applikationen fungerar enligt deras krav och enligt 
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Microsoft tar det cirka 7 dagar, men enligt användare på MSDN-forumet (MSDN, 

Certification, how long does it currently take?, 2013) varierar det och tar i vissa fall längre tid 

än så. Det kan ställa till problem vid behov av uppdateringar som snabbt behöver releasas. 

Misslyckas en uppdatering i certifiering behöver fel rättas till och en ny certifiering begäras. 

Vid vissa tillfällen behöver uppdateringar av Web-API:erna släppas. Webblösningen kan 

direkt anpassas efter dessa uppdateringar (Ivan Glauser, June AB), medans Windows 8 

applikationen har en längre tid (~7 dagar) för att få ut en uppdatering, det finns sedan inget 

sätt att tvinga användare av Windows 8 applikationen att uppdatera direkt, vilket gör att 

ytterligare glapp kan tillkomma innan alla användare har den nya versionen. Det gör att Web-

API:erna måste fortsätta stödja även gamla versioner av Windows 8 applikationen, detta 

problem finns inte på samma sätt med en webblösning då användare inte kan köra gamla 

versioner. 

6.5.2 Antal möjliga användare applikationen når ut till 

Av respekt för kunden June levererar VOD-webblösningen till kan inga siffror på antal 

abonnenter eller liknande publiceras. Olika organisationer och undersökningar ger också olika 

värden på marknadsandelar vad gäller tablets (International Data Corporation, Strategy 

Analytics och NetMarketShare). 

Enligt en analys gjord av Strategy Analytics  har Microsoft 7,4 % av tablet-marknadens 

försäljning i Q1 (första kvartalet 2013) (Strategy Analytics Tablet & Touchscreen Service, 

Global Tablet OS Market Share: Q1 2013, 2013), men enligt en annan undersökning gjord av 

International Data Corporation 3,7 % i samma kvartal (International Data Corporation, 

Worldwide Tablet Market Surges Ahead on Strong First Quarter Sales, 2013). 

Och enligt en annan analys av NetMarketShare (NetMarketShare, Desktop Operating System 

Market Share, 2013) 3,82 % av Desktop-OS användare på Windows 8. Men då desktop-

användare av Windows 8 redan kan använda webblösningen är dessa komplicerade att räkna 

med som potentiell marknad för en Windows 8 applikation. 

Klart är att operativsystem som iOS med 39,6 % och Android på 56,6% av tabletförsäljningen 

Q1 ställt mot Windows 8’s 3,7 % når en större mängd användare än Windows 8 (International 

Data Corporation, Worldwide Tablet Market Surges Ahead on Strong First Quarter Sales, 

2013). En iOS-applikation finns redan utvecklad för kunden vilket gör att den delen av 

marknaden är täckt, det som är tänkvärt är att Android har 52,9 procentenheter fler användare 

än Windows 8. 

Fortfarande anses möjligheten att leverera VOD-applikationen på många plattformar som ett 

konkurrensmedel, vilket gör att en lansering på Windows 8 plattformen anses intressant, men 

en lansering på Android hade i dagsläget genererat fler potentiella användare. En webblösning 

kommer enligt våra analyser oberoende av vilken mobil plattform man lanserar på i dagsläget 

att nå ut till flest kunder. 
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6.5.3 Framtidsutsikt vad gäller plattformen 

Vad gäller Windows 8’s framtid ställt emot andra mobila plattformar där iOS och Android 

just nu är störst blir helt spekulativt. Ingen kan säkert säga vad som kommer ske på mobila 

marknaden. Windows 8 lanserades under hösten 2012, och har sedan dess växt från 0 till (7,4 

eller 3,4) % beroende av undersökning. Frågar man Microsoft själva tror de mycket på 

plattformen över lång sikt (Anders Thun, Microsoft), men där måste viss källkritik tillämpas. 

Då plattformen är så ny och få mätningar hunnit göras blir analyser av framtiden svåra och 

troligen behöver ett eller några år till gå innan en mer långsiktig bedömning kan göras. 

Ställt mot den befintliga webblösningen är det också här svårt att spekulera i vad som 

kommer hända inom de kommande åren, något som skulle kunna påverka marknaden är om 

HTML5 och HTML5 Video visar sig fungera i en VOD-tillämpning. 

En stor anledning till att native-applikationer behöver utvecklas för VOD är att mobila 

browsers inte stödjer video-plugins som Flash och Silverlight (Lee Griffiths, Rick Ogden, 

Rob Aspin, A profile of the future: what could HTML 5 do for HE by 2015?, 2012), vilket gör 

att plugin-baserade webbsidor inte kan spela upp video på surfplattor och smartphones. Detta 

är dock på väg att förändras i och med HTML5 där tanken är att video ska fungera 

konsekvent mellan olika browsers. Men enligt erfarenhet från tidigare projekt inom HTML5 

och HTML5-video är ännu stödet i olika browsers varierande. Det största hindret just nu är att 

HTML5 ännu inte har någon fungerande DRM-lösning. 

Skulle HTML5 presentera en fungerande DRM-lösning är bedömningen att behovet av 

native-applikationer för mobila enheter inom VOD kommer minska. Företag kan då 

koncentrera sig på en HTML-baserad lösning utan att behöva utveckla en specifik applikation 

för varje plattform. Bland annat har Netflix sagt att de kommer flytta sin videoströmning från 

Microsoft Silverlight till HTML5 när en fungerade DRM-lösning finns (Bryan Bishop, Netflix 

plans its move from Microsoft Silverlight to HTML5 video, 2013). 

6.6 Svårigheter och fallgropar 
Ett av målen och också ett önskemål från June var att de svårigheter och fallgropar som 

uppkom skulle dokumenteras. Följande avsnitt sammanställer de delar som upplevts som 

svårigheter och eller tagit mer tid än beräknat. Fokus ligger på utveckling av 

användargränssnitt och mediaspelare. Problem upplevdes även med data och bild cache, men 

detta behandlas i (avsnitt 6.3 WinRT Data Caching). 

6.6.1 Svårigheter med användargränssnittet 

När det gäller användargränssnittet så var det framför allt tre delar som det lades mycket tid 

på under projektet: navigering, knappar och bakgrundsbild. 

Navigering 

Redan från start, med förutsättningen att projektet skapats med någon av de page templates 

som erbjuds, finns bra grundläggande stöd för navigering. Själva problemet med navigeringen 

var inte att byta till en ny sida, det var att skicka data till den nya sidan samt att bygga upp en 

sida utifrån den typ av navigering som hade används.  
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Sidor kan skicka data mellan varandra på två sett, spara data i ett delat utrymme eller skicka 

data som en parameter i navigerings-metoden. Till en början användes metoden att spara data 

i ett delat utrymme, nackdelen med den lösningen var att lagringskapaciteten i LocalSettings 

(se avsnitt 5.3.5 Data Cache) är begränsad; det kunde inte garanteras att de data som skulle 

skickas inte översteg denna storlek. Den metod som istället användes var att skicka data som 

en parameter via en navigeringsmetod, problemet här var att det endast tillåts att skicka 

primitiv data och det data som skulle skickas var t.ex. ett objekt av typen Media. Detta löstes 

genom att serialisera objektet till JSON och sedan deserialisera JSON-strängen på den nya 

sidan. Lösningen på problemet upplevs som välfungerande och var enkel att implementera. 

Att bygga upp den nya sidan utifrån vilken navigeringsmetodik som användaren använder 

grundar sig i att användaren har navigerat till detaljsidan eller sidan med mediaspelaren. Från 

dessa sidor kan en användare välja att använda bakåtknappen eller klicka på någon av 

kategorierna Film, Barn, Dokumentärer eller Serier. Om bakåtknappen används ska sidan se 

ut som när användaren senast var på sidan men om istället någon av kategoriknapparna 

används ska rätt kategori visas och rätt knapp ska vara klickad. I ett tidigt skede användes 

endast bakåtknappen och inbyggd funktionalitet för att cacha en sidas utseende, detta 

fungerade initialt bra men när funktionalitet för navigering med kategoriknapparna 

implementerades kunde inte denna teknik användas då sidan alltid återställdes till det cachade 

tillståndet. Lösningen som valdes är att sidan alltid återställs till ett grundutseende för att 

sedan byggas upp utifrån data som skickas som parameter via navigeringsmetoden. En fördel 

med denna metod är att det i efterhand skulle vara enkelt att lägga till nya kategoriknappar 

utan att hela navigeringsmetodiken skulle behöva skrivas om. 

Knappar 

Som nämndes i (avsnitt 5.2.3 Stilmallar och textfont) krävdes det två olika stilmallar för att få 

en knapp att efterlikna de knappar som finns i den webblösning som June utvecklat. 

Stilmallen på en knapp byts under körning då en knapp går från klickad till oklickad och vice 

versa. Det lades jämförelsevis mycket tid på att få detta att fungera med enbart en stilmall 

men inom projektets tidsramar är detta inte löst. Microsoft rekommenderar under sina design-

guidelines inte att byta stilmall på XAML-objekt under körning, men en kompromiss gjordes 

för att efterlikna Junes befintliga webblösning. 

 Bakgrundsbild 

Genom att sätta en bakgrundsbild som har koppling till den kategori eller genre som för 

tillfället visas ansågs applikationen bli intressantare. Bilder levereras via Bild-API:et i den 

upplösning man frågar efter men när dessa bilder sattes som bakgrund upplevdes 

applikationen som plottrig. Lösningen blev att mörka ner bakgrundsbilden så att det som låg 

framför fick bättre fokus. Att mörka ner bilden gjordes till en början med hjälp av en 

StackPanel med bakgrundsfärgen svart och opacity 0.9, denna lades ovanpå bilden och på så 

vis upplevs bakgrundsbilden nedtonad (se appendix A, B, C eller D för exempel). 
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När navigering mellan olika sidor implementerades upplevdes applikationen dock som 

hackig, ofta var det så att bakgrundsbilden syntes för att efter någon sekund bli svart och 

ytterligare någon sekund senare synas igen. Problemet lokaliserades till att StackPanelen som 

användes laddades in som svart för att någon sekund senare få Opacity 0.9. Någon lösning på 

problemet hittades inte, bakgrundsbilden var tvungen att mörkas ner innan den lästes in i 

användargränssnittet. 

Det slutade med att ett tredjepartsbibliotek vid namn WinRTXamlToolkit (CodePlex, WinRT 

XAML Toolkit, 2013) lades till projektet. Detta biblotek har en metod som pixel för pixel går 

igenom en bild och gör pixeln mörkare; vilket ger en nedtonad effekt. 

6.6.2 Svårigheter med mediaspelaren 

Applikationen har installerats och testats på fyra olika enheter, två bärbara datorer, en 

stationär dator och en surfplatta. Det visade sig att en av dessa enheter inte kunde spela upp 

något material i applikationen. Det har lagts en del tid på att lokalisera problemet genom 

debugging och sökande på internet. Indikationer har hittats på att andra har haft samma typ av 

problem men någon lösning har inte hittats. 

I dagsläget kan det inte sägas hur omfattande problemet är men vid en eventuell lansering av 

applikationen skulle det kunna visa sig allvarligt. Detta är naturligtvis inte hållbart och mer 

forskning kring vad problemet är och hur det kan lösas kommer krävas om applikationen ska 

kunna fungera i ett större perspektiv.  
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7 Slutsats 
De mål som sattes upp för programmeringsdelen anses gott och väl uppfyllda. I flera av 

områdena har de ursprungliga målen uppnåtts på kortare tid än bedömt och på så vis arbetats 

vidare enligt beställarens önskemål. Följande avsnitt börjar med en del om 

programmeringsdelen för att sedan svara på frågorna inom analys och utvärdering. 

Programmeringsdel 

Mediaspelaren kan utöver kraven att kunna spela upp och stoppa DRM-skyddade Smooth 

Streams även pausa och återuppta tittande (se appendix D för bild). 

Användargränssnittet presenterar alla de filmer och serier som levereras från Innehålls-API:et 

i listor att liknas vid genre och sub-genres (se appendix A och B för bilder), och väljer en 

användare att läsa mer om någon av filmerna presenteras denna med ytterligare information 

om filmen eller serien på en ny sida (se appendix C för bild). 

Analys och utvärdering 

Genom att välja mellan en rad programmeringsspråk möjliggörs Windows 8 

applikationsutveckling för utvecklare med olika bakgrund individuell dokumentation till sitt 

förfogande på MSDN. Används Microsofts guidelines och templates för Windows 8 Store 

applikationer kan en applikation på förvånansvärt kort tid utvecklas och köras med ett gott 

resultat vad gäller användarvänlighet. WinRT har inbyggd funktionalitet för hantering av 

olika typer av input-enheter vilket sparar tid jämfört mot utveckling av webblösningar, då mer 

tid behöver läggas på interaktion med användargränssnittet. En webblösning behöver också 

anpassas mot olika webbläsare medan en Windows 8 Store applikation endast behöver 

anpassas mot olika skärmupplösningar. 

Det som under projektet upplevts som mer tidskrävande gällande användargränssnitt är 

navigering och custom-knappar. Dessa problem kan vara projektspecifika och behöver inte 

vara ett hinder i andra applikationer, generellt kan man vid användande av grundfunktionalitet 

och färdiga templates i Windows 8 applikationer undvika dessa mer tidskrävande delar. Ett 

annat problem upplevdes vid DRM-licensinförskaffningen på en av de fyra enheter som 

applikationen testats på, ingen lösning hittades under ramarna för projektet. 

Windows 8 och WinRT levererar den funktionalitet som krävs för en VOD-lösning, där 

avgränsingen är att videoströmmarna är Smooth Streams och DRM-lösningen är PlayReady. 

Under projektet användes ett tredjepartsbibliotek kallat Player Framework som kan spara 

mycket tid för utvecklaren vad gäller hantering av PlayReady och Smooth Streams. 

Windows 8 erbjuder cache-metodik för data och bilder i sitt grundutförande, men vid behov 

av persistent lagring av större volymer än 64 Kilobyte behöver ny metodik för data caching 

utvecklas. Bild-cache erbjuds i en icke-persistent form, men vid behov av lagring mellan 

program-sessioner krävs det att egen metodik implementeras. Detta kan utföras på egen hand 

men kommer med stor sannolikhet att ta mer tid än att implementera en tredjepartslösning 

som t.ex. Q42.WinRT, risken är också att utan djupare förståelse av Windows 8 applikationer 
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och dess arkitektur att prestanda i bild- och data-cache blir sämre i en egenimplementerad 

lösning. 

Windows 8 är fortfarande en ung plattform för surfplattor och utgör en jämförelsevis liten del 

av marknaden. Windows 8 hade i första kvartalet 2013 (7,82 % eller 3,7 % beroende av 

undersökning) av marknaden och kan i dagsläget inte mäta sig med iOS och Android. Vad 

gäller Windows 8’s framtid ställt mot andra mobila plattformar finns inga säkra svar att få. 

Vår analys är att en webblösning även på sikt kommer vara en plattform som når ut till fler 

användare, speciellt om HTML5 kommer hantera video och DRM på ett bra sätt, vilket skulle 

medföra att behovet av native-applikationer på mobila enheter minskar. 
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8 Framtida arbete 
Det finns en rad funktioner i applikationen som behöver implementeras innan den kan 

publiceras i Windows Store. Alla dessa kommer ej tas upp då de antingen är specifika för 

implementationen eller ingår i Microsofts checklista vid certifiering av Store applikationer, 

istället fokuseras på problem som kan uppkomma även vid andra implementationer av 

verktyg som använts i detta projekt. 

I cache-metodiken borde funktionalitet för att visa innehåll trots att data gått över 

utgångsdatum implementeras, men bara vid händelsen att internetuppkopplingen är nere. På 

så vis kommer applikationen fortfarande kännas ”levande” även om användaren är offline inte 

kan se på film. 

Vid snabba navigeringar (scroll i höger- och vänsterled i listorna) upplevs applikationen 

hackig och hoppar fram och tillbaka i listorna på ett oönskat sätt, problemet upplevs på 

surfplatta men ej på de stationära datorer vi testat på. Detta behöver undersökas och om 

möjligt lösas innan publicering i Store. 

Som tidigare nämnts i rapporten (se avsnitt 6.6.2 Svårigheter med mediaspelaren) kan en av 

de fyra enheter applikationen testats på ej spela upp PlayReady-material. Problemet behöver 

identifieras och lösas då det vid en lansering av applikationen kan visa sig på fler datorer. 
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Appendix 

A – Bild på applikationens huvudsida 

 

Figur A Exempel på huvudsidan med rekommenderade filmer (Hub page), (av författarna) 



 

 

B – Bild på applikationens huvudsida 

 

Figur B Exempel på huvudsidan (Section page), (av författarna) 



 

C – Bild på applikationens detaljsida 

 

Figur C Exempel på Detaljsidan (Detail page), (av författarna) 



 

 

D – Bild på applikationens mediaspelarsida 

 

Figur D Exempel på mediaspelarsidan (av författarna) 



 

E – UML-diagram för applikationens modellager 

 

Figur E Utökat UML för applikationens modellager (av författarna) 


