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Sammanfattning 
 

I detta projekt har en arkitektur och användargränssnitt skapats för Tweakers HB. Arkitekturen och 
designen kommer att användas till ett ord-baserat spel. Det här projektet är en del utav ett ännu 
större projekt som omfattar en klient-server android applikation. Hela klienten kommer att skapas 
utifrån arkitekturen som beskrivs i projektet. Användargränssnittdesignen och dess implementation 
skapar vyn. Arkitekturen har utvecklats med Astah Community Edition och dokumenterats med hjälp 
av Microsoft Word 2013. Den modell som valdes är MVC mönstret och den har anpassats en del för 
att vara lämplig just den här applikationen. Designen har arbetats fram med hjälp av Eclipse, 
Extreme programming och testdriven utveckling. Med hjälp av Eclipse har plugins som är essentiella 
laddats ned för att skapa användargränssnittet. Själva användargränssnittets design skapades 
mestadels i Photoshop men också med hjälp av inbyggda verktyg som följde med android sdk tools. 
Alla krav som ställdes har uppfyllts och är vältestade. Designen blev inte bara uppskattad estetiskt 
utan praktiskt, detta bekräftades genom att testarna var med på utvecklingen kontinuerligt och gav 
oss feedback.   

Nyckelord: Eclipse, Design, rkitektur, Användargränssnitt, Android, Astah. 
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Abstract 
 

This project creates a user interface and architecture for Tweakers HB. The architecture and design 
will be used to create a word based game. The project is a smaller part of an even larger project 
which is a client-server android application.  The client will be created from the architecture 
designed in this project.  The user interface design and the solutions presented will make up the 
view. The architecture has been designed with Astah Community Edition and documented with 
Microsoft Word 2013. The model that was chosen for this application is the well-known MVC pattern 
which was slightly reconfigured to be fitting for this application. The user interface has been 
developed with Eclipse, Extreme programming and test-driven development.  Plugins which are 
essential for the developement have been downloaded via Eclipse. The design of the user interface 
was mostly created with Photoshop but also with the help of android sdk tools. All of the 
requirements were well tested and successfully met. The design is not only beautiful but also simple 
and easy to navigate. This has been confirmed by the testers who have been following the project 
and providing constant feedback. 

Keywords: Eclipse, Design, Architecture, User Interface, Android, Astah 
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1. Inledning 
Projekt utförs på uppdrag från företaget Tweakers HB för att utveckla en ny mobil app, 
WordHunch. Efter slutfört arbete kommer en android-klient vara implementerad för mobila 
appen. Fokus kommer ligga i att utföra ett arbete som enkelt kan vidareutvecklas vid senare 
behov.  

Tweakers HB är ett startupbolag som bedriver både konsultverksamhet och egen 
produktutveckling inom webb och mobil apputveckling. Det system som bolaget ämnar bygga är 
för att en av deras produkter som kommer att lanseras på olika appstores för allmänheten.  

Extreme programmering kommer att nyttjas för att utveckla klienten då det lämpar sig att 
använda vid det här projektet. Men också för att kunden kan då enklare följa med under 
utveckling.  Se kapitel 2.5 för mer detaljerade redogörelse av Extreme programmering. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Tweakers HB är ett nystartat företag som består av tre personer, Dusean Singh Waora, 
MohammedReza Nadafan och Abbas Assam Syed. Vi ville ”modernisera” ett klassiskt spel som 
de flesta under -80 och -90 talet brukade spela.   

WordHunch som i verklighet heter Stopp är ett frågesportspel vars främsta syfte är att kunna 
spelas i en grupp. En match utgörs av 4 ronder och ett antal olika kategorier, där kategorier blir 
slumpmässigt valda i början av matchen. Under varje rond får man en helt slumpvald bokstav, 
vilket innebär att svaren som man giver till matchens kategorier måste börja på samma bokstav. 
T.ex. I en runda av matchen tilldelas vi bokstaven ”L” och en av kategorierna är Bilmärke, då 
måste svaret börja på bokstaven ”L”, ett exempel kan vara, Lamborghini. Varje runda i en match 
har tidsbegränsad d.v.s. Man får ca 2 min att svara på alla kategorier och trycka på stopp 
knappen. 

Eftersom spelet är ett frågesportspel som skall spelas i mobilen skulle det passa bra för  den 
svenska marknaden. Detta p.g.a. Sverige ligger på sjunde plats för antalet personer med minst 
en smartphone relativt befolkningen[9]. På det sättet kan vi nå en stor målgrupp och kan göra 
appen tillgänglig utan behov av en dator. Ytterligare en anledning är att Sverige inte har någon 
liknande produkt på marknaden för mobila enheter, vilket innebär att vid lansering blir vi den 
första. 

1.2 Övergripande syfte 
Projektets övergripande syfte är att skapa en robust mobilapplikation, både frontend och 
backend. Företaget skall kunna när som helst lägga till eller stänga av en eller flera 
funktionaliteter utan att behöva göra processen komplicerad samt att systemet skall vara enkel 
att underhålla. 

Applikationen ska vara utformad med fokus på användarvänlighet och ska vara grafisk 
attraherande för användarna. Servern skall vara skalbar för att kunna hantera stora mängder av 
anrop från olika användaren från olika delar av världen. Bra respons tid för server är ett måste. 

Detta arbete är även ett tillfälle för oss på Tweakers HB att prova på nya ramverk och även att 
utforska dessa ramverks potential, begränsningar och utvecklingskomplikationer. Syftet är att 
utöka kunskapen hos alla i utvecklingslaget. 

1.3 Avgränsningar 
Projektet är uppdelat i tre delar, Serverkommunikation och datahantering, Android klient och 
Android Klientkommunikation och Informationshantering. I denna rapport kommer enbart 
användargränssnittet och arkitektur att behandlas. För att kunna ta del av rapporter som 
behandlar andra delar av androidapplikationen hänvisar jag till Dushant Singh Waora och Abbas 
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Assam Syeds rapporter ”WordHunch – Serverkommunikation och datahantering” resp. 
”WordHunch – Android Klientkommunikation och Informations Hantering”[11][12]. 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Helhetsperspektiv av systemet 

 

Teknologier och ramverk såsom JERSEY, MySQL Server 5.1, GSON är robusta och väl använda av 
företaget. Därför var detta ett krav av företaget men samma system kan även utvecklas genom 
andra utvecklingsmiljöer däribland Python, PHP och Microsoft ASP. NET MVC 4.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
En androidklient som ska vara enkel och lätt att navigera. Det skall inte krävas någon teknisk 
bakgrund eller lång inlärningskurva för att begripa applikationens olika funktioner. Användaren 

Internet 

Stackar av Tomcat servers 

GCM Servers 

Databas 
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ska vid start av applikationen bli introducerad för spelets regler för att sedan på smidigt sätt 
skickas vidare till huvudmenyn.  

Utveckling av systemet skall göras enligt MVC mönstret (Model-View-Controller) som ska vara 
anpassad till en androidapplikation. Klienten ska ha en snabb responstid, men det får inte ske på 
bekostnad av ett rikt och behagligt användargränssnitt. 

Ett annat konkret mål är att ändring av data som påverkar en eller flera användare skall 
meddelas till de klienter på ett sätt som inte stör spelaren. WordHunch är ett multiplayerspel 
därför är det viktigt att alla spelare i en match blir meddelade vid ändringar.  

 

1.5 Översikt 
Kapitel 1 Inledning – Fastställer helhetsbild av projektet och den del av systemet som skall 
utvecklas och behandlas i rapporten d.v.s arkitektur och användargränssnitt för ett multiplayer 
frågesportspel, WordHunch. 

Kapitel 2 Tidigare arbeten  - Avsnittet tar upp liknande arbete och hur den här skiljer sig från det 
här arbetet. 

Kapitel 3 Bakgrundsmaterial – Beskriver de olika teknologier och metoder som används under 
projektets gång för att uppfylla de krav som har ställts upp på kapitel Konkreta och 

verifierbara mål.4.  

Kapitel 4 Metod – Beskriver utförligt om utvecklingsprocessen, arbetssätt, utvecklingsmetoder 
samt om de verktyg som har använts under projektets gång. 

Kapitel 5 Utförande – Kapitlet behandlar olika delar av systemets struktur. Beskriver systemets 
konkreta uppbyggande genom att dela upp kapitlet i tre delar:  

 Arkitekturen, som beskriver systemets uppdelning och samverkan av delar på varandra. 

 Designen, som återger arkitektur i kodvänligt sätt d v s man granskar olika viktiga filer av 
systemet i kod för att kunna förklara hur en viss funktionalitet har åstadkommits.  

 Problem, som beskriver de svårigheterna som dykt upp under projektets gång och hur 
de har hanterats.   

Kapitel 6 Resultat – Beskriver arbetet som har framställts för företaget. Det återges hur väl man 
har följt de krav som ställdes i kapitel 1.4. 

Kapitel 7 Diskussion – Subjektiv diskussion om projektets metod och resultat samt den positiva 
och negativa inverkan av olika bibliotek och ramverk på projektet.  Övriga aspekter och framtida 
visioner, t.ex. Skalbarhet behandlas även i detta kapitel. 
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2 Tidigare arbeten 
94 seconds är ett ord-baserat spel som körs på Android och Iphone[10]. Det går att spela 
antingen ensam eller med en vän, det finns alltså inte möjlighet för gruppspel. Spelet ger en 
kategori i taget och spelaren måste då svara eller passa. Efter 94 sekunder av olika kategorier tar 
tiden slut och poängen räknas ihop.  

Det finns en rad problem med spelets struktur och utrymme för förbättringar. Först och främst 
är det inte möjligt att spela i grupp och frågesport är alltid roligare i grupp. Sedan får inte 
spelaren möjlighet att välja vilka kategorier dem vill svara på, utan måste passa och slösa tid på 
annat. 94 Seconds har ett snabbt och estetisk användargränssnitt men den misslyckas p.g.a. 
alldeles för mycket händer på skärmen samtidigt. Det är svårt att navigera och man har gjort 
något enkelt till en komplicerad uppgift.  

Hela ordlistan sitter i klienten på 94 Seconds medans vi har lagt det ansvaret på servern. Det här 
har både fördelar och nackdelar. Det ger oss möjlighet att ha en mycket större databas med 
enorma ordlistor, men tyvärr får servern jobba mer. Ligger listan på klienten blir det däremot 
snabbare responstid men mycket mindre listor och sämre spelupplevelse. 
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3 Bakgrundsmaterial 
För att ge läsaren bättre förståelse förklarar detta avsnitt teknologier och processer som är 
nödvändiga och bra lämpade för att utföra projektet. 

3.1 MVC 
Model-View-Controller är ett mönster som separar en applikation i tre delar, domänen, 
applikationen och affärslogiken [1]. MVC baseras på andra designmönster som t.ex. Observer 
pattern, Command pattern, Factory pattern och Facade pattern [2]. De tre lagren som MVC 
består är följande:  

1. Vy - Den grafiska delen som hanterar all input/output till och från användaren. 

2. Kontroller – Mellanhanden mellan vyn och modellen. Här sköts all kommunikation mellan 
vyn och modellen, d.v.s. vyn och kontrollen har ingen direkt kontakt. 

3. Modellen - Modellen är den delen där affärslogiken existerar för en applikations domän.  

 

Figure 3.1 Diagrammet visar MVC strukturen 

Nyckeln i MVC modellen är kontrollern som gör det möjligt att dela upp presentationslagret från 
data och affärslogiken. När användaren ger klickar på en knapp för att ge input skickas det från 
vyn vidare till kontrollern. Kontrollern i sin tur tar hand om anropen till modellen, d.v.s data och 
affärslogiken. På det här sättet kan man ändra i vyn och modellen utan att dessa två behöver ta 
hänsyn till varandra[2]. 

3.2 Observer pattern 
Detta mönster används när man vill förenkla förhållandet mellan olika objekt. Förhållandet kan 
ses som en till många, d.v.s om ett objekt ändras och det är önskvärt att dem andra beroende 
objekten meddelas om ändringen[3].  

Det finns tre olika roller i observer pattern, observer, subject och client. Nedan har vi ett 
diagram på hur mönstret implementeras. Subject har metoder för att lägga till och ta bort 
observers och den abstrakta klassen (interface) har en metod, update, och ett globalt objekt av 
typen Subject.  

Sedan har vi tre konkreta klasser som implementerar Observer interface. Dem konkreta 
klasserna har en referens till Subject som gör det möjligt för dem att binda sig till den klassen 
och därmed bli meddelade när en ändring sker via update. Subject har getState metoden som 
publik och kan därför anropas från dem konkreta klasserna, vilket gör att dem kan bli varse 
tillståndet på Subject. 
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Figur 3.2 Diagram över hur observer pattern fungerar i praktiken. Subject längst till höger, Dem tre konkreta klasserna 
(klient) längst ner till vänster och Observer längst upp till vänster[3]. 

 

3.3 Singleton 
Singleton pattern är ett väldigt enkelt mönster som används när man bara är intresserad av att 
ha en instans av ett objekt. Själva tanken är att Singletonobjektet instansierar sig själv och kan 
nås globalt av applikationen. Singletonobjektet kan därefter användas för att hantera resurser.  

 

Figur 3.3 Diagrammet visar en singletonklass 

 

3.4 Testdriven utveckling 
Baseras på att man skapar tester för nya funktionaliteter innan man skriver själva koden. För att 

kunna skriva tester måste man veta vilka krav som dessa har och dem kan hämtas från user 

cases. Utvecklaren har möjlighet att testa och exkevera koden lokalt innan den tas med i resten 

av applikationen. Med testdriven utveckling blir också lättare att se vart systemet har fallererat. 

Det finns flera faser när man jobbar med testdriven utveckling, röd, grön och refaktorisera. 
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 Lägg till ett nytt test - Viktigt nu är att få fram rätt krav och skriva tester för dessa. 
Testen kan kan vara nya funktioner eller förbättringar på gammal kod. Som tidigare 
nämnt används user cases för att få fram kraven. Testet kommer nu att misslyckas och 
då är vi i röda fasen. 

 Skriv kod - Nu har vi kommit till gröna fasen, det är dags att skriva kod så att den 
godkänns. Implementation behöver inte vara helt genomtänkt utan koden ska bara bli 
godkänd, d.v.s skriv utan att tänka på kodens struktur. Det skall inte heller läggas till 
någon ny funktionalitet vid den här fasen. 

  Refaktorisera - Vid den här fasen måste koden städas upp. Koden kanske måste flyttas 
runt, variabler, klasser och metoder måste få korrekta namn enligt kodkonventionen. 
Eftersom ny funktionalitet kan läggas till är det viktigt att dela upp metoder om 
nödvändigt och ta bort ”duplicate code”. Viktigt att se till att koden följer det önskade 
mönstret t.ex. MVC. Genom att repetera den här processen kan man vara säker på att 
koden som refaktoriseras inte har förstört testet[5].  

 

3.5 Extreme Programming 
Skapades av samma person som även var ansvarig för testdriven utveckling, Kent Beck. Av just 
dennna anledning hör också dessa två ihop och är relaterade[5]. Det finns fem nyckelord eller 
värderingar när man pratar om extreme programming, kommunikation, enkelhet, feedback, 
mod och respekt[6].  

 Kommunikation: Det är alltså viktigt att ha ständig kontakt med kunden, och detta 
uppnås genom att ha kunden på plats. På det här sättet kan kunden framföra vilka krav 
som är viktiga under utvecklingen vilket underlättar för utvecklarna också. Kunden kan 
också bestämma vilka krav som prioriteras, så att dem vitala bearbetas innan allt annat. 

 Enkelhet: Precis som det låter, koda så enkelt som möjligt. Koden ska refaktoriseras 
ständigt. Det ska inte läggas för mycket tid på morgondagen eller nödvändigtvis 
framtidsäkra allt. Det viktigaste är att det fungerar idag och mer krut läggs då på 
funktionaliteter som är releventa i nuet. Extreme programming menar att det inte är 
säkert att det kommer dyka upp problem i framtiden, och därför ska man inte heller 
lägga ner tid och resurser på detta. Inte heller ska det vara för mycket fokus på 
dokumentering och dylikt, sådant ska vara så minimalt som möjligt. Kodningen är i fokus 
när man jobbar om extreme programming.  

 Feedback: Utvecklarna och kunden kan få möjlighet till feedback på olika sätt. Genom 
att skriva tester kan utvecklaren få feedback från systemet och veta om det är 
nödvändigt med ändringar. Kunden kan också få feedback genom att hjälpa till med 
testandet och direkt få en bättre insyn i hela systemet. 

 Mod: Utvecklarna måste ha mod i flera punkter. Ha mod att våga refaktorisera kod så att 
den är mer lämpad för ändringar i framtiden. Att våga göra sig av med kod som inte 
längre användbar. Det är viktigt att våga slänga kod trots att utvecklarna kanske har lagt 
ner många dyrbara timmar för att få fram. Men även våga vara uthålliga[6]. 

 Respekt: Ha respekt för sig själv och andra. Utvecklaren ska aldrig jobba på ett sådant 
sätt att gruppen får fördröjningar eller checka in kod som möjligtvis kan skapa problem. 
Det är viktigt att alla i teamet känner sig uppskattade och behövda. Alla ska sträva efter 
hög kvalitet genom bl.a. följa dem föregående stege och refaktorisering.  
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3.6 Android Activity 
Programmering av användargränssnitt med android skiljer sig lite från andra typer. Aktiviter i 
android kan ses som den ruta där användaren har möjlighet att interagera med resten av 
systemet. Androidaktiviterna tar hand om det användaren får se och använda, alltså själva ”user 
interface”. Aktiviterna skapar fönster där utvecklarna har placerat användargränssnittet och är 
oftast fullskärm men behöver inte vara det[7]. Androidaktiviter ska egentligen inte innehålla 
själva komponenterna som utgör användargränssnittet, utan snarare koden för hur 
komponenterna ska bete sig.  

Ibland kan det vara önskvärt att skapa flera komponenter vid runtime och då är det passande att 
skriva dem direkt i aktiviteten. 

 

Figur 3.4 Visar livscykeln för en Androidaktivitet. 

 

Enbart en aktivitet kan visas åt gången i en android. Livscykeln i figur 3.4 beskriver i detalj 
vad som händer när en aktivitet skapas, pausas och dödas. Det första som händer är att 
metoden onCreate anropas. I den här metoden instansieras själva aktiviteten och allt som är 
globalt kring den. Användargränssnittets komponeneter ska också instansieras här annars 
skickas en exception till utvecklaren. Nästa metod som anropas kallas för onStart och här blir 
aktiviteten synlig för användaren[7]. Därefter anropas onResume och nu kan användaren ge 
input till applikationen via aktiviteten. 

När en aktivitet pausas kan den fortfarande vara synlig för användaren i bakgrunden om till 
exempel en dialogruta poppar upp och kräver respons. Det är nu nödvändigt att spara 
variabler, stänga av animationer och resurser som används för att spara på batteri när dem 
nu inte används. Om aktiviteten inte längre är synlig kommer den att stoppas och då finns 
det även risk för att den tas bort eller att referenser kan försvinna. Det här händer när en ny 
aktivitet har startats och täcker skärmen. Oftast när det här sker kommer den föregående 
aktiviten att förstöras när det blir ont om minne, om inte användaren trycker på back 
knapppen vilket startar om föregående aktivietet.  Vid det här laget är det ett bra tillfälle att 
spara all data som kräver lite tyngre arbete som till exempel SQLite eller MySQL. Om 
aktiviteten förstörs går den inte längre att starta igen utan en helt ny måste då startas. 
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3.7 XML layout 
Tillsammans med aktiviteterna skapar XML layouts vy som presenteras för användaren. XML 
filerna kan innehålla det mesta som nyttjas av användargränssnittet och som sedan importeras 
in och visas via Androidaktiviteterna. Man kan på ett smidigt sätt skapa en XML layout som 
används vid flera aktiviteter, som t.ex. en actionbar eller navigationbar. Dem flesta animationer 
kan också skapas i XML layouts för att sedan enkelt importeras och visas. På det här sättet 
försvinner mycket kod från aktiviteterna, vilket förbättrar läsbarheten. XML layouts kan jämföras 
med en webbdesign där man skapar grafiska komponenter med XML. 

Android kan köras på flera olika apparater som dessutom har olika skärmstorlekar och 
skärmupplösning. Genom att skapa flera olika XML layouts för olika apparater och sedan 
strukturera dem enligt Androids rekommendationer kan utvecklaren slippa tänka på vilken 
apparat som kör koden. Applikationen väljer automatiskt ut vilken resurs som ska köras och 
därmed väljs också en lämplig XML layout fil som är anpassad till rätt skärmstorlek.  
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4 Metod 
Beskrivning av teknologier och olika ramverk som nyttjats för att utveckla systemet kommer att 
förklaras i detta avsnitt. Hur dessa ramverk och teknologier har använts kommer även att 
beskrivas. 

4.1 Versionhantering och repository 
För att underlätta hanteringen av ett projekt är det nödvändigt med versionshantering verktyg 

och en repository som gruppen delar på. Mercurial TortoiseHg[13] och Bitbucket[14] är 

tillsammans två utmärkta verktyg för versionshantering och repository. Genom att kombinera 

dessa två verktyg kan gruppen alltid dela material och vara uppdaterade utan att behöva tänka 

på detaljer. Bitbucket är en gratis tjänst som hanterar versioner och låter utvecklarna granska 

varandras kod. TortoiseHg ger dig möjigheten att enkelt ladda upp material till bitbucket för att 

granskas och uppdateras.   

Det är viktigt att koden är väldokumenterad och kommenterad. När koden laddas upp till 
Bitbucket förväntas den hålla hög standard för att andra medlemmar ska kunna exkevera koden 
och testa den tillsammans med andra moduler. Om koden som finns på repositorin är dåligt 
kommenterad eller inte går att exkevera kan det uppstå komplikationer som lätt hade kunnat 
undvikas. Det kommer också att fördröja projektet markant om inte alla medlemmar håller 
samma standard. 

4.2 Dokumentation 
Microsoft Word 2013 används som verktyg för att dokumentera projektet. Microsoft Word 

används flitigt för att skriva rapporter och arbeten av olika slag. Det är en standard i många 

skolor och är bra lämpad för arbeten som den här. Dokumentationen ger ett underlag för 

framtida arbeten och är viktig för sammarbetet i gruppen. Dokumentationen ger kunden en 

möjlighet att få insyn i arbetet och utvecklarna en möjlighet att strukturera och titta tillbaka på 

överenskommelser.  

UML diagram och arkitekturen utvecklas med hjälp av Astah Community Edition. Astah 

Community Edition är ett verktyg som laddas ned och används gratis. Med Astah finns många 

möjligheter, man kan skapa diagram av olika typer som t.ex. klassdiagram och sekvens diagram. 

Det är även möjligt att direkt exportera diagram till andra verktyg som eclipse eller mysql 

workbench. 

4.3 Utvecklingsmiljö 
För att programmera användargränssnittet har Eclipse JEE använts. Eclipse är ett gratis verktyg 
som är tillgänglig för alla och är extremt användbar. Programmet har en rad fördelar när man 
programmerar med Java och är väldigt anpassningsbar. Med Eclipse kan man enkelt ladda olika 
plugins som maven och android sdk tools etc. Dessa verktyg gör att du kan enkelt börja 
programmera i android och importera olika bibliotek direkt in i Eclipse. Android SDK tools 
inkluderar i sin tur emulators som direkt kan öppnas i Eclipse och låta användaren testa sin kod. 
Utvecklaren kan då också välja vilken typ av ”device” som ska användas i emulatorn. 

Eclipse har en funktion som kallas för ”auto build” som underlättar felsökning i koden. När en 
ändring görs i projektet granskar Eclipse ändringen och ifall det har skett error blir 
programmeraren varse om detta. Det ges mer information än bara errors i Eclipse. Man får även 
ledtrådar om vad felet kan vara och hur det kan fixas. Eclipse pekar ut vart en variabel används i 
en klass och ifall den är global eller inte, och även paketstrukturering m.m. Kort sagt, det finns 
mycket som kan underlätta I Eclipse när man programmerar.  
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4.4 Testning 
Testningen av användargränsnittet görs med verktyg som används genom Eclipse. Dessa verktyg 
laddas ner som plugins och ger utvecklaren en chans att få se vad för output som genereras. 
Eftersom varje applikation i android har väldigt begränsat minne att jobba med är det viktigt att 
utnyttja minnet på rätt sätt. Med Android SDK följer det med verktyg som utvecklaren kan 
använda för att identifiera eventuella memory leaks. Man kan på ett smidigt sätt se vilka 
aktiviteter som brukar mest minne och vad i dessa aktiviter som rymmer minnet.  

För att testa användarvänligheten och vara säker på att meddelanden inte stör spelaren under 
spelets gång lät vi ca 30 människor testa spelet. Testarna fick navigera runt i applikationen och 
spela tills dem fick en ordentlig uppfattning av WordHunch. Därefter fick användarna en enkät 
med en Ja/Nej frågor och frågor som dem fick ranka från 1-5, där högre betyder mer positivt. 
Användarna fick även möjligheten att skriva vad dem ville ändra på ifall dem var missnöjda med 
någon punkt. Nedan visas en del av frågorna som testarna fick svara på: 

 Är den lätt att använda? 

 Hur var instruktionerna? 

 Behövs det fler guider? 

 Är färgerna behagliga? 

 Var det enkelt att lära sig spelet? 

 Var det enkelt att förstå meddelanden? 

 Var ljudet för notifikationer behaglig? 

 

 Vi uppmuntrade även användarna att ge egen feedback utöver frågorna, vilket underlättade och 
engagerade användarna ytterligare.  

 

4.5 Bibliotek 
För att kunna implementera önskad användargränssnitt använde vi oss av Androids egna 
bibliotek, Actionbar Sherlock och Pull-to-Refresh. Android har klasser redan för att kunna 
implementera actionbar men tyvärr stödjer inte den alla versioner. Actionbar Sherlock är ett 
bibliotek hämtat från Github som löser problemet åt oss. Vidare var det önskat att kunna 
använda sig av en funktion som kallas pull to refresh och det stödjer inte android heller. Pull to 
refresh kallas den för att användaren kan swipa upp med fingrarna på skärmen för att uppdatera 
den aktuella aktiviteten.  

 

4.6 Design 
Designen av användargränsnittet skapades nästan helt med en gratisversion av Photoshop. 
Photoshop är ett kraftfullt verktyg som kan användas till mycket. Det är väldigt vanligt att 
redigera och optimera bilder med photoshop, men det går även att skapa animationer, 
logotyper och bakgrunder etc. Med photoshop följer det med plugins som gjorde det möjligt att 
direkt klippa ut all material till de olika upplösningar som stödjs av androidapparater.  
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5 Konstruktion 
Detta avsnitt beskriver hur systemet tog sin form och struktur. Problem som uppstod tas upp 
tillsammans med lösningar. 

5.1 Arkitektur 
Systemet är designad utifrån MVC mönstret men anpassad till android. Att implementera ren 
MVC i android applikationer är knepigt eftersom vyn är uppbyggt på ett unikt sätt. Vyn består av 
Androidaktiviter och XML layouts som tillsammans skapar användargränssnittet. Första 
problemet är att det inte är möjligt att skicka objekt eller primitiva datatyper mellan 
aktiviteterna via kontrollern. När en aktivitet stoppas måste alla objekt som ska vidare till nästa 
aktivitet skickas via den föregående aktiviteten, d.v.s aktivitet A måste skicka vidare till aktivitet 
B och dessa måste också packas in på ett speciellt sätt.  

Redan vid här laget har det uppstått komplikationer om man vill implementera MVC. Av just den 
här anledningen måste också ganska mycket av logiken hamna i aktiviteterna. Problemet löstes 
på olika sätt men framförallt var vi tvungna att låta aktiviteterna ta hand om en del av logiken 
och därför blev dem en del av modellen. Kontrollern fungerade nu som mellanhand mellan 
aktiviteterna och integrationen. XML får definera grafiska komponenterna, aktiviteter logiken 
men också en del av användargränssnittet, och allt under blev integrationen.  

5.2 Singleton 
Två klasser fick agera som singletons SoundEffects och Util. SoundEffect är ansvarig för allt ljud 
som spelas upp i applikationen och alla aktivititer som kräver detta anropar på SoundEffect. På 
det här sättet slipper vi skicka runt referensen mellan olika aktiviteter och samma gälller även 
för Util. Klassen Util står för alla hjälpmetoder som inte direkt är relaterade till en viss typ. Dem 
flesta aktiviteter i applikationen är i behov av metoderna som finns där.  

5.3 Out of memory 
Out of memory, ett problem som är ganska vanligt när man programmerar android 
applikationer. Eftersom android har begränsat med utrymme till varje applikation och 
minneshanteringen ibland inte riktigt sköts av android kan det lätt uppstå out of memory 
exception. I vårt fall var det främst animationerna som ställde till det och där brister 
minneshanteringen ordentligt. Operativsystemet kunde helt enkelt inte sköta stora bitmaps på 
ett smidigt sätt.  

Problemet löstes genom att sänka kvalitén på somliga bitmaps och när dem lästes in fick dem 
först anpassas efter storleken på komponenten dem skulle visas i. Koden nedan visar hur man 
uppskattar den optimala storleken på en bitmap som ska läsas in. 
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Figur 5.1 Koden visar hur man resizar och läser in en bitmap[8] 

Ett annat problem som dök upp med minneshanteringen var att garbage collectorn inte städade upp 
vid önskade tillfällen. Detta kunde hända vid olika situationer. Det tog för lång tid för garbage 
collectorn att städa upp objekt som inte längre användes t.ex. när man utför en ”frame by frame” 
animering. Garbage collectorn tog då inte bort gamla frames som inte användes utan laddade in nya 
nästa gång samma aktivitet öppnades. Om aktiviteten som utförde animationen startades direkt 
efter igen orsakade den Out of memory excpetion. Det var helt enkelt för lite minne och för dålig 
garbage collection. Det enda sättet att komma runt problemet var att återanvända bitmapsen och 
detta fick göras manuellt, d.v.s. utan att förlita sig på garbage collectorn.  

Applikationen har anpassade bakgrundsbilder för varje aktivitet. Vid inläsningen behandlar android 
bakgrundsbilderna som bitmaps. När en bitmap läses in tar den mellan 4-16 bytes per pixel 
beroende på hur hög kvaliten är på bitmapen. Ifall användaren har en skärmupplösning på 
1920*1080 kan bakgrundsbilden rymma mellan 8-33MB i ramminnet. Om garbage collectorn inte 
skulle hinna städa upp innan nästa aktivitet börjar finns det risk att out of memory exception slängs 
och applikationen kraschar. Genom att använda speciella plugins i Eclipse tog vi reda på vilka 
aktiviteter som orsakade problemen. Den främsta orsaken var aktiviteter som höll referenser till 
andra klasser. Så länge aktiviteten hade dessa referenser togs dem inte bort och om garbage 
collectorn tog bort aktiviteten var det oftast för sent. VI fick därför gå igenom klasserna och hitta alla 
referenser och sätta dem till null. Nu kunde garbage collectorn lättare städa undan klasser som inte 
längre användes.    

5.4 Användargränssnitt 
Alla aktiviteter som uppfyller kraven visas nedan tillsammans med en kort beskrivning.  
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5.4.1 Registering 
För att kunna identifiera användare och öka säkerheten är det ytterst nödvändigt att kunna 
registrera sig på WordHunch. Det här ger användarna en mer anpassad spelupplevelse 
samtidigt som det blir lättare att hitta sina vänner och kunna spela med dem. Ett formulär 
med tre rutor var tillräcklig för att uppnå detta. 

 

 

Figur 6.1 Visar ett registreringsformulär  
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5.4.2 Inloggning 
Registrerade användare ska kunna autentisera sig innan själva spelet blir tillgängligt. När 
användaren byter mellan registrering till inloggningsformuläret sker detta via fragments. Det här 
skapar en snabb och naturlig övergång mellan fragmenten. På det här sättet ändras aldrig heller 
bakgrundsbilden och då får hela inloggning- och registreringsprocessen ett unikt utseende.  

 

 

Figur 6.2 Visar forumulär för inloggning  
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5.4.3 Avatar 
För att användarna ska kunna anpassa sin spelupplevelse och kunna identifiera sig själva och 
andra vänner enklare infördes ett antal avatarer som spelarna kan välja mellan. Det finns 6 
avatarer för tillfället och dem är designade så att både killar och tjejer kan identifiera sig med 
dem.  

 

 

Figur 6.3 Visar hur användaren kan scrolla mellan olika avatarer   
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5.4.4 Sökfunktion 
Sökfunktionen underlättar för användarna att kunna hitta varandra. Designen är enkel och 
smidig med väldigt få funktioner. Ett textfält där användaren kan skriva in önskad namn högst 
upp på aktiviteten.  Den sökta spelarens avatar hamnar på vänster sida av användarnamnet och 
alla spelare hamnar i en enkel lista som går att scrolla igenom.  

 

 

Figur 6.4 Sökfunktionen för att hitta vänner  
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5.4.5 Stoppa rundan 
För att stoppa matchen kan användaren antingen klicka på stoppskylten eller klocken, både har 
samma funktion. Vi valde dessa två eftersom det visade sig vid testning att det var främst dem 
här två som användarna tyckte var mest logisk. Knapparna är väldigt synliga och kan lätt hittas 
med fingrarna. Om tangentbordet är uppe och användaren vill snabbt trycka på stopp kommer 
stoppskylten inte vara tillgänglig utan den döljs av tangentbordet. I det här fallet är klockan 
synlig och genom att trycka på den istället kan spelaren stoppa matchen.   

 

 

Figur 6.5 Viisar kateogorier på vänster sida och svarsfält på höger.    
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5.4.6 Pågående spel 
Home Activity som den egentligen kallas fungerar som en lobby för spelaren. Man kan enkelt 
navigera mellan sin historik och aktuella spel. Den består av två listor där den första visar alla 
spel som är redo att spelas. Den andra kan kallas för väntelistan och den visas längst ner 
aktiviteten. Här kan man se alla spel där motståndaren ännu inte spelat färdigt sin runda. Så fort 
motståndaren spelat sin runda försvinner den från väntelistan och dyker upp i första listan.   

 

 

Figur 6.6 Visar alla pågående- och väntande spel  
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5.4.7 Historik 
Historiken blev simpel men informationsrik. Användaren kan direkt se om matchen varit en 
förlust eller vinst och vem motståndaren var. Klickar man på avslutade matchen kommer man 
vidare till mer detaljerad information kring matchen. Listan som matcherna hamnar i fungerar 
som en FILO, d.v.s den 10:e matchen kommer att slängas ut först ur listan. 

 

Figur 6.7 Spelarens spelhistorik som innehåller 1 avslutat spel.  
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6 Resultat 

Det här avsnittet beskriver resultaten och vilka krav som uppfyllts. Dem krav som enbart har 
uppfyllts av mig kommer att tas upp. Resterande krav har utvecklats av Dusean Singh Waora och 
Abbas Syed[11][12].  

  Krav Beskrivning 

En ny användare ska kunna registera på 
systemet med användarnamn, email och 
lösenord. 

En form ska visas för nya användare så att dem 
ska kunna registrera sig på WordHunch. 

Systemet skall ha ett inloggningformulär. Användaren ska kunna logga in i spelet efter 
registrering. 

Användare ska ha en avatar. Ger användaren en mer anpassad profil och 
lättare att känna igen. Det finns minst 6 
avatarer att välja mellan. 

En användare ska kunna hitta andra 
användare genom att söka på deras 
användarnamn. 

En enkel funktion som låter användaren hitta 
nya och gamla vänner att spela med 

En användare behöver inte vänta ut tiden, 
utan det ska finnas en möjlighet till att 
stoppa rundan. 

Om användaren inte kan svara på fler 
kategorier ska det vara möjligt att kunna gå 
vidare utan att behöva vänta i 2 minuter. 

Användaren ska kunna se alla sina 
pågående spel. 

För att lätt kunna välja vilket spel användaren 
vill fortsätta med ska alla spel oavslutade spel 
vara synliga på ett smidigt sätt. 

Användaren ska kunna se resultatet på 
avslutade spel på sin historik. 

En spelhistorik som är unik för varje användare 
där man ska kunna se sina 10 senast avslutade 
spel.  

Användaren får se sitt och andras resultat 
innan nästa runda påbörjas. 

När användaren har klickat på ett pågående 
spel visas först en sammanställning på alla 
rundor som har spelats i den aktuella matchen. 

 

6.1 Registrering 
Användaren kan registrera sig på Wordhunch på ett smidigt sätt och direkt navigera tillbaka. 

6.2 Inloggning 
Direkt efter registrering kan användaren logga in i spelet och har även alternativet att logga in 
med facebook konto. 

6.3 Sökfunktion 
Genom att söka på andras användarnamn kan spelarna lägga till vänner och underlätta när dem 
ska skapa spel med vännner. 

6.4 Avatar 
Spelaren har alternativet att anpassa sin profil genom att välja en avatar själv. 

6.5 Stoppknapp 
En stoppknapp implementerades på två olika ställen för att spelaren ska kunna stoppa ronden 
beroende på om tangentbordet är synligt. 

6.6 Pågående spel 
Alla pågående spel visas på hemaktiviteten där användaren kommer att vistas större delen av 
tiden när applikationen används. 
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6.7 Spelhistorik 
Användaren kan tabba på hemskärmen för att komma till historiken och se sina tidigare spel. Där 
kan spelaren också se information som vinnare och poäng. 

6.8 Matchresultat 
Resultatet av varje rond och match kan ses både i slutet av varje runda och i spel historiken, 
dock så kan enbart dem tio senaste spelen ses i historiken. 

6.9 Feedback 
Användarnas feedback gav oss många ledtrådar speciellt när det gäller hur mycket data som ska 
presenteras och på vilket sätt den visas. Vid aktiviteten som visar alla resultat tyckte testarna att 
det var nödvändigt att inte bara visa ens egna poäng utan även motståndarens, så att man lätt 
kan jämföra poängen mellan dessa. Det var också önskat att visa vem som var i ledning när alla 
poäng samlades vid resultaten. Under själva spelandet ville testarna gärna se två stoppknappar 
istället för en. Testarna tyckte att det var viktigt att kunna se alla sina pågående spel tillsammans 
med väntande på samma ställe. Spelhistoriken ville testarna enkelt kunna navigera till när man 
var i hemaktiviteten. Gällande spelnotifikationer ville testarna ha det ostört enbart när själva 
spelet var igång. När testarna befann sig på alla andra aktiviteter ville dem gärna ha en dialog 
ruta som poppa upp.  

7 Diskussion 
Kommentarer och slutsatser kring projektets resultat, min metod och hållbar utveckling 
behandlas i detta avsnitt. 

7.1 Metod 
Genom projektets gång lärde vi oss många nya saker som kanske inte går att lära sig utan att 
jobba praktiskt. Jag insåg snabbt att det är viktigt att jobba på ett större projekt för att verkligen 
förstå vad som fungerar i praktiken. När vi valde Eclipse för det här projektet trodde vi att det 
var det bästa alternativet för att programmera applikationer i android. Under projektets gång 
hittade vi Android Studio som har utvecklats av Google vilka också är ansvariga för android. 
Android studio är som väntat mycket mer anpassad och bättre om man väljer att programmera 
för androidapparater. Detta insåg vi inte då eftersom vi inte gjorde tillräckligt bra forskning kring 
teknologier för projektet. Idag är Android studio bättre än tidigare sedan Google släpppt nya 
uppdateringar och förbättrat den ytterligare. Nu i efterhand insåg vi hur viktigt det är med 
ordentlig forskning innan man börjar jobba på själva projektet. Har man rätt verktyg kan man 
spara massor av tid och pengar.  

Två verktyg som verkligen bidrog till projektet och dess struktur är Bitbucket och TortoiseHG. 
Utan verktyg av den här sorten hade det tagit betydligt längre tid att slutföra arbetet. 
Gruppmedlemmarna kunde enkelt skriva kod som laddades upp till Bitbucket via Tortoise utan 
att behöva oroa sig för konflikter i koden. Det hade annars varit nödvändigt att hela gruppen 
sitter och engagerar sig varje gång en ny modul ska läggas upp.  

Dem flesta externa bibliotek som användes var mestadels från Github. Jag anser att Github är en 
guldgruva om man använder den på rätt sätt. Det finns mycket hjälpbibliotek att hämta därfirån 
som fungerar utan några problem men samtidigt ska man vara försiktig. Vissa av biblioteken kan 
orsaka problem och konflikter i applikationen utan att man direkt kan se vem som är boven i 
dramat. Vi förstod detta genom många timmars felsökning att alla bibliotek inte är felfria och att 
dem även kan skapa problem i framtiden. Det optimala är att försöka testa biblioteken på bästa 
sätt innan man implementerar dem i programmet.  
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7.2 Resultat 
Trots att projektet tog mycket längre tid än förväntat lyckades alla kraven bli uppfyllda. Det finns 
flera anledningar till detta. Den största orsaken är brist på erfarenhet. Vi fick lära oss allt om 
ramverk, IDE:s och etc. genom projektets gång. Att lära sig att jobba med alla verktyg som vi 
använt tar tid och är förmodligen det mest tidskrävande. Det dyker oftast upp problem när man 
lär sig ny om ny mjukvara, speciellt program som kan utökas med plugins.  

En annan anledning till fördröjningar var dålig dokumentering och programmering från Googles 
sida. Ett av dem största problemen vi hade med att implementera designen var 
minneshanteringen av aktiviteter. Man kan säga att det finns en del jobb kvar för Google i det 
här området då det är ett känt problem speciellt med animationer. Att garbage collectorn inte 
kan hantera när en aktivitet ska tas undan kan skapa problem som en apputvecklare egentligen 
inte ska behöva hantera.  

Resultat blev ändå bättre än förväntat och fick väldigt bra feedback från testarna. Alla aktiveter 
är optimerade så att dem kräver så lite minne som möjligt. Det i sin tur ger snabbare responstid 
och bättre upplevelse för användaren. Vi ändrade många saker efter feedback från testarna och 
det gav os en mer användarvänlig applikation. Spelhistoriken skulle vi placera i inställningar och 
därifrån skulle användarna också se sina avslutade spel. Testarna tyckte att detta var för 
krångligt att navigera och ville gärna ha den mer tillgänglig, därför placerade vi den vid 
hemaktiviteten. Testarna gav oss också lite idéer om hur vi skulle kunna designa hemaktiviteten 
så att alla pågående spel kan visas tillsammans med väntande spel. Vi hade inte själva någon 
riktig lösning från början utan gick med den som testarna gav oss.  

I gameaktiviteten hade vi i början bara en knapp för att stoppa rundan men insåg sedan att 
testarna inte kunde stoppa spelet tillräckligt snabbt när tangentbordet var synligt. Det här var 
speciellt viktigt för spelet eftersom tiden avgjorde i vissa fall vem som vinner matchen. Vi la 
också till motståndarens poäng i spelresultaten efter testarnas önskan. Dem tyckte att det hade 
varit kul och skapade ett större driv för tävlingsmomentet i spelet när man kan jämföra poängen 
sida vid sida. 

7.3 Hållbar utveckling 

Hela designen är konstruerad på ett sätt så att framtida androidapparater med högre 
upplösning ska kunna köra spelet utan att användargränssnittet ska se annorlunda ut. Det är 
också tänkt att när applikationen utvecklas på andra operativsystem ska dessa direkt kunna 
implementera designen utan större ändringar. På samma sätt har arkitekturen utvecklats, för att 
det ska vara möjligt att utveckla spelet på andra enheter än Android. Det blir då också enklare 
att hålla en viss likhet i strukturen kodmässigt mellan olika språk.   

7.4 Social och etiska aspekter 

WordHunch kommer att spelas världen över av människor med olika religioner, kultur och 
etnicitet. Det är därför viktigt att skapa något som alla kan relatera till. Applikationen ska absolut 
inte på något sätt kränka någon folkgrupp för vår vinning. Det har alltid varit en av riktlinjerna. 
WordHunch maskot och avatarer har skapats med försiktighet eftersom det är lätt hänt att vissa 
detaljer kan röra upp känslor hos många, speciellt när tecknade figurer är I fråga.  
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Bilaga A: Kravspecifikation 
 

 Systemet använder sig av klient-server arkitektur. 

 Klienten använder sig av Android plattformen. 

 Data om användarna och spel ska sparas i en databas.  

 Databasen ska ligga på en MYSQL server.  

 Data sparas även lokalt med hjälp av SQLite. 

 En användare meddelas så fort relevant ändring i databasen sker. 

 Förbindelsen mellan klienten och servern ska vara krypterad. 

 Enbart mobila enheter får kommunicera med Servern. 

 Det ska finnas stöd för både Svenska och Engelska. 

 Användaren ska kunna byta mellan språken. 

 En ny användare ska kunna registera på systemet med användarnamn, email och lösenord. 

 Användarens lösenord ska vara krypterad i databasen. 

 Systemet skall ha ett inloggningförfarande. 

 Användaren ska kunna logga ut och all information om användaren ska raderas från SQLITE. 

 Vid inloggning hämtas återigen information om användaren och dess spel. 

 Systemet skall kunna återställa borttappade lösenord åt användaren. 

 Användare ska ha en avatar. 

 En användare ska kunna hitta andra användare genom att söka på deras användarnamn. 

 En användare ska när som helst kunna ändra sitt lösenord, användarnamn och avatar.  

 Användaren ska kunna skapa ett spel med en slumpvald spelare eller en slumpvald grupp av 
spelare eller med en vän eller med en grupp av vänner. 

 Användaren ska kunna skapa ett spel i träningsläge. 

 En slumpvald grupp ska bestå av minst 3 användare och maximalt 8 användare. 

 Ett spel ska bestå av 4 runda och 6 slumvalda kategorier. 

 Ett spel ska inte pågå i realtid utan användaren spela när han är tillgänglig. 

 Företaget ska kunna när som helst lägga till nya kategorier eller språk.  

 Företaget ska kunna stäng av/sätta på en kategori. 

 Systemet ska välja en slumpvald bokstav för varje runda. 

 Längden av ett runda ska vara 2 minuter. 

 En användare behöver inte vänta ut tiden, utan det ska finnas en möjlighet till att stoppa 
rundan. 
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 En användare ska kunna ge upp ett oavslutat spel. 

 Användaren ska kunna starta flera spel. 

 Användaren ska kunna se alla hans pågående spel. 

 Användaren ska kunna se resultatet på avslutade spel på sin historik. 

 En ny runda påbörjas bara ifall alla spelare i en runda har lämnat i en deras svar. 

 Efter avslutad runda så beräknas den total poängen för den avslutade runda för varje 
användare.  

 Ett korrekt svar ger 100 poäng, ett inkorrekt svar ger 0 poäng och om flera spelare har svarat 
samma på en kategori skall poängen fördelas på antalet spelare. 

 Bonuspoäng fördelas till den spelare som snabbast svarar korrekt på alla frågor.  

 Användaren får se sitt och andras resultat innan nästa runda påbörjas. 

 Efter sista rundan ska alla spelare meddelas och vinnaren utses. 

 

 

 


