
   
 

 1 

Institutionen för datavetenskap 
Department of Computer and Information Science 

Examensarbete 

Utveckling av en iPhone-app med backend i 
.NET 

av 

Victor Cottin 

LIU-IDA/LITH-EX-G--11/028--SE 

 2011-11-25 

 

 
 	  

Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sweden 

Linköpings universitet 
581 83 Linköping 



   
 

 2 

Examensarbete 

Utveckling av en iPhone-app med backend i 
.NET  

av 

Victor Cottin 

LIU-IDA/LITH-EX-G--11/028--SE 

2011-11-25 

Handledare & Examinator: Prof. Kristian Sandahl 
 	  



   
 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To princess Yunyun    



   
 

 4 

 

	  
	  
  



   
 

 5 

 
 

	  
	  
1	   Inledning	  ................................................................................................................	  7	  

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................................... 7	  

1.2 Problem ............................................................................................................................................. 7	  

1.3 Syfte .................................................................................................................................................. 7	  

1.4 Metod och Källor .............................................................................................................................. 8	  

1.5 Struktur ............................................................................................................................................. 8	  

2	   Nuvarande	  teknisk	  miljö	  .........................................................................................	  9	  
2.1 Tidrapportering i Visma med egenutvecklat webbgränssnitt ........................................................... 9	  

2.1.1	   Arkitektur och flöden .............................................................................................................. 9	  

2.1.2	   Användargränssnitt ............................................................................................................... 10	  

2.2 Frånvarorapportering i Agda Entré ................................................................................................. 11	  

2.2.1	   Arkitektur .............................................................................................................................. 11	  

2.2.2	   Användargränssnitt ............................................................................................................... 11	  

3	   Teknisk	  undersökning	  och	  valda	  lösningar	  ............................................................	  12	  
3.1 Fungerande kod finns men integration med webb behövs… ......................................................... 12	  

3.2 Integration mot Visma med lagrade procedurer ............................................................................. 12	  

3.2.1	   Vald lösning – Ett nytt fält .................................................................................................... 13	  

3.3 Kommunikation mellan servermiljö och iPhone ............................................................................ 14	  

3.4 Utvecklingsmiljö ............................................................................................................................. 19	  

3.5 Agda tillåter inte databaskommunikation ....................................................................................... 20	  

3.6 Säkerhet .......................................................................................................................................... 21	  

3.6.1	   Engångslösen ........................................................................................................................ 21	  

3.6.2	   Domäninloggning med AD ................................................................................................... 22	  

3.6.3	   Partyproblemet ...................................................................................................................... 23	  

3.7 Klasser ............................................................................................................................................ 25	  

3.7.1	   IDn är strängar ...................................................................................................................... 25	  

3.7.2	   Start- och stopptid samt längd .............................................................................................. 26	  

3.7.3	   Generella egenskaper ............................................................................................................ 26	  

3.8 Mitt ramverk ................................................................................................................................... 26	  

3.8.1	   Grundkoncept ....................................................................................................................... 27	  

Innehållsförteckning	  



   
 

 6 

3.8.2	   Tillståndshantering ............................................................................................................... 28	  

3.8.3	   Unika objekt .......................................................................................................................... 30	  

3.8.4	   Delvis laddade object ............................................................................................................ 36	  

3.8.5	   JSON serialisering/deserialiseing ......................................................................................... 37	  

3.8.6	   Standardiserad implementering av klasser ........................................................................... 37	  

3.8.7	   Förenklad syncning mellan telefon och server ..................................................................... 37	  

3.8.8	   Concurrency .......................................................................................................................... 37	  

3.9 Apple och AppStore ....................................................................................................................... 38	  

4	   Arbetsprocess	  och	  planering	  ................................................................................	  40	  
4.1 Bra mjukvara för projektplanering efterlyses… ............................................................................. 40	  

4.2 Visio-prototyp som planeringsverktyg ........................................................................................... 41	  

4.3 Översiktsplanering .......................................................................................................................... 41	  

4.3.1	   Mitt verktyg .......................................................................................................................... 43	  

4.4 Sprintplanering och tidsuppskattning ............................................................................................. 44	  

4.5 Uppföljning och ny kunskap ........................................................................................................... 48	  

5	   Användarupplevelse	  .............................................................................................	  49	  
5.1 Existerande appar och hur de påverkat iTime ................................................................................ 50	  

5.1.1	   Dagsvy med summering ....................................................................................................... 50	  

5.1.2	   Veckovy som matris ............................................................................................................. 50	  

5.1.3	   Visuell igenkänning av projekt ............................................................................................. 51	  

5.1.4	   Precision ............................................................................................................................... 51	  

5.1.5	   Prestanda ............................................................................................................................... 52	  

6	   Personliga	  reflektioner	  .........................................................................................	  53	  
6.1 Användbarhet vs. funktionalitet, en trade-off? ............................................................................... 53	  

6.1.1	   Trade-offen i siffror .............................................................................................................. 55	  

6.2 Kravlistor och backlogs är inte gjorda för UX ............................................................................... 56	  

6.3 SRS is out, SRM is in! .................................................................................................................... 58	  

6.4 Diskussion ....................................................................................................................................... 60	  

7	   Avslutande	  kommentarer	  .....................................................................................	  61	  
8	   Referenser	  ............................................................................................................	  62	  
	  
 

 



   
 

 7 

 

Kapitel	  1	  

1 Inledning	  
Under	  sommaren	  2011	  utvecklade	  jag	  en	  iPhone	  applikation	  för	  tidrapportering	  åt	  Cygate	  AB.	  Denna	  rapport	  
beskriver	  min	  arbetsprocess	  samt	  diskuterar	  och	  motiverar	  de	  tekniska	  lösningar	  som	  valts.	  

1.1	  	  	  	  	   Bakgrund	  
Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom data- video- och telekommunikation med 
spetskompetens inom nätverk, säkerhet och telefoni. Företaget har drygt 400 anställda och ägs sedan 
2006 av Telia Sonera. 

Konsultavdelningen på företaget utgörs av drygt 200 personer som kontinuerligt rapporterar tid i ett 13 
år gamalt webbgränssnitt som endast går att komma åt om man har en PC med Internet Explorer. 
Samtidigt har idag i princip alla anställda en iPhone. De senaste åren har därför idén att kunna 
rapportera tid mobilt vuxit sig stark på företaget men projektet har inte kommit igång på alvar då 
kunders projekt av förklarliga skäl givits högre prioritet. 

Därav föddes idén om att göra detta projekt till ett examensarbete och min uppgift har alltså varit att 
under sommaren 2011 utveckla denna iPhone app för tidrapportering. 

 

1.2	  	  	  	  	   Problem	  
Det finns idag flertalet ”appar” för tidrapportering att ladda ner eller köpa till iPhone. Problemet är att 
dessa inte är byggda för att kunna integreras i ett företags befintliga IT-infrastruktur. Dessa 
applikationer är snarast riktade till privatpersoner eller frilansande konsulter och saknar API:er, 
exportfunktioner och de anpassningsmöjligheter som Cygate kräver av en sådan applikation. 

På Cygate används systemet Visma för tidrapportering och Agda Entré för frånvarorapportering. Det är 
alltså dessa system den framtida appen måste integreras mot. En stor del av detta uppdrag omfattar alltså 
att undersöka och finna lämpliga sätt att integrera sig mot dessa system. 

 

1.3	  	  	  	  	   Syfte	  
Syftet med denna rapport är att beskriva och dokumentera hur jag löste detta problem och utvecklade 
denna iPhone applikation. Rapporten tar även upp diskuterar själva utvecklingsprocessen kring detta 
mjukvaruprojekt. 
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1.4	  	  	  	  	   Metod	  och	  Källor	  
Detta ex-jobb har varit av rent teknisk natur och ingen regelrätt litteraturstudie har därför utförts. Jag har 
dock under arbetet läst mycket även om materialet inte varit av akademisk karaktär. Det har främst varit 
utvecklardokumentation och foruminlägg som stått i centrum. När det gäller .NET har Microsoft 
producerat an väldigt lättläst dokumentation med exempel på mycket av den vanligaste användningen av 
klasserna som finns i ramverket. Därför har det ofta räckt med denna när frågor kring C# och .NET 
uppkommit under arbetets gång. För Objective-C eller närmarebestämt ramverket Cocoa Touch är 
dokumentationen inte lite frikostig med exempel, varför jag oftast tyckt det har varit snabbare att 
använda Google för att finna svar till iPhone-relaterade frågor. Ofta har det dock varit bra att använde 
både Apple’s dokumentation och Google som komplement till varandra. 

Då jag behövt göra en djupare inhämtning av kunskap har böcker och bloggartiklar varit det som givit 
mest. Följande resurser har används i detta syfte: 

• Boken C# Expert Business Objects skriven av Rockford Lhotka 
• Boken iPhone Programmering skriven av Joe Conway & Aaron Hillegass 
• Bloggen CocoaWithLove.com skriven av Matt Gallagher 

 

1.5	  	  	  	  	   Struktur	  
Strukturen på denna rapport är ganska enkel. 

I kapitel 2 beskriver jag den nuvarande tekniska miljön hos Cygate och visar vilka system man på 
företaget använder för tid- och frånvarorapportering. 

I kapitel 3 diskuterar jag de tekniska svårigheterna jag stött på i utvecklingen av min app och hur jag 
försökt lösa dessa. 

Kapitel 4 diskuterar de mer mjuka delarna av appen, det vill säga hur jag tagit fram det grafiska 
användargränssnittet. 

Det femte kapitlet beskriver min arbetsprocess och det planeringsverktyg jag använt mig av under 
arbetets gång. 

Trevlig läsning! 
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Kapitel	  2	   	  

2 Nuvarande	  teknisk	  miljö	  
I	   detta	   kapitel	   beskrivs	   vilka	   system	   som	   var	   i	   bruk	   hos	   Cygate	   sommaren	   2011	   gällande	   tid-‐	   och	  
frånvarorapportering.	  Det	  är	  alltså	  dessa	  system	  som	  en	  framtida	  app	  måste	  integrera	  sig	  mot.	  

2.1	  	  	  	  	   Tidrapportering	  i	  Visma	  med	  egenutvecklat	  webbgränssnitt	  
Cygate använder sig av ett ekonomisystem från Visma. För tidrapportering används prokukten Visma 
Tid som ger möjlighet att rapportera tid samt i förlängningen att automatiskt skapa fakturor från den 
rapporterade tiden. Dock krävs en klient för detta varför man på Cygate valt att själva utveckla ett 
webbgränssnitt som integrerar med Visma. På så sätt slipper de anställda installera och använda sig av 
en klient på sin dator utan det räcker med en webbläsare. Dessutom har flertalet skräddarsydda 
ändringar gjorts till systemet som gör att den standardiserade klienten som Visma tillhandahåller inte 
fungerar ”out-of-the-box”. 

2.1.1 Arkitektur	  och	  flöden	  
Nedan beskrivs denna arkitektur samt de viktigaste flödena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det	  egenutvecklade	  webbgränssnittet	  är	  kodat	  i	  
klassisk	  ASP	  med	  affärslogik	  i	  klassisk	  C.	  

Här	  kan	  konsulterna	  fylla	  i	  hur	  många	  timmar	  de	  
jobbar	  på	  respektive	  projekt.	  

Till	  detta	  gränssnitt	  hör	  även	  en	  MS	  SQL	  databas	  
där	  de	  inrapporterade	  timmarna	  temporärt	  
lagras.	  Kommunikation	  sker	  med	  lagrade	  
procedurer	  i	  databasen.	  

Visma	  Tid	  använder	  sig	  av	  en	  MS	  SQL	  databas	  
och	  Cygates	  serviceavtal	  tillåter	  skräddarsydd	  
läsning	  och	  skrivning	  till	  denna	  databas.	  

 

 

När	  konsulten	  är	  klar	  med	  periodens	  tidrapportering	  
väljs	  ”Överför	  till	  Visma”	  och	  de	  temporärt	  lagrade	  
tiderna	  förs	  över	  till	  ekonomisystemet.	  	  
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Denna lösning har visat sig relativt robust och endast mindre fel har uppstått under de 13 åren denna 
lösning varit i bruk.

2.1.2 Användargränssnitt	  

 

Så här ser webbgränssnittet ut. I den övre gula fältet kan man skapa nya ”tidrader” genom att uppge 
datum, ordernummer, typ av aktivitet, fakturatext samt antal arbetade timmar. 
 
I den undre gula boxen ser man de tidrader man tidigare rapporterat och man kan där välja att editera 
dessa rader. 
 
När konsulten vill färdigställa tidrapproteringen för den önskade perioden (vecko- eller månadsvis) 
trycker hon på knappen ”Överför för godkännande” och de temporärt lagrade tidraderna förs över till 
ekonomisystemet Visma för gödkännande av koordinator. 
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2.2	  	  	  	  	   Frånvarorapportering	  i	  Agda	  Entré	  
För frånvarorapportering använder sig Cygate av ett annat system, Agda Entré.  

2.2.1 Arkitektur	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Användargränssnitt	  

 

Agda har ett webbgränssnitt som används av Cygates personal vid frånvarorapprotering. Här kan man 
exempelvis rapportera in när man tar semester, är sjuk, hemma med sjukt barn, etc. 

 

 

  

Agda	  är	  utvecklat	  i	  .NET	  och	  har	  ett	  
webbgränssnitt	  i	  form	  av	  en	  ASP.NET	  
applikation.	  

I	  botten	  finns	  en	  MS	  SQL	  databas.	  

Kommunikation	  sker	  med	  lagrade	  procedurer	  
samt	  med	  vanliga	  SQL-‐frågor	  med	  hjälp	  av	  
ADO.NET.	  
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Kapitel	  3	  

3 Teknisk	  undersökning	  och	  valda	  lösningar	  
Innan	   någon	   utveckling	   kunde	   påbörjas	   var	   det	   nödvändigt	   att	   undersöka	   hur	   de	   existerande	   systemen	  
fungerar	  och	  testa	  fram	  en	  lösning	  för	  hur	  min	  app	  skulle	  kunna	  kommunicera	  med	  dessa	  system.	  

3.1	  	  	  	  	   Fungerande	  kod	  finns	  men	  integration	  med	  webb	  behövs…	  
Tidrapporteringssystemet Visma var viktigast att integrera sig mot, utan en fungerande koppling skulle 
denna app vara oanvändbar. 

Som tur är tillåter Cygates serviceavtal med Visma att man själv (på egen risk) får interagera med den 
SQL databas som Visma använder sig av. I förra kapitlet beskrev jag hur Cygate utvecklat ett 
webbgränssnitt som interagerar med Vismas databas. I detta gränssnitt kan an anställd rapportera in tid 
som temporärt lagras i en annan databas och när den anställde är klar med den valda perioden förs 
tidrader över från den temporära lagringen till Visma. Alltså precis vad jag vill åstadkomma. 

Det stod alltså i ett tidigt skede klart att en hel del av arbetet redan var gjort. Det vill säga, jag var inte 
nödvändigtvis tvungen att hitta ett sätt att föra över tidrader från min app direkt till Visma, utan det 
skulle räcka att föra över dem till webbgränssnittet. Sedan skulle överföringen till Visma skötas som den 
alltid gjort. Efter ett första möte med min handledare på Cygate, Johan Åhrman, stod det också klart att 
man kanske egentligen inte ville se appen som en ersätare till webbgränssnittet, utan istället som ett 
komplement. Detta eftersom man bland annat befarade att det är svårt att skriva in långa fakturatexter på 
en iPhone.  

Detta gjorde min uppgift både svårare och enklare. Svårare eftersom jag nu var tvungen att få min app 
att fungera tillsammans med det befintliga webbgränssnittet. Lättare eftersom att det redan fanns 
fungerande kod för överföring av tidrader till ekonomisystemet. 
 
 
3.2	  	  	  	  	   Integration	  mot	  Visma	  med	  lagrade	  procedurer	  
Detta webbgränssnitt, som är beskrivet i kapitel 2, använder sig av lagrade procedurer för 
kommunikation med den temporära databasen och för överföring av tidrader mellan denna databas och 
ekonomisystemets databas. 

Detta blev en mycket bra utgångspunkt då all databaslogik som behövdes till min app i princip redan 
fanns. Bland annat fanns procedurer för: 

• Skapa ny tidrad 
• Läsa befintlig tidrad 
• Editera tidrad 
• Ta bort tidrad 
• Föra över tidrad till ekonomisystemet för godkännande av chef 
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Det såg däremot ut att behövas vissa mindre modifikationer till denna kod om man ville kunna skilja på 
om en tidrad skapats på en iPhone eller på webben. 

3.2.1 Vald	  lösning	  –	  Ett	  nytt	  fält	  
För att kunna särskilja på om en tidrad är skapad i iPhonen eller på webben behövdes ett nytt fält i den 
temporära databasen, CreatedOnIphone. 

Detta fält fick typen bit eftersom att det bara är en flagga. 
Det är viktigt att detta fält tillåter null-värden eftersom det 
redan finns tusentals poster i databasen sedan tidigare som 
uppenbart inte har något värde för ett fält som tidigare inte 
fanns. 

	  

Frivillig	  parameter	  i	  procedur	  
För att den nya flaggan ska kunna sättas till sant eller falskt måste de lagrade procedurerna modifieras. 
Det gamla systemet använder sig dock också av samma procedur så om en parameter läggs till finns risk 
att man behöver modifiera koden för anropen till den lagrade proceduren i och med att den kräver en ny 
indata parameter.  

Lösningen är en parameter med ett default-värde 0 som placeras sist i parameterlistan, enligt nedan.  

 

På detta sätt kan det gamla systemet anropa proceduren precis som förr enligt: 

sp_add_row 12, ..., “Mina antekningar” 

Ordningen på parametrarna är fortfarande korrekt och den sista parametern som här utelämnas sätts ändå 
default till 0 (dvs. inte skapad på iPhone). 
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Innebörd	  för	  GUI	  
Tack vare att vi nu kan skilja på om en tidrad är skapad men en iPhone eller på webben kan vi göra 
följande förändringar till webbgränssnittet:  

 

På detta sätt ser en användare klart och tydligt varifrån tidraderna kommer. Man gör även användaren 
uppmärksam på att det faktiskt är 2 olika applikationer hon använder och att synkningen mellan dessa är 
viktig. Om den anställde exempelvis vet med sig att hon skapat 3 nya tidrader för den 17 juli med sin 
iPhone som inte syns på webben har det sannolikt uppstått något problem i synkningen och hon kanske 
borde prova att synka igen. En duplicering av data riskerar alltså exempelvis att uppkomma. 

 

3.3	  	  	  	  	   Kommunikation	  mellan	  servermiljö	  och	  iPhone	  
Om användargränssnittet för tidrapporteringen hade varit en webbapplikation byggd på ASP.NET hade 
kommunikationen med den bakomliggande affärslogiken och databaskommunikationen inte varit mer 
komplicerad än ett metodanrop, eg. TimeRecord.Create(…, …, …, …)  

Men eftersom vi bygger en iPhone-app har vi två helt olika miljöer på serversidan och klientsidan. På 
servern, Windows 2008 Web Server med .NET 4.0 och kod skriven i C#. I klienten (iPhone) har vi iOS 
4 och kod skriven i Objective-C, ramverket .NET finns inte och alltså kan den kod vi skriver i C# inte 
exekveras i telefonen. Detta innebär att det inte finns något automatiskt sätt för oss att kommunicera 
mellan de olika miljöerna, utan detta måste implementeras separat. 

Vald	  lösning	  –	  SOA	  
Service Oriented Arcitecture är ett koncept som vuxit sig starkt inom mjukvaruutveckling de senaste 
åren. Det hela bygger på flexibla designprinciper och innebär oftast att man exponerar funktionalitet 
som en tjänst med ett väldefinierat interface och kommunikationen bygger oftast på tekniska standarder 
såsom XML. Fördelen som fås är att de underliggande teknologierna inte är beroende av varandra. Så 
länge kommunikationsprotokollet och datatypen mellan tjänstegivare och tjänstekonsument är kända 
kan de respektive parterna bygga på olika operativsystem, ramverk, programmeringsspråk etc. 

WCF – Windows Communication Foundation är en del av .NET-ramverket som tillhandahåller en 
programmeringsmodell för att snabbt bygga serviceorienterade applikationer som kommunicerar via 
webben och genom företaget (msdn-a, aug 2011). Detta visade sig vara en enkel lösning som gick 
relativt snabbt att implementera. Till en början råkade jag komma över något gammal dokumentation till 
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WCF och började därför implementera en tjänst såsom det från början var tänkt. Detta involverar 
WCF’s ABC; 

• Address: Vart är tjänsten? 
• Binding: Hur pratar man med tjänsten? 
• Contract: Vad kan tjänsten göra för mig? 

Detta är inte särskilt komplicerat att sätta sig in i men det kräver ändå att man läser på en del, går 
igenom ett par instruktionsvideos och laborerar lite själv. Den stora nackdelen jag ser med detta är all 
konfiguration som krävs och all ”redundant” kod. Exempelvis att ha separata filer för att deklarera vilka 
metoder som kommer att implementeras tycker jag bara skapar merarbete. I WCF skulle man typiskt ha 
ett interface enligt: 

using	  System.ServiceModel;	  
	  
[ServiceContract]	  
public	  interface	  ICalculate	  
{	  
	  	  	  [OperationContract]	  
	  	  	  double	  Add(	  double	  a,	  double	  b);	  
	  	  	  [OperationContract]	  
	  	  	  double	  Subtract(	  double	  a,	  double	  b);	  
}	  
	  
Och sedan en implementering av detta i en annan fil enligt: 

[ServiceContract]	  
public	  class	  Calculator	  
{	  
	  	  	  [OperationContract]	  
	  	  	  public	  double	  Add(double	  a,	  double	  b)	  {	  …	  };	  
	  	  	  [OperationContract]	  
	  	  	  private	  double	  Subtract(double	  a,	  double	  b)	  {	  …	  };	  
}	  
 

Detta kan liknas med C/C++ där man har header-filer och kod-filer och är ett koncept som jag som C# 
utvecklare aldrig lärt mig uppskatta. Även om det kanske är tekniskt rätt snyggt att ha ett interface där 
man deklarerar vilka metoder tjänsten implementerar skapar detta merarbete för mig som 
programmerare i och med att jag alltid måste hålla det uppdaterat. Man skulle kunna tänka sig att den 
programmerare som konsumerar tjänsten kan ladda ner interface-filen och lära sig från den vad tjänsten 
kan och inte kan göra. Detta löser dock WCF på ett bättre sätt med hjälp av den dynamiska 
dokumentation som enkelt kan kommas åt via en webbläsare genom att gå till tjänstens url och lägga till 
/help. Denna dokumentation är mycket rikare än vad interface-filer normalt sett är. Merarbetet för mig 
som utvecklare är att jag alltid måste se till att interfacet matchar implementationen, en ändring i 
implementationen kräver ändring i interfacet och glömmer man något får man spendera tid åt att leta fel. 
Vidare krävde WCF en del konfigurering, såsom att namnge endpoints och liknande. Återigen, inte så 
komplext arbete men det känns som onödigt arbete för en så pass liten applikation som denna där det 
uppenbart bara finns en tjänst. I min mening resulterar detta enbart i mer arbete för mig och ännu en 
källa till fel som tar tid att felsöka och åtgärda… onödigt. 
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Tur då att man i WCF för .NET 4.0 håller med om att denna implementation ofta är överdrivet komplex 
för mindre projekt. Microsoft valde därför att tillhandahålla ett enklare sätt att implementera 
”RESTfulla” tjänster på. Detta tack vare att man kan ladda ner en ny projekttemplate till Visual Studio. 

 

Vad Microsoft har gjort är att abstrahera ABC-mantrat och gjort det dynamiskt i nya dll-filer i 
ramverket. På så sätt slipper man som utvecklare hantera interface-filer (contract) och konfigureringar. 
Precis vad jag letade efter! Nu krävs bara en enda fil, nämligen implementationen som exempelvis ser ut 
så här: 

namespace	  iTime.Web	  
{	  
	   	  
	  	  	  	  [ServiceContract]	  
	  	  	  	  public	  class	  Service1	  
	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  [WebInvoke(	  

UriTemplate	  =	  "TimeRecord",	  
Method	  =	  "POST",	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RequestFormat	  =	  WebMessageFormat.Json,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ResponseFormat	  =	  WebMessageFormat.Json)]	  
	  	  	  	  public	  bool	  InsertTimeRecords(TimeRecord	  record)	  
	  	  	  	  {...	  

 

Representational State Transfer (REST) är en stiltyp av mjukvaruarkitektur som introducerades av Roy 
Fielding, en av författarna till HTTP-specifikationen. Grundprincipen är att tjänsten man exponerar har 
en URI och att man kan kommunicera med den med hjälp av de verb som finns angivna i HTTP-
specifikationen: GET, POST, PUT och DELETE. Om man exempelvis exponerar metoden 
http://iTime.com/MyService/TimeRecord så betyder normalt ett GET-anrop till denna att klienten vill 
läsa en TimeRecord, ett POST-anrop att klienten vill skapa en TimeRecord, PUT-anrop för att updatera 
och DELETE-anrop för att ta bort en TimeRecord. Jämför vi detta med det vanligaste alternativet, 
SOAP RCP över HTTP så måste man i SOAP skapa denna typ av verb själv genom exempelvis 
getTimeRecord, createTimeRecord, updateTimeRecord och deleteTimeRecord där all kommunikation 
normalt förs över HTTP POST verbet. Detta resulterar i att SOAP RCP ignorerar vissa befintliga 
funktioner i HTTP-protokollet såsom autentiseing, cachning och kan på så sätt tvinga utvecklaren att 
behöva återuppfinna dessa funktioner. (Wikipedia-A, 2011) 

För min egen del bryr jag mig inte om REST rent tekniskt är bättre än SOAP eller viceversa. Jag bryr 
mig om utvecklingstid, och eftersom WCF numer har en projekttemplate för att snabbt skapa en REST-
tjänst blir valet enkelt. Dessutom finns det bibliotek för iOS som gör att kommunikationen med en 
REST-tjänst enkel på iPhone-sidan. Mer om detta nedan. 

ASIHTTPRequest är ett ramverk med öppen källkod skrivet av Ben Copsey. Detta ramverk är en 
wrapper till ett antal underliggande lågnivåfunktioner för nätverkskommunikation (CFNetwork API) 
som redan finns i iOS men som inte är helt uppenbara hur man ska använda sig av. På så sätt 
tillhandahålls ett antal metoder som programmeraren kan använda sig av för att lättare kommunicera 
över HTTP-protokollet. Till detta ramverk har Copsey byggt en väldigt lättförståelig hemsida med 
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kodexempel för att snabbt komma igång. Flertalet befintliga applikationer på AppStore använder sig av 
detta ramverk och det verkar därför vara relativt genomtestat och stabilt. (Allseeing-i.com, 2011) 

JSON – JavaScript Object Notation är en objektnotation som ofta används som ett alternativ till XML. 
Nedan ses en kort jämförelse mellan XML och JSON.  

En	  ”Activity”	  i	  XML:	  
<Activity> 
      <Category> 
        <key xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic">String 
content</key> 
        <value 
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic">2147483647</value> 
      </Category> 
      <Description>String content</Description> 
      <Id>String content</Id> 
      <Name>String content</Name> 
      <ShortName>String content</ShortName> 
</Activity> 

 

En	  ”Activity”	  i	  JSON:	  

"Activity":{ 
 "Category":{ 
  "key":"String content", 
  "value":2147483647 
  }, 
 "Description":"String content", 
 "Id":"String content", 
 "Name":"String content", 
 "ShortName":"String content" 
} 

 

Som ses ovan är JSON aningen kompaktare än XML vilket kan vara en fördel vid dataöverföring med 
3G till mobiler då användaren betalar per megabyte eller då bandbredden inte är den bästa. 

Som vanligt så är jag inte ute efter den bästa tekniken utan efter den kortaste utvecklingstiden. Det är 
nämligen så att det finns ännu ett bibliotek med öppen källkod för iOS. Detta heter SBJSON och är 
utvecklat av Stig Brautaset. Med hjälp av detta använder man en parser för att konvertera JSONdata till 
nativa datatyper i Objective-C (Json-framework, 2011). För att exempelvis parsa en Activity i exemplet 
ovan skrivs denna kod: 

NSString *response = [request responseString]; 
   
NSMutableArray  *array = [response JSONValue]; 
 
En sträng parsas alltså till en array. Man kan efter parsningen populera en instans av en Activity-klass 
skriven i Objective-C enligt exempelvis: 

for(NSDictionary *dic in array) { 
 
   NSDictionary *acti = [dic objectForKey:@"Activity"];  
 
   NSString *shortName = [acti objectForKey:@"ShortName"]; 
                         
   if(shortName != nil) {                               
      iTMActivity * activity = [[iTMActivityFactory sharediTMActivityFactory] 
getOrCreateWithID:shortName]; 
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Den slutgiltiga kommunikationslösningen kom därför att se ut på följande vis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som ses ovan är kommunikationen mellan .NET och iOS inte helt enkel. Med hjälp av 
tredjepartsbibliotek, projekttemplates i Visual Studio och kodexempel i dokumentation kan denna 
kommunikation dock åstadkommas utan extrema mängder utvecklingsarbete. Vad jag inte testat är hur 
snabb denna lösning är. Detta återstår att se men skulle kräva att serversidan driftsätts på sin tilltänkta 
server med tillhörande uppkoppling eller i alla fall en liknande miljö. 
 
 

	  
[WebInvoke(UriTemplate	  =	  "TimeRecord",	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Method	  =	  "POST",	  RequestFormat	  =	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WebMessageFormat.Json,	  ...]	  
public	  bool	  InsertTimeRecords(TimeRecord	  record)	  {	  
	  	  	  using	  (var	  ctx	  =	  new	  TimeDBEntities())	  {	  
	  
	  	  	  	  	  	  ctx.sp_iTime_TimeRecordCreate(	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Convert.ToInt32(record.Id),	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  DateToInt(record.TimeStarted),	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  DateToInt(record.TimeEnded),	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  record.Activity.ShortName,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ... 
 

NSURL *urlen = [NSURL 
URLWithString:[iTMCommunication 
prepareURL:@"TimeRecord?agrActNo=1200675"
]]; 
 
ASIHTTPRequest *request = [ASIHTTPRequest 
requestWithURL:urlen]; 
 
[request startSynchronous]; 
  
NSError *error = [request error]; 
if (!error) { 
 … 
  … 
NSString *response = [request 
responseString]; 
   
NSMutableArray  *array = [response 
JSONValue]; 
   
for(NSDictionary *dic in array) { 
 
   iTMTimeRecord *record = 
[[[iTMTimeRecord alloc] init] 
autorelease]; 
 
   [record setId: [dic 
objectForKey:@"Id"]]; 
   [record setId2: [dic 
objectForKey:@"Id2"]]; 
 
 … 

WebService.cs	  

TimeRecordFactory.c	  

TimeRecordFactory.c	  
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3.4	  	  	  	  	   Utvecklingsmiljö	  
Jag tänkte att det nu kan vara lämpligt att kort beskriva hur jag satte upp utvecklingsmiljön som krävdes 
för att jag skulle kunna bedriva detta examensarbete. Bilden nedan visar den hårdvara som användes. 

 

 

Som ses ovan använde jag mig av två datorer i mitt utvecklingsarbete. Serversidan med 
databaskommunikation utvecklades på en PC. Jag använde mig av .NET 4.0 som ramverk och C# som 
språk. På denna dator körde jag Windows 7 Professional med IIS 7 installerat. Serversidan av systemet, 
som bland annat innehöll den WCF-tjänst som tillät iPhonen att kommunicera med driftsattes i IIS 7 på 
port 80 som jag också öppnade i Windowsbrandväggen. 
 
För att kunna köra en kopia av den webbapplikation som används på Cygate idag för att rapportera tid 
satte jag upp en virtuell maskin med Windows Server 2003. Detta för att kunna konfigurera de COM-
objekt som används i den applikationen och för att få tillgång till en domän för att få Active Directory 
inloggningen att fungera. 
 
MacBooken jag använde körde Apples utvecklingsmiljö XCode 4 och jag gick med i Apples 
utvecklarprogram för 1000 kronor / år för att kunna signera appen och testa den på en iPhone enhet 
under utvecklingen. 
 
På grund av att databasen med all tiddata fanns på en MS SQL server på den virtuella maskinen på PCn 
var jag tvungen att ha båda datorerna igång under utvecklingsarbetet. Vanligtvis gjorde jag 
modifikationer i Objective-C koden på Macen och testade appen i den inbyggda simulatorn eller direkt i 
en iPhone. Appen kommunicerade sen med webbtjänsten på servern (på PCn) via HTTP-anrop på port 
80. Det krävdes ett par timmars konfigurering för att sätta upp detta men när det väl kom igång 
fungerade det över förväntan. 
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3.5	  	  	  	  	   Agda	  tillåter	  inte	  databaskommunikation	  
Ett av de ursprungliga önskemålen från Cygates sida var att man skulle slippa rapportera frånvaro i ett 
annat system än det man rapporterar tid i. Så var nämligen fallet 2011 på företaget, de anställda 
rapporterade först tid i Visma och sedan frånvaro i Agda Entré. 

Som ses i kapitel 2 lagrar Agda data i en MS SQL databas som ägs av och står hos Cygate. Man 
hoppades därför att den nya iPhone applikationen skulle kunna integreras mot både Visma och Agda 
med resultatet att man inte behövde gå in i två olika system utan att man istället skulle kunna rapportera 
både tid och frånvaro från en och samma iPhone app. 

Efter kortare diskussion med säljare, konsulter och utvecklare hos Agda stod det klart att: 

1. Det fanns ett API som Agda-konsulter får använda sig av när det gör specialanpassade lösningar 
till kunder. 
 

2. Konsulterna kunde inte hjälpa oss med det vi ville åstadkomma. 
 

3. Utvecklingsavdelningen och de serviceavtal som gäller mellan Agda och Cygate förbjuder att 
man själv lägger in data i databasen. 
 

Efter denna besvikelse togs beslutet att hoppa över frånvarorapportering i iPhone applikationen och 
följaktligen att inte integrera appen mot Agda Entré. 
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3.6	  	  	  	  	   Säkerhet	  

3.6.1 Engångslösen	  
På Cygate finns en säkerhetspolicy som säger att alla interna tjänster och applikationer man kan komma 
åt över internet kräver inloggning med engångslösenord. Detta kan exempelvis vara ett SMS eller att 
användaren har en lite dosa med sig som visar ett nytt lösenord varje 20 sekunders intervall. 

För att göra denna iPhoneappliaktion mobil krävs att data kan föras över via internet genom GPRS eller 
3G. Den data som förs över är alltså tidrapporteringar vilket gör att applikationen borde rätta sig efter 
den säkerhetspolicyn som finns på företaget.  

Möjlig	  framtida	  lösning	  
På grund av tidsbrist implementerades inte denna säkerhetsfunktion men nedan beskrivs kort ett förslag 
på en lösning som skulle kunna implementeras i framtiden om projektet fortskrider. 

 

 

Lösningen bygger på att alla anställda har en RSA-dosa med engångslösen (som är standardutrustning 
för de anställda på företaget). När man i appen väljer att synka med den centrala databasen blir man 
tillfrågad om att skriva in ett engångslösen. Detta lösen skickas över en krypterad anslutning till en 
webbtjänst som anropar en inloggningsmetod. Denna bit kan med fördel skrivas i ett modernt språk och 
miljö såsom C# och .NET eftersom detta driftsätts på servrar hos företaget. Inloggningsmetoden i sin tur 
ställer en förfrågan till RSA-servern och kontrollerar om den angivna koden är korrekt. 
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Principiellt är allt detta möjligt. Vad som däremot antagligen är lite svårt är att ställa en förfrågan till 
RSA-servern. Jag gjorde lite research i frågan men hittade inte speciellt mycket dokumentation eller 
exempel på hur detta skulle gå till. Skulle man i framtiden vilja fortsätt på detta spår kan det vara en god 
idé att hitta någon som kan den RSA-lösning som används på företaget och rådfråga hur 
kommunikationen mellan .NET och denna server skulle kunna gå till. 

3.6.2 Domäninloggning	  med	  AD	  
På Cygate använder man sig av Active Direcory för autentisering. Det är alltså med sitt domänkonto 
man loggar in när man som anställd använder sig av tidrapporteringen. 

Det var önskvärt att inloggning i iPhoneapplikationen skulle ske på samma sätt för att slippa behöva 
hålla flera olika lösenord i huvudet. 

Möjlig	  framtida	  lösning	  
Denna funktionalitet prioriterades bort från en första version av appen. Dock gjorde jag lite 
undersökningar på ämnen och kom fram till en grov skiss över en lösning som skulle kunna 
implementeras i framtiden om utvecklingsarbetet fortskrider. 

Rent arkitekturmässigt är denna lösning lik den föregående kring engångslösenord och ser ut enligt: 

 

På serversidan finns affärslogik skriven i C# på .NET-ramverket. Man exponerar även en webservice 
som iPhoneapplikationen kan kommunicera med. 
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Något positivt är att eftersom både Active Directory och .NET är tekniker från Microsoft finns det bra 
och relativt enkla sätt att åstadkomma kommunikationen mellan dessa två. Antingen kan man skriva allt 
från grunden och då med fördel ta hjälp av någon av de många artiklar, blogposter och tutorials som 
skrivits på ämnen, exempelvis: 

• http://www.15seconds.com/issue/020730.htm  
• http://www.c-sharpcorner.com/Articles/ArticleListing.aspx?SectionID=1&SubSectionID=1  
• http://www.codeproject.com/KB/system/activedirquery.aspx  
• http://www.techrepublic.com/article/access-active-directory-data-via-net/6054670  

Vill man spara tid finns till och med kommersiella bibliotek som gör arbetet ännu enklare, exempelvis 
.NET Active Directory Wrapper (http://www.dotnetactivedirectory.com/) erbjuder en produkt som bakar 
in den lågnivåkod som krävs för att kommunicera med en LDAP-tjänst såsom Active Directory och 
exponerar istället en samling enkla metoder till utvecklaren. Detta kan se ut enligt: 

 

3.6.3 Partyproblemet	  
En till säkerhetsaspekt kommer av det faktum att man inte alltid behöver autentisera sig mot Active 
Directory eller en RSA-server. Att behöva logga in med RSA koder varje gång man ska lägga till en 
tidrad är ganska omständligt och förstör syftet med en mobilapplikation. Därför är det rimligt att 
förvänta sig att denna autentisering kanske endast behöver göras på man gör mer avancerade operationer 
såsom att föra över rapporterad tid till ekonomisystemet eller liknande. Detta är alltså en avvägning 
mellan användbarhet och säkerhet som resulterar i att följande scenarion riskerar att uppkomma; 

Konsulten Elin är på fest hos några kompisar. Någon gång under kvällen hittar en av Elins kompisar 
hennes mobil och skickar lite ”roliga” sms och råkar också öppna appen för tidrapportering. Utan att 
veta riktigt vad hon gör tar kompisen bort ett par tidrader för veckan. När Elin nästa dag synkroniserar 
veckans tidrader mot den centrala databasen saknas följaktligen de tidrader som kompisen råkat ta bort 
vilket kan vara svårt för Elin att uppmärksamma. 

Liknande problem skulle kunna uppstå om konsulten Basels tvillingar börjar leka med pappas mobil och 
tycker att tidrapporteringsappen ser väldigt rolig ut. 

Föreslagen	  lösning	  
Det vore kanske bra att ha någon sorts spärr så att denna typ av onödiga säkerhetsproblem kan undvikas. 

PIN-kod för att öppna applikationen: 
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En pinkod skulle kunna stävja mot dessa problem. En pinkod är också snabb att slå in vilket 
förhoppningsvis göra att irritation minskas hos användaren. Ett lösenord med bokstäver som kräver att 
man använder mobilens tangentbord skulle antagligen uppfattas som mer omständligt att behöva göras 
så fort man startar applikationen. 
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3.7	  	  	  	  	   Klasser	  

 

 

Till en början hade jag en idé om att göra objektlagret mer generellt än vad som kanske krävdes för 
Cygate. Detta för att applikationen skulle vara lättare att återanvända hos andra företag. Jag kom dock 
snabbt fram till att det antagligen skulle krävas att jag hade ett par andra företag och deras system för att 
jag skulle kunna inse vad som behövde generaliseras. Därför gav jag upp denna idé, men vissa koncept 
behölls. 

3.7.1 IDn	  är	  strängar	  
För att kunna integrera min applikation mot fler system än bara det som Cygate använder, Visma, valde 
jag datatypen sträng för alla id-egenskaper hos mina klasser. Tanken är att detta skulle möjliggöra 
integration mot maximalt antal databaser i och med att i princip alla datatyper enkelt kan konverteras 
fram och tillbaks till en sträng. 

Datatyp	  i	  DB	   Exempel	  
Konverterad	  till	  en	  

sträng	  

Int32	   2819312	   ”2819312”	  

GUID	  
21EC2020-‐3AEA-‐
1069-‐A2DD-‐

08002B30309D	  

” 21EC2020-‐3AEA-‐
1069-‐A2DD-‐

08002B30309D”	  

String	   ”A35289U2”	   ”A35289U2”	  

…	   …	   …	  

Ni förstår principen. 
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3.7.2 Start-‐	  och	  stopptid	  samt	  längd	  
Olika applikationer för tidrapportering verkar använda sig av olika koncept gällande hur man 
representerar en arbetssession. Det första alternativet är att man har en start- och stopptid, ex. 14:30 till 
19:00, och räknar därefter ut längden genom enkel subtraktion. Det andra alternativet är att man direkt 
anger längden för ett arbetspass i timmar och minuter. Det senare alternativet används av Cygate där 
man anger antalet hela och halva timmar man arbetat, start- och stopptid är inte intressant. Dock finns 
det en tredje möjlighet, nämligen att låta användaren välja mellan de två alternativen. Om denna anger 
endast anger en längd, ex. 5 timmar, används detta. Om användaren istället tar sig tid att ange start- och 
sluttid räknas längden ut från detta. Man måste givetvis hantera fallet på användaren försöker ange en 
längd och en start- och sluttid. Jag tycker att det i detta fall känns logiskt att på något sätt låsa 
användargränssnittet så att om man angivit start- och sluttid inte ges möjlighet att ändra längden utan 
denna räknas automatiskt ut när man ändrar de två klockslagen för när man började och slutade jobba. 

Se de tre egenskaperna TimeStarted, TimeEnded och TimeSpent hos Projekt-klassen. 

 

3.7.3 Generella	  egenskaper	  
För att möjligöra att kunna anpassa applikationen till flera olika kunder med olika system har jag lagt till 
ett antal generella egenskaper till klasserna. Exempelvis har klassen Projekt egenskaperna Integer1 och 
String1 vilka skulle kunna användas om det system min applikation ska integreras mot har några 
speciella egenskaper som jag inte förberett för. 

Jag inbillar mig att generella objektlager på det här sättet kan vara av värde om en applikation ska kunna 
anpassas till olika kunder med olika krav. Dock har jag inte funnit särskilt mycket bra information och 
tips om hur man åstadkommer detta, men det är ett intressant ämne. 

3.8	  	  	  	  	   Mitt	  ramverk	  
Den största delen av min erfarenhet och kunskap ligger i utveckling med .NET-ramverket från 
Microsoft. Detta ramverk är använt i betydligt större utsträckning än vad Cocoa från Apple är. 
Konsekvensen verkar vara att det finns betydligt fler bibliotek och ramverk att tillgå för .NET-
utveckling än vad det finns när man programmerar för iPhone. Exempelvis använder jag mig ofta av ett 
ramverk för affärslogik som heter CSLA. Med hjälp av detta kan man bygga ett objektorienterat lager 
som abstraherar ens affärslogik och bland annat implementera validering och autentisering på 
egenskapsnivå för sina objekt och få ett väldigt standardiserat sätt att arbeta med databaskommunikation 
(CSLA, nov 2011). Jag spenderade ett par timmar med att leta efter ett liknande ramverk för iPhone men 
utan resultat. Man får en känsla av att kombinationen Objective-C och Cocoa är lite för ungt för att det 
ska ha hunnit komma några riktigt bra och allmänt använda påbyggnadsramverk/bibliotek till 
plattformen. 

Till följd av detta så valde jag halvvägs in i projektet att skapa mig ett eget ramverk. Förhoppningen är 
att hantera följande koncept: 

• Tillståndshantering för objekt 
• Unika objekt 
• Delvis laddade objekt 
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• JSON serialisering/deserialisering 
• Standardiserad implementering av objekt/entiteter 
• Förenklad synkning mellan telefon och server 
• Concurrency 

Vissa av dessa koncept är välkända programeringstekniska problem medan andra är mina egna påhittade 
koncept. Jag kommer att gå igenom de två första i mer detalj nedan men först tänkte jag visa en 
översiktlig vy av ramverket. 

3.8.1 Grundkoncept	  
Det första man måste acceptera är de tre superklasserna nedan. Det är från dessa som alla entiteter i min 
app ärver ifrån. 

 

 

Från klassen Object ärver alla entiteter såsom TimeRecord, Project, Activity etc. För att motverka 
förvirring skiljer jag på ”objekt” och ”objekt”. De objekt som är instanser av klasser utanför mitt 
ramverk är vanliga objekt. Exempelvis är detta datum ett vanligt objekt, 

 NSDate *date = [[NSDate alloc] init].  

Objekt som är instanser av subklasser till min superklass Object kallar jag för ”affärsobjekt”. Detta 
eftersom dessa oftast är domänspecifika objekt som representerar ett koncept i applikationen eller hos 
min kund. Exempel på affärsobjekt är objektet Kund, Projekt, Tidrapport, osv. Dessa är alltså 
domänspecifika objekt i en affärsdomän, alltså ”affärsobjekt”. Detta kan jämföras med begreppet 
entiteter som används i liknande sammanhang. 

I samtliga applikationer jag utvecklat har konceptet att ha samlingar av affärsobjekt alltid funnits. 
Vidare har det alltid funnits någon sort ordning i dessa samlingar. Därför finns superklassen List 
representerad och alla listor av entiteter ärver ifrån denna. Exempel på listor i iTime är TimeRecoryList, 
ProjectList, etc. 

Jag tycker om att ha viss kontroll över hur objekt och listor skapas och populeras och skapade därför 
också en Factory-klass. Från denna ärver de ”fabriker” som är ansvariga för att skapa entiteter i appen. 
Exempel är TimeRecordFactory, ProjectFactory, etc. 
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3.8.2 Tillståndshantering	  
En funktion jag har lärt känna och uppskatta via andra ramverk är tillståndshantering av objekt. Detta 
kan exempelvis användas för att bestämma hur ett eller flera objekt ska sparas i en databas. Nedan 
demonstreras detta koncept med exempel. 

På superklassen Objekt finns 3 booleska flaggor: 

isNew // Indikerar om ett affärsobjekt nyligen är skapat på telefonen och ännu inte 
finns i databasen. 

isDirty // Indikerar om en eller flera egenskaper hos ett affärsobjekt har ändrats. 
Om så är fallet är objektet ”smutsigt” och ändringarna ska antagligen sparas till 
databasen inom en snar framtid. 

isDeleted // Indikerar att ett affärsobjekt är borttaget utan att det sparats till 
databasen. Detta är så kallad ”defered deleting” och innebär att man i ett 
distribuerat system såsom på en iPhone kan ta bort objekt utan att de vid samma 
tillfälle tas bort i databasen. När man senare väljer att spara ändringar till 
databasen räknar ramverket igenom vilka objekt som har markerats för att tas bort 
och utför lämplig opperation mot databasen. 

Dessa flaggor hanteras automatiskt av ramverket och när man ”tar på sig hatten” som UI-utvecklare 
behöver man normalt inte fundera på hur dessa flaggor sätts utan man kan istället enkelt komma åt dem 
för att uppdatera användargränssnittet i enlighet med objektens status. Exempelvis kanske en röd prick 
kan visas på objekt som är ”smutsiga” och objekt som är markerade för senare borttagning kanske inte 
ska visas över huvud taget. 

Steg nummer två är att automatiskt hålla koll på ett affärsobjekts egenskaper och uppdatera dessa 
flaggor när det är lämpligt. Detta åstadkoms med något som kallas för Key-Value Observing som 
tillhandahålls av Cocoa (Apple’s utvecklardokumentation-A, nov 2011). Implementeringen såg ut så 
här: 

- (id)init{ 
    if ((self=[super init])) { 
  // We will add ourself as observer for every property 
  for (NSString *prop in [[self class] getPropertiesList]) 
   [self addObserver:self forKeyPath:prop options:0 context:nil]; 
        } 
 return self; 
} 
 
// When a property changes, we become dirty 
- (void)observeValueForKeyPath:(NSString *)keyPath ofObject:(id)object change:(NSDictionary 
*)change context:(void *)context { 
 [self markDirty_]; 
}	  
 

Jag vill inte påtvinga användande av någon speciell databas eller någon speciell teknik för att 
kommunicera med en databas eller server. Tanken är att ramverket ska vara så oberoende som möjligt 
av allt sådant. Jag använder mig dock av konceptet CRUD för att hantera sparandet (persistance) av 
mina affärsobjekt (Wikipedia-B, aug 2011). Detta är implementerat genom att det i superperklassen 
Factory finns 4 metoder som är tänkta att överlagras, 3 av dessa är följande: 
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- (void)dataPortal_Insert:(ZXCBusinessObject*)obj { 
    [NSException raise:@"Method not implemented" format:@"dataPortal_Insert not overridden 
for class %@", class_getName([self class])];  
} 
 
- (void)dataPortal_Update:(ZXCBusinessObject*)obj { 
    [NSException raise:@"Method not implemented" format:@"dataPortal_Update not overridden 
for class %@", class_getName([self class])];      
} 
 
- (void)dataPortal_Delete:(ZXCBusinessObject*)obj { 
    [NSException raise:@"Method not implemented" format:@"dataPortal_Delete not overridden 
for class %@", class_getName([self class])];      
}	  
 

Som synes ovan kastar dessa metoder ett error om de inte överskuggas i en subklass. Detta är för att 
varna utvecklaren som använder sig av ramverket om denne glömt att implementera metoder för 
persistens. Samtidigt görs inget antagande om hur detta ska göras. Utvecklare har alltså fria händer att 
använda vilken databas han eller hon vill. Man behöver inte ens använda sig av en databas om man inte 
vill. Det enda antagandet som görs är att ett affärsobjekt har behov av CRUD : Create – Skapa ett 
objekt, Read – Läsa in objekt, Update – Updatera ett befintligt objekt och Delete – ta bort ett befintligt 
objekt. Detta kan exempelvis implementeras enligt: 

- (void)dataPortal_Insert:(ZXCBusinessObject*)obj { 
    // Prepare json 
    NSError *error; 
    NSString *json = [[obj composeIntoDictionary] 
JSONStringWithOptions:JKSerializeOptionPretty error:&error]; 
     
    // Try to create at server-side 
    NSNumber *requestID = [iTMCommunication callPOSTAsync:@"TimeRecord" jsonToAppend:json 
requestDelegate:self requestIDString:obj.ID]; 
 
}	  
 

Det är nu magin kommer in i bilden. Superklassen Factory är tillräckligt smart för att lista ut vilken 
CRUD operation som ska köras baserat på varje objekts tillstånd. Implementering av detta ses nedan. 

- (void)saveObjectAsync:(ZXCBusinessObject*)obj { 
     
    // Is it savable? 
    if (!obj.isSavable) 
        return; 
     
    // Mark that we start to save it 
    [obj markSaving_]; 
     
    // Figure out if we need to insert/update/delete 
    if (obj.isNew) { 
        if(obj.isDeleted) { 
            // When passing a new object to the deleteObject method, it is marked as deleted 
and 
            // removed from the objects collection. Thus, we have nothing to do here. The 
object 
            // will be dealloceted as soon as we give up our pointer to it. The factory 
stopped 
            // retaining the object when deleteObject was called. 
             
            // Do nothing! 
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        } 
        else { 
            // INSERT 
            [self dataPortal_Insert:obj]; 
        } 
    } 
    else { // An old object 
        if(obj.isDeleted) { 
            // DELETE 
            [obj dataPortal_Delete]; 
        } 
        else { 
            // UPDATE 
            [obj dataPortal_Update]; 
        } 
    } 
}	  
 

För att knyta ihop säcken visar jag nu direkt fördelen som detta koncept medför 

[[iTMTimeRecordListFactory shared] saveObjectAsync:newRecord];  J	  
	  
När vi tar på oss hatten som UI-utvecklare behöver vi alltså inte längre oroa oss för om ett objekt ska 
uppdateras, skapas eller tas bort. Allt vi behöver göra är att kalla på metoden  save. Jag ser inte detta 
som en stor fördel i ett (mer eller mindre) synkront användargränssnitt där gränssnittet låser sig för 
användaren på denne exempelvis trycker på ”skapa ny tidrapport”. Detta eftersom det är enkelt att i 
detta fall inse att det är frågan om att skapa ett objekt eftersom användaren tryckte på knappen ”skapa” 
och inte ”ändra” eller ”ta bort”. En större fördel finns antagligen i distribuerade asynkrona system. Låt 
oss säga att användaren inte har tillgång till internet men ändå skapar 4 tidrader, ändrar timantalet på 3 
befintliga och tar bort 2 tidigare skapade rader. När användaren nästa dag får tillgång till internet 
kommer dessa 9 rader att försöka sparas. Då är det lite svårare all lista ut vilka CRUD operationer som 
ska köras. Det är då skönt att bara kunna skriva myObjects.save() och låta ramverket lista ut vad som 
behöver göras. 

3.8.3 Unika	  objekt	  
Jag har största delen av min erfarenhet inom webbutveckling. En skillnad mellan att utveckla för webb 
jämfört i en distribuerad miljö är hanteringen av objekt hos klienten. Vid utveckling av en 
webbapplikation finns normalt inte möjligheten att ha den typen av affärsobjekt jag använder mig av hos 
klienten eftersom klienten är en webbläsare som kan hantera HTML och JavaScript. Det finns inget 
riktigt bra sätt att konvertera mina affärsobjekt gjorda i .NET till JavaScript och lagra dem i minnet hos 
besökaren till min hemsida. Dock vill jag nämna att konceptet Web 2.0 medför denna möjlighet i större 
eller mindre skala. Utvecklar man en webbapplikation i Flash eller Silverlight finns det fina möjligheter 
att koda objektorienterat även på klienten. Men för att göra denna jämförelse enklare pratar jag nu alltså 
bara om ”Web 1.0” hemsidor. Här gäller alltså kort sagt: Objektorientering på server och html i 
webbläsaren. Vidare kommer livscykeln för de objekt som skapas på webbservern till en sådan här 
hemsida normalt sätt vara mycket kort. När en besökare exempelvis knapprar in 
www.VictorsWebbApplikation.se/NYHETER kommer min .NET applikation att skapa en lista 
innehållandes affärsobjekt av typen Nyhet. Sedan kommer ett databas anrop göras enligt select * 
from nyheter för att sedan populera alla nyhetsobjekt med data. Utifrån denna lista med objekt 
kommer jag att rendera en mängd html som ser ut som en lista som kan skickas till klienten och visas av 
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dennes webbläsare. Vad som är viktigt att notera i det flödet är att affärsobjekten Nyhet bara existerade i 
x antal millisekunder. Jämför vi detta med utveckling av en normal iPhone-applikation ser vi en stor 
skillnad: objekten lever mycket längre! En lista av nyhetsobjekt som skapas i en iPhone app försvinner 
inte bara för att vi visar en lista med dem för användaren. Istället finns dessa objekt kvar i telefonens 
minne så länge vi vill att de ska finnas där (eller tills minnet blir fullt). Det vill säga, det rör sig inte 
längre om millisekunder utan istället sekunder, minuter eller kanske timmar. Denna grundläggande 
skillnad ger upphov till ett problem jag kallar för ”kopior-av-samma-objekt” och beskrivs i exemplet 
nedan. 

Tänk dig att en webbutvecklare, låt oss kalla honom för Jonos, har fått i uppgift att bygga en 
webbapplikation för tidrapportering åt ett företag och deras 100 konsulter, låt oss kalla företaget för 
Essner AB. Följande två krav finns med i kravlistan: 

1. Lista av rapporterade tidrader för aktuell månad 
2. Kunna byta namn på projekt 

Krav nummer 1 implementeras med en tabell som populeras med data från en databas baserat på vilken 
period användaren surfat till i URL:en: 

 

Som ses ovan kan användaren se alla tidrapporteringar för januari månad. I listan visas vilket projekt 
konsulten rapporterat in tid på, antalet timmar samt vilken aktivitet som utförts. 

Krav nummer 2 implementeras på en ny sida enligt följande: 
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Det är när användaren klickar på knappen ”Spara” som det intressanta händer. Först skickas ett http-
anrop till webbservern som sig bör. Webbapplikationen ser då till att det på ett eller annat sätt skickas en 
SQL-fråga av typen update project where …. När detta är gjort har Jonos det ganska lätt. Han ser till 
att användaren skickas tillbaks till url:en essner.se/tidrapport/JANUARI. Den första sidan laddas om och 
data hämtas på nytt från databasen, och listan visas med den uppdaterade datan likt: 

 

Applikationen fungerar som den ska och Jonos får betalt. 

Essner AB vill nu också kunna tidrapportera i telefonen och Jonos som läst en distanskurs i 
iPhoneprogrammering tar sig an även detta uppdrag. 

Problemet är nu att användaren måste ladda ner denna data via 3G eller ibland till och med GPRS vilket 
tar cirka 5 sekunder per månad som laddas ner. Jonos tänker på detta och drar därför nytta utav att han 
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på iPhonen har tillgång till alla projekt- och tidrapportobjekt. Istället för att ladda om listan med tidrader 
så fort ett projekt ändrats skickar han bara tillbaks användaren till listan och säger till den visuella listan 
att ladda om sin data baserat på de affärsobjekt som finns. Se pseudokod för detta nedan. 

En lista av tidrapporter sparas i applikationen. Denna lista populeras med data från servern likt: 

populateFromDatabase(data) { 
   list = new List(); 
   for(object dto in data) { 
      TimeRecord record = new TimeRecord(); 
      record.noOfHours = dto.noOfHours; 
      record.activity = dto.activity; 
 
      // Ladda barnet Project till record 
      Project proj = new Project(); 
      proj.uniqueID = dto.project.uniqueID; 
      proj.name = dto.project.name; 
      record.project = proj; 
 
      list.add(record); 
   }  
} 

Detta är ganska standardiserad kod för populering av objekt från data hämtad ur databas. Problemet med 
denna kod är att man skapar många instanser av klassen Project. Även om två tidrader är rapporterade 
på samma fysiska projekt, exempelvis ”Försvarsmakten” som har det unika ID:t 7651 i databasen så 
kommer det i fallet januari i vårat exempel att skapas 3 instanser av Project, alla med uniqueID = 
7651. 

När användaren klickar på knappen ”Spara” för att byta namn på ett projekt görs kanske följande: 

btnSaveClick() { 
   // Vi updaterar en instans av klassen Project lokalt 
   theProject.name = textBox.text; 
 
   // Vi skickar även en förfrågan om att updatera namnet i databasen på servern 
   serverMethod.updateProjectName(newName); 
 
   // Slutligen skickar vi tillbaks användaren till listan. 
   navigate.to(TimeList, “januari”); 
} 

Vad som nu riskerar att hända är följande: 
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Vi ser att det bara är en av tidraderna som nu visas korrekt med det uppdaterade projektnamnet. 
Problemet ligger i hur vi populerade våra affärsobjekt. Om vi populerar som i populateFromDatabase 
ovan så har vi olika instanser av samma fysiska projekt och måste därför hitta på någon lösning på detta 
för att slippa ladda om datan från servern. 

Snabblösning – Ändra alla instanser. 

btnSaveClick() { 
   // Vi updaterar en instans av klassen Project lokalt 
   theProject.name = textBox.text; 

   // Leta också rätt på alla andra projektinstanser och ändra dem 
   for(TimeRecord t in globalTimeRecordList) { 
      // Kolla om projektet är ”samma” som det vi vill ändra 
      if(t.project.uniqueID == theProject.uniqueID) { 
         t.project.name = textBox.text; 
      } 
   }  
 
   // Vi skickar även en förfrågan om att updatera namnet i databasen på servern 
   ... 
} 
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Som ses ovan kan man åstadkomma detta ganska lätt om man vet vart man har alla sina 
projektinstanser. Ofta är det dock lite svårare då det uppdaterade objektet kan finnas i olika listor, och 
vara barn till olika objekt, kanske till och med barnbarnsbarn till något objekt. Koden i btnSaveClick() 
riskerar därför att bli lång och komplex. I denna del av applikationen vill vi helst ha väldigt enkel kod då 
denna del oftast är en Controller i Model-View-Controller arkitekturen. 

Vidare tycker jag det är lite synd och onödigt att behöva ha flera identiska instanser av en klass när det i 
verkligheten egentligen bara finns ett sådant objekt. Det finns inte 3 projekt som heter Försvarsmakten 
och har det unika ID:t 7651. Det är unikt för att det bara finns exakt ett sådant fysiskt projekt. 

Superklassen Factory kommer här till undsättning. I denna klass har jag nämligen implementerat något 
jag kallar för en ”svag pool” (eng. ”weakPool”). Denna implementering är en variant av designmönstret 
ObjectPool (Wikipedia-E, nov 2011) men med så kallade svaga referenser till objekten i poolen. 
Konceptet svaga referenser kommer från miljöer med Garbage Collectors och är en referens till ett 
objekt som inte garanterar att objektet finns kvar i minnet. Det vill säga ett objekt som bara har svaga 
referenser till sig hanteras som ett objekt utan referenser till sig av Garbage Collectorn och detta objekt 
kommer alltså att frigöras när GC ”passerar förbi”. I miljöer utan garbage collection såsom iOS tolkas 
en svag referens som en pekare som inte ökar ett objekts ”retain count”. 

Efter jag implementerat detta fann jag dock att detta också är ett befintligt designmönster kallat multiton 
(Wikipedia-F, nov 2011). Jag kommer inte att förklara hur dessa designmönster fungerar utan 
intresserade läsare hänvisas till Wikipedia för mer pedagogiska förklaringar av mer erfarna 
programmerare. Istället tänkte jag lite kort visa hur jag implementerat detta i min superklass Factory 
med följande javaliknande pseudokod: 

class Factory { 
   private List weakPool; 
   ... 
   public Object getOrCreateWithData(data) { 
      string ID = getIDFromData(data); 

      Object obj = weakPool.getWithID(ID); 
      if(obj == null) { 
         obj = new Object(); 
         obj = obj.populateFromData(data); 
      } 
      return obj; 
   } 
}  

Poängen här är att vi håller koll på alla instanser som skapas av den typ av affärsobjekt vår factory är 
ansvarig för att skapa. Om det i vårt exempel ovan redan skapas en instans av den efterfrågade projektet 
skapas alltså inte något nytt utan det befintliga returneras. 

Affärsobjekten kan nu implementera följande populering av sig själva: 

class TimeRecord inherits_from Object { 
 
   public void populateFromData(data) { 
      this.name = data.name; 
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      this.uniqueID = data.uniqueID; 
      this.project = ProjectFactory.getOrCreateWithData(data.project); 
   } 
} 

Voilà! Samtliga tidrader (TimeRecord) som registrerades på projektet ”Försvarsmakten” har ett barn, 
som är en pekare mot ett och samma objekt av typen projekt. 

Det ska dock sägas att både designmönstret ObjectPool och Multiton verkar vara lite kritiserade. 
Problemet som jag ser med denna lösning är att koden blivit betydligt mer komplex. Det vill säga 
svårare att förstå, svårare att felsöka i, svårare att testa och svårare att underhålla. Vi får se om denna 
implementering finns kvar om ett par månader när driftsättning är planerad. 

3.8.4 Delvis	  laddade	  object	  
Om man har denna typ av multiton kommer det alltid bara att finnas en instans av varje unikt id för 
varje typ av affärsobjekt. Det kan därför vara en idé att tillåta delvis (eller partiell) populering av objekt. 
Tänk dig exempelvis följande scenario: 

 

Som synes ovan i min app behöver aktiviteten ”Beredskap” (ID 14) olika mängd data vid olika 
tidpunkter. I början när man använder appen visas bara en lista där endast aktivitetens kortnamn ”ber” 
används (den vänstra bilden). Vid ett senare tillfälle när man vill ändra aktivitet på en tidsrad måste även 
aktivitetens fulla namn laddas in. Detta koncept stöds av superklassen Factory och används i iTime. Det 

Activity { 
     ID = 14 
     ShortName = ber 
     Name = null 
} 

Activity { 
     ID = 14 
     ShortName = ber 
     Name = Beredskap 
} 
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är synd att behöva tvinga användaren av ramverket att ladda in all data från början om den egentligen 
inte behövs förrän senare. 

Ett alternativ till detta är exempelvis att ha olika typer av projektobjekt. I listan använder man sig 
exempelvis av en instans av klassen ProjectInfo som är en förenklad variant av klassen Project där 
exempelvis bara egenskapen name finns. Detta koncept använder jag ofta vid utveckling av .NET-
applikationer men jag ville testa om det gick att komma ifrån det då det tenterar till att man i slutändan 
har väldigt många olika typer av klasser att hålla reda på. 

3.8.5 JSON	  serialisering/deserialiseing	  
Jag kommer inte att gå igenom hur detta är implementerat men kort sagt så om du inte överskuggat 
metoden populateFromData i dina affärsobjekt kommer ramverket att populera objekten från JSON data 
genom att använda egenskapsnamnen hos din klass för att identifiera olika delar i JSON-datan. Mina 
standard-konverteringar mellan strängar och den datatyp du specificerat för dina egenskaper kommer att 
användas. 

Denna bit var mer en programmeringsövning än faktiskt användbar kod. Jag ville testa vad man kunde 
åstadkomma i ett dynamiskt språka såsom Objective-C. 

3.8.6 Standardiserad	  implementering	  av	  klasser	  
En av de viktigaste fördelarna med att använda sig av ett ramverk tycker jag är att man tvingas att 
implementera saker på ett visst sätt. Detta gör att koden blir väldigt standardiserad och enkel att 
underhålla. Detta gör det även möjligt att generera stora delar av koden utifrån templates. 

3.8.7 Förenklad	  syncning	  mellan	  telefon	  och	  server	  
En detaljerad beskrivning av denna del utelämnas. Jag tänkte dock nämna att för dem som är 
intresserade av att hantera tillstånd för objekt på server och iPhone att man kan använda sig av en 
hashfunktion. Med exempelvis MD5 kan man skapa en hash-sträng av den data i alla egenskaper för ett 
objekt. Man kan sedan använda denna för att jämföra med objekt på servern för att se om de 
distribuerade objekten är av den senaste versionen eller ej. På så sätt kan mängden data som skickas 
mellan telefon och server minimeras. 

Liknande koncept skulle kunna implementeras med tidsstämplar (timestamp) men det är inte alltid man 
har rättigheter nog att ändra i en databas man använder som lagring. Exempelvis då man integrerar en 
app för tidrapportering mot en redan befintlig tidrapporteringsapplikation men en redan befintlig 
databas. 

3.8.8 Concurrency	  
Problem med concurrency är vanligt förekommande och det vanligaste kanske är att man hämtat data 
från en databas ändrat lite i den och sparar ändringarna. Problemet är att någon annan under tiden också 
hämtat samma data men gjort andra ändringar och sparat dessa först. När person nummer 1 sparar sina 
ändringar skrivs alltså ändringarna gjorda av person 2 över. 

Detta problem riskerar att uppkomma i iTime då appen inte är tänkt att ersätta det befintliga 
tidrapporteringssystemet som används av Cygate, det ska endast vara ett komplement. Det vill säga, 
konsulter ska kunna använda det befintliga systemet samtidigt som de använder appen. En lösning på 
detta är att använda så kallad optimistisk concurrency med ”first-write-wins”, dvs. att den 
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applikation/användare som först hinner trycka på spara-knappen får sina ändringar sparade i databasen. 
Den person som kommer som nummer 2 får ett felmeddelande i stil med: ”Den tidrad du försöker spara 
har uppdaterats sedan du senast såg den. Dina ändringar kan därför inte sparas och gränssnittet kommer 
att ladda om sig själv”. Detta är antagligen lättast implementerat med tidsstämplar (timestamp) men om 
man inte har möjlighet att införa detta i databasen man använder kan det också åstadkommas med hjälp 
av CRC (cyclical redundancy check). iTime använder sig av samma hash-funktion som beskrevs ovan, 
MD5. När man försöker updatera en tidrad hämtas först tidraden från databasen och en hash-sträng 
skapas utifrån dess data. Denna sträng jämförs med hash-strängen lagrad i affärsobjektet vi läsning av 
objektet och om strängarna stämmer överrens har inga ändringar gjorts till datan sedan den senast lästes 
från databasen av appen och den kan alltså uppdateras. 

För intresserade läsare rekommenderas: (Rockford Lhotka 2003), (Wikipedia-C 2011) och (Wikipedia-
D 2011) . 

 

3.9	  	  	  	  	   Apple	  och	  AppStore	  
Något mer att ta i beaktining när man utvecklar en iPhoneapplikation är den monopoliserade 
distributionskanalen som Apple styr med järnhand. Jag pratar förståss om AppStore. Detta monopol 
bygger på att iPhonen är låst så att dess användare inte kan lägga in mjukvara själva, utan måste 
använda sig av AppStore för att få nya appar. Det är tekniskt möjligt att modifiera sin iPhone så att man 
kan göra detta men det är olagligt och man riskerar att man tappar funktionalitet. 

Detta koncept fungerar bra för appar som säljs mot privatpersoner som exempelvis spel. Det finns 
varken en poäng eller intäktsströmmar som skulle möjliggöra att en utvecklare skräddarsyr sitt spel till 
en enskild nerladdare. Därför fungerar konceptet AppStore bra. 

När man däremot utvecklar appar riktade mot företag som måste anpassas för att passa in i deras 
befintliga IT-infrastruktur är det något som är fel med AppStore. Tänk dig att det på denna marknad 
finns en app som heter iTime. 20 företag med i genomsnitt 40 anställda vill nu köpa denna app 
tillsammans med det konsultarbete som krävs för att integrera den med deras befintliga system för 
tidrapportering. Plötsligt finns det därför 21 olika appar på AppStore; iTime, iTimeForCompanyA, 
iTimeForCompanyB, iTimeForCompanyC… Ja, ni förstår problemet. De 20 efterföljande apparna 
kommer dessutom bara att ha i genomsnitt 40 nedladdningar (1 per anställd). Skulle Apple tillåta detta 
på i sin kära applikationsbutik? 

Lösning	  1	  :	  Bygg	  en	  väldigt	  generell	  app	  
Den första lösningen jag kom att tänka på är att helt enkelt bygga en så pass generell applikation så att 
den går att integrera med de system hos de företag som i framtiden är intresserade av appen. Detta tror 
jag dock inte är särskilt enkelt. Tänk om man missar en egenskap hos en klass som gör att man 1 år 
senare inte kan integrera appen hos en ny kund. Man skulle då kunna göra en uppdatering till sin app på 
AppStore men om då de befintliga kunderna också laddar ner denna uppdatering kanske deras system 
slutar fungera. Det är alltså inte en helt bra idé. 
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Lösning	  2	  :	  Volume	  Purchase	  Program	  	  
Under sommaren 2011 kom Apple med den riktiga lösningen, Volume Purchase Program. Detta 
program ger företag möjlighet att köpa ett visst antal kopior av en specifik app att användas inom sin 
organisation. Vidare möjliggör detta också köp och försäljning av så kallade Custom B2B apps. Så här 
skrivs det på developer.apple.com: 

Some features of a custom B2B app can include: 

§ A personalized UI including company logo or branding 

§ Unique capabilities specific to a business process or workflow 

§ Extra privacy protection to handle sensitive data 

§ A specific configuration to meet the customer’s server/back-office environment or IT environment 

§ Features targeting a limited audience, such as a business partner, dealer, or franchise 
  

Mina problem är alltså lösta? Om vi hade bott i USA, ja, men tyvärr är detta för tillfället inte möjligt i 
Europa. Jag har letat men inte funnit någon indikation på om Apple planerar att lansera detta koncept 
utanför USA eller hur lång tid det kommer att ta. Jag var även i kontakt med deras support och fick 
följande svar: 

“It is Apple's policy not to comment on unannounced products or products under development, whether or not they actually 
exist. Nor is it our policy to discuss release dates. 

Product announcements are generally accompanied by a press release, which often gives many of the specifications people 
are interested in.” 

Alltså är det omöjligt att vet när eller till och med om detta program kommer att nå Sverige.  
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Kapitel	  4	  

4 Arbetsprocess	  och	  planering	  
	  

4.1	  	  	  	  	   Bra	  mjukvara	  för	  projektplanering	  efterlyses…	  
Jag har alltid tyckt om UI/UX utveckling, det vill säga utveckling av användargränssnitt och 
användarupplevelse. Ett bra användargränssnitt ser olika ut beroende på vem man frågar och vad 
mjukvaran i fråga är tänkt att användas till. När jag börjar använda något nytt program får jag ofta 
känslan av att allt är för komplicerat och rörigt och i slutändan använder jag bara ett fåtal av alla 
funktioner programmet har eftersom det är för omständigt och tråkigt att läsa igenom användarmanualer 
och tutorials. Alltså en känsla av att programmet inte riktigt är anpassat efter mina behov. 

Så är fallet med planeringsverktyg. Jag har aldrig funnit ett sådant program som passat för det arbetssätt 
jag har i mina utvecklingsprojekt som ensam utvecklare i ett 1-3 månader långt projekt. Ett projekt som 
bedrivs följsamt men där kunden/uppdragsgivaren ofta kräver någon sorts fingervisning om när saker 
och ting är klara och att åtminstone få se en grov plan för arbetet. 

Microsoft Project och liknande program där man kan göra detaljerade Gantt-scheman ger ofta en bra 
översikt över hur lång tid projektet verkar ta. Problemet är att ett agilt arbetssätt inte stöds särskilt väl. 
Hur gör man en sprint i ett Gantt-schema? Hur gör man om man egentligen inte vet hur lång tid en 
aktivitet kommer att ta? etc. är frågor som gör Gantt-scheme-program olämpliga för iterativ utveckling. 

Trac och andra liknande open-source program för projekthantering har ofta rätt många funktioner och 
stödjer ofta ett agilt arbetssätt. De är dock i min mening väldigt fula och tidskrävande att använda. Det 
verkar som att stora delar av open-source communityn i världen helt enkelt är mer intresserade av att 
”knacka kod” än att designa snygga och lättanvändliga användargränssnitt. 

Kommersiella program såsom ScrumWorks Pro har ofta gediget många funktioner i sig och tilltalande 
användargränssnitt. Problemet jag ser med dessa är att de är anpassade för ”development in the 
enterprise” (Collab.net 2011), dvs. anpassade för ett lag av utvecklare som arbetar i en större 
organisation. Vad har jag som enskild utvecklare egentligen för användning av att sätta upp avancerade 
rättigheter för olika användarkonton och vari ligger värdet i funktioner såsom ”collaborative 
forecasting” om man inte har några kollegor? I min mening har dessa programvaror 20 gånger fler 
funktioner än vad jag letar efter och kvalitén på varje enskild funktion är ofta nedlåtande. Jag får ofta 
känslan av att det sitter ett utvecklarteam någon stans som har till uppgift att så snabbt som möjligt 
implementera den lista av funktioner som chefen ”prioriterat” fram. Så fort en funktion är 
implementerad och ger ett ”godkänt” beteende åker den direkt in på produktens ”feature list” så att 
säljarna kan använda det som ett argument vid deras säljmöte med inköpschefen på Initech nästa vecka. 
Jag saknar kvalité och passion :-) 
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4.2	  	  	  	  	   Visio-‐prototyp	  som	  planeringsverktyg	  
Av dessa anledningar bestämde jag mig för att skapa mitt eget planeringsverktyg. Att utveckla ett 
fullfjädrat sådant verktyg är antagligen ett större jobb än själva exjobbet och därför en omöjlighet. Jag 
har under tidigare utvecklingsprojekt insett att en prototyp kan i vissa fall vara rätt tillfredsställande. Så 
länge det inte är allt för många uträkningar inblandade, utan programmets huvuduppgift istället är att 
visa data, är min erfarenhet att prototyper ofta kan användas tillräckligt bra som rena program. 

Därför bestämde jag mig för att utveckla en prototyp i Visio och använda denna i mitt planeringsarbete. 

Mina största krav på ett planeringsverktyg för de projekt jag bedriver är: 

• Översiktsplanering 
• Sprintplanering 
• Uppföljning och ny kunskap 
• Möjlighet att tidsuppskatta enskilda aktiviteter och att utvärdera hur exakta ens uppskattningar 

var 
• Prognostisering baserat på nuvarande arbetstempo 
• Samt att det ska vara relativt intuitivt och visuellt tilltalande. 

Nedan beskriver jag de viktigaste funktionerna i mitt verktyg och hur jag använde dem under detta 
projekt. 

4.3	  	  	  	  	   Översiktsplanering	  
Ett grundläggande koncept inom följsam (”agile”) utveckling är att bara planera för vad man ska göra 
den närmsta iterationen (ofta cirka 1-4 veckor) och inte längre. Detta eftersom att utvecklingsarbete av 
naturen är mycket svårt att tidsuppskatta eftersom man oftast ska göra något man aldrig gjort förut. Jag 
håller med i detta synsätt och tycker det är bra att man inte detaljplanerar fram ett datum för driftsättning 
3 månader in i framtiden. Men, ur ett affärsmässigt perspektiv känns detta lite bakvänt. Hur ska ett 
företag kunna ta ett investeringsbeslut att utveckla en ny produkt om utvecklarna med 5 års 
högskoleutbildning och 5 års arbetslivserfarenhet inte kan uppskatta när de blir klara? Hur kan en 
uppdragsgivare hyra in en konsult för 1000 kronor i timmen för att utveckla en webbportal då konsulten 
säger ”jag vet inte hur lång tid det kommer att ta, vi kör löpande räkning…”? Agila förespråkare pratar 
ofta om att om man bara har en korrekt prioriterad lista och börjar jobba uppifrån så kommer man alltid 
att ha lagt sina resurser på de mest värdebringande funktionerna. Jag håller med om detta men problemet 
är ofta lite svårare än så. Om de 3 mest värdeskapande funktionerna tar 6 månader att utveckla kanske 
det inte alltid är rätt beslut att påbörja utveckling. 

Vare sig man jobbar som utvecklare i ett stort företag eller som frilansande konsult kommer det i 
praktiken väldigt ofta finnas någon som kräver en fingervisning om hur lång tid projektet kommer att ta. 
I min erfarenhet handlar det inte så mycket om att hålla den grovt uppskattade tidsplanen, utan bara ha 
den att visa upp med tillägget ”men det här är en grov uppskattning”. Det är skillnad på att ge sin 
uppdragsgivare en temporär tidsplan och skriva på ett avtal om leveransdatum. 
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Vidare känner jag ofta ett behov av att kunna lägga ut de olika aktiviteterna efter varandra för att få 
någon sorts övre gräns för hur lång tid de olika momenten får ta. Säg att vi exempelvis har 2 månader på 
oss att utveckla en faktureringsmodul och att vi planerat in 3 stora aktiviteter;  

• förundersökning (2 veckor), 
• kravspecifikation (2 veckor) 
• och implementering (4 veckor) 

Vi inser sedan att vi måste ha tid att testa systemet också; testning (2 veckor) och att det är påsk om 4 
helger. Att inse att vi går över vår deadline kanske är enkelt i detta simpla fall men när man har 10 
huvudaktiviteter och uppdragsgivaren lägger till en 11:e kan det vara svårt att se. Då är det ofta mer 
pedagogiskt med en visuell planering. 

 

 
Som synes ovan är det mycket enkelt att se att man går över sin deadline. Man har nu 2 alternativ; skjuta 
fram leveransdatumet eller prioritera bort något. I fallet då man prioriterar ner förundersökning och 
kravspecifikation kan det se ut så här: 

Notera att det här inte är en kvalificerad tidsuppskattning för hur lång tid ett moment kommer att ta utan 
endast hur lång tid momenten maximalt får ta om man ska möta utsatt deadline. Dvs. denna plan säger 
inte att kravspecifikationen förmodligen kommer att ta 2 veckor att skriva utan att kravspecifikationen 
maximalt får ta 2 veckor att skriva om vi ska kunna leverera i slutet av maj. 

En viktig poäng här är att man under projektets fortlöpande kontinuerligt uppdaterar denna planering. 
Om man vecka 4 fortfarande inte är klar med förundersökningen är det en indikation på att man måste 
prioritera om implementeringen eller testningen om man ska hinna klart i tid. 
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Denna typ av plan är, i min erfarenhet, också pedagogisk att visa för en uppdragsgivare som absolut 
kräver en grov plan. Men då med tillägget att ”det är ju i princip omöjligt att uppskatta, men för att vi 
ska hinna klart innan juni så är det något sådant här som krävs”. 

4.3.1 Mitt	  verktyg	  
 

 

Som synes här kan jag här göra en grov planering för när de olika momenten bör vara klara för att man 
inte ska gå över deadlinen. Jag tar nedan upp ett par nyckelfunktioner. 

Olika	  versioner	  

 

Högst upp syns denna versionsväljare. Poängen med den här planen är att den kontinuerligt under 
projektets gång ska utvärderas och göras om. Om ett moment tog 1 vecka längre tid än förväntat är det 
här enkelt att se vilka konsekvenser det kommer att få och om nödvändigt prioritera om. Tanken är även 
att man snabbt ska kunna navigera mellan versionerna genom att klicka på datumen de skapades på 

Markering	  av	  viktiga	  händelser	  

 

På tidsaxeln kan man enkelt markera viktiga datum såsom möten, datum för användartestning eller 
milstolpar. Man kan också enkelt markera ut semester för att se vilka konsekvenser 1 veckas arbetsstopp 
innebär. 
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Summering	  av	  sprinten	  
 

Under varje sprint finns en summering. Denna syftar till 
att intressenter såsom uppdragsgivare och kollegor som 
kommit in sent i projektet, m.fl. snabbt och enkelt ska 
kunna se vad som hitintills gjorts. 

Innan en sprint är påbörjad ser man vad som ämnas 
göras under sprinten och vad man kan förvänta sig för 
output. 

När en sprint är klar ser man resultatet (output) som text 
eller länkar till dokument (blått och rött). 

 
 
 
	  
4.4	  	  	  	  	   Sprintplanering	  och	  tidsuppskattning	  
Även om jag i mina projekt inte följer SCRUM särskilt noga så tycker jag att konceptet sprint är väldigt 
intressant. Detta av två anledningar. För det första är det ett intressant koncept att ”timeboxa” sin tid, 
dvs. att bestämma att man har ett visst antal timmar på sig och sen bestämma hur mycket man kan göra 
på den tiden. Konceptet är naturligt för att det liknar verkligheten mest. Att göra motsatsen och 
bestämma att man till vilket pris som helst ska få klart modul X leder oftast till att man tvingas jobba 
övertid vilket är ohållbart i längden. För det andra så är sprintar utmärkta att utvärdera. Att exempelvis 
dela upp ett två månader långt projekt i 4 lika långa delar om 2 veckor styck ger 4 utmärkta tillfällen för 
utvärdering av sprinten som gått och att dra lärdomar som kan användas i den nästkommande sprinten. 

Sprint	  backlog	  och	  ”prio	  2”	  
För varje sprint väljer jag ut de krav / användarhistorier som 
jag uppskattar att jag kan implementera under perioden. 
Dessa lägger jag i Sprint Backlog i enlighet med Scrum. Jag 
har dock en ”Prio 2” backlog där jag lägger aktiviteter som 
jag egentligen vill ha med men som antagligen inte skulle 
hinnas med. Detta var tänkt som ett sätt att se till att inte ta 
på sig för mycket arbete. Istället för att tänka ”med denna 
funktion måste ju också med” tillåter en prio 2 backlog mig 
att tänka ”ok, ja, denna funktion är ju väldigt viktig men jag 
lägger den som prio 2 så länge och implementerar den i mån 
av tid”. 

Denna idé visade sig inte vara särsikt användbar ändå då jag 
aldrig riktigt hade något gränsfall med en aktivitet. 
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Tidsuppskattning	  
Denna bit är hjärtat i mitt verktyg. Jag har alltid sett tidsuppskattning som mycket intressant och något 
som kan ge fördelar om man lär sig att behärska det. Nu är den stora frågan: ”går det att behärska?”, 
dvs. kan man någonsin tidsuppskatta mjukvaruprojekt med tillräcklig precision? 

Det är antagligen väldigt svårt, men som med det flesta andra färdigheter så borde träning ge färdighet. 
Ett problem jag stött på i flera planeringsverktyg är möjligheten att både tidsestimera och på ett smidigt 
sätt följa upp denna estimering för att se hur nära man var och på så sätt kunna dra lärdomar. Vidare tror 
jag att det kan vara bra att ha en mer visuell approach till tidsestimering än en stor matris med tider. 

Ovan ses planeringen för sprint 1 med tidsuppskattningar för hur lång tid varje krav kommer att ta att 
implementera. 

Övre	  &	  undre	  estimering	  =	  prediction	  box	  

 

Enligt modeller framtagna för tidsestimering som exempelvis COCOMO eller Lichtenbergs modell 
verkar det som en god idé att ha både en övre och undre estimering. Därför estimerar man i mitt verktyg 
alltid minst 3 tider; mest trolig, undre och övre. Dessa tre bildar en estimeringslåda eller ”prediction 
box” enligt nedan. 
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Man ges sedan möjlighet att komplettera denna låda med en så kallad ”i-värsta-fallet-zon”. 

Sammanställning	  
När man gjort sina estimeringslådor för varje enskild aktivitet fås en sammanställning för sprinten 
enligt: 

 

Ovan ser vi att vi estimerat att sprint 3 totalt kommer att ta mellan 63 – 112 timmar, med den troligaste 
tiden 88 timmar. Samtidigt ser vi att det totala antalet timmar vi allokerat för sprint 3 är cirka 45. Detta 
är en indikation på att vi kanske borde prioritera bort ett par aktiviteter. Användaren får också se en 
sammanställning av tidsuppskattning gjord i alla sprintar, vilket alltså resulterar i en total estimering för 
projektet. 

Kontinuerlig	  tidrapportering	  ger	  status	  
När man under projektets gång arbetar med ett visst krav rapporterar man dagligen in hur mycket tid 
man lagt på respektive krav. Detta gör att en ”progress bar” kan ritas ut för att indikera fortlöpandet. 

 

Ovan ser vi att vi hitintills lagt 7 timmar på det första kravet, som vi estimerat skulle ta 12 timmar. 
Alltså har vi möjlighet att spendera mer tid på aktiviteten utan att sprintens totala tidsplan förstörs. 

Färgkodning	  vid	  utvärdering	  
När en sprint avslutats är det viktigt att följa upp hur pricksäker man var. Detta görs genom följande 
färgkodningar: 
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Om vi tar min första spring som exempel ser det ut så här: 

 

Vi ser ovan att 

• 3 aktiviteter inte behövdes (gråa) 
• 3 var rätt tidsuppskattade (gröna) 
• 1 aktivitet var överskattad (ljusblå) 
• 1 var kraftigt underskattad (röd) 

Tanken är att det på detta sätt ska vara enkelt att analysera vad med gjorde bra och dåligt i sina 
uppskattningar och enkelt kunna navigera mellan olika sprintar och se om man ser någon mönster i sina 
feluppskattningar. 

Prognos	  baserat	  på	  aktuellt	  arbetstempo	  
Det är svårt att göra korrekta uppskattningar och därför införde jag en prognostiseringsfunktion.  
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Tanken här är att när man inser att den ursprungliga uppskattningen inte kommer att hålla gör man en 
prognos baserat på hur långt man hitintills kommit. Som syns i exemplet ovan hade jag vid ett tillfälle 
spenderat 14 timmar på en aktivitet jag estimerade till 8 h. Baserat på hur långt jag kommit estimerade 
jag att jag behöver 4 timmar till (= 18 totalt) en diff på 10 timmar mot min ursprungliga estimering.  

4.5	  	  	  	  	   Uppföljning	  och	  ny	  kunskap	  
Att lära av sina misstag och det som går bra är viktigt för att utvecklas. Därför införde jag ett antal 
möjligheter att utvärdera vad man gjort under sprintarna. En plats att samla kunskap på helt enkelt. 

 

Ovan ses exempelvis utvärderingen av tidsuppskattningen av sprint 1. Den är relativt självförklarande. 

Jag lade även till ett kommentarsfält att använda innan sprinten 
startat. Det visade sig vara ett bra sätt att skriva ner ett par 
anteckningar som kunde vara bra att tänka på under sprintens 
utförande. 
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Kapitel	  5	  

5 Användarupplevelse	  
”Become	  the	  end	  user”	  

Jag har utvecklat ett par applikationer som fritidsintresse, skolprojekt och som konsult och den största 
lärdomen jag tagit när det gäller att utveckla lättanvända grafiska gränssnitt är att slutanvändarna inte 
kan hjälpa dig hela vägen. Med det menar jag att du inte kan förvänta dig av en slutanvändare eller 
uppdragsgivare att göra ditt jobb. Oavsätt hur välinsatt denna person är i systemet och hur många bra 
idéer han eller hon än kommer med så kommer denna inte att överlämna 20 färdiga ritningar till dig 
under första projektdagen. Bra användargränssnitt kräver en hel del arbete, testande och skapande och 
kastande av prototyper. Det krävs att man sätter sig in i applikationen och dess tilltänkta slutanvändare. I 
min mening räcker det ofta inte att bara fråga ett par personer om ”hur de vill ha det” och gå på de 4 
första idéerna som kommer upp. Detta för att de ofta 

• Går emot varandra 
• Är alltför förenklade jämfört med verkligheten 
• Är en persons egna åsikter som inte delas av andra användare 
• Skulle ta alltför lång tid att implementera 
• Etc. 

För att få fram bra gränssnitt krävs därför ofta en tvåvägskommunikation där man diskuterar de idéer 
som intressenterna lägger fram. Om någon vill se samtliga projekt i en panel kanske man exempelvis 
måste fråga hur många projekt personen i fråga normalt sätt är engagerad i. Om han eller hon har 4 
projekt igång samtidigt kanske denna idé är praktisk, men för kollegan som har 20 projekt krävs en 
annan lösning. 

Poängen är helt enkelt man måste vara beredd att diskutera saker och ting. För att kunna diskutera 
behövs ofta en åsikt, eller i alla fall en viss kännedom i ämnet. Den bästa tekniken jag kommit fram till 
för att åstadkomma detta är inte att bara fråga slutanvändarna utan att också 

bli en slutanvändare. 

Så fort man själv börjar använde en applikation får man en egen bild av vilka funktioner som är viktiga, 
vad som är irriterande, vilka buggar som bruka uppkomma, etc. Jag blir i alla fall direkt mycket mer 
insatt de problem som användarna upplever varje dag och får snabbt en egen känsla för vad jag skulle 
vilja förbättra. En fördel med denna teknik är att den oftast är väldigt enkel att praktisera och att den inte 
kräver nämnvärt mycket tid. Om du ska göra en supportwebb, logga in på din mobiloperatörs 
kundwebb, din internetleverantörs, din hyresvärds etc. klicka omkring lite och se vad du tycker är bra 
och dåligt. Om du ska utveckla ett budgeteringsverktyg, ladda ner trial-versioner av de 5 högst rankade 
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sådana systemen på Google och börja testa. Det kan vara en idé att ha ett ”antekningsdokument” eller 
liknande för att skriva upp saker man tycker om och saker man inte tycker om och att klistra in 
skärmdumpar i. 

5.1	  	  	  	  	   Existerande	  appar	  och	  hur	  de	  påverkat	  iTime	  
För att bättre sätta mig in i denna typ av mobilaplikationer laddade jag ner och köpte 7 olika appar som 
rankades högt i AppStore. 

• Visma Tid 
• EternityLite 
• TSheets 
• aTimeLogger 
• Planner 
• iDid 
• och Sessions 

Dessa appar fungerade alla på relativt olika sätt men hade som gemensamt koncept att hjälpa folk att 
anteckna och sammanställa hur man spenderar sin tid. 

Nedan tar jag upp ett par koncept jag tyckte var intressanta och visar hur jag implementerade liknande 
koncept i min applikation. 

5.1.1 Dagsvy	  med	  summering	  
Detta var ett koncept som i princip alla sju appar hade implementerat på ett eller annat sätt. Dvs. att på 
något sätt kunna se hur mycket man jobbat under en viss dag, med dagens datum som förvalt. Det känns 
också viktigt få en summering över hur mycket man arbetat under dagen. 

 

Detta koncept kanske inte är särkilt innovativt men det var faktiskt så att det webbgränssnittet som för 
tillfället var i bruk hos Cygate för tidrapportering inte stödde detta koncept. Istället listades alla 
”tidrader” som rapporterats med datumet längst till vänster i listan och ingen summering fanns. Hade 
man alltså bara kollat på det befintliga systemet och bara ”iPhonifierat” det fanns viss risk att man skulle 
ha missat detta koncept. 

5.1.2 Veckovy	  som	  matris	  
Hur man implementerar en veckovy verkade efter att ha testat apparna inte vara helt uppenbart. Vissa av 
dem hade helt utelämnat denna funktion, vissa andra hade gjort det som en lång lista av aktiviteter som 
man fick scrolla i och en av de testade apparna hade implementerat detta som en matris. Denna idé var 
också den som uppdragsgivaren gärna ville se i applikationen. Det vill säga att man för en vald vecka 
kan se dagar som kolumner och projekt som rader och att respektive cell berättar hur många timmar man 
exempelvis spenderat på Projekt A under onsdagen. 

Mitt förslag såg ut så här: 
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Min uppdragsgivare tyckte att 
denna lösning var bra för att 
konsulterna snabbt skulle kunna 
kolla att de rapporterat 40 timmar 
för veckan som räknas som 
fulltid. Vidare hade man en 
önskan om att inom en snar 
framtid kunna gå till veckovis 
fakturering vilket man trodde 
skulle hjälpas av denna vy.   

 
 
 
 
 

5.1.3 Visuell	  igenkänning	  av	  projekt	  
Ett koncept som fanns i ett par av de testade apparna var att ha något mer än bara ett 
namn för att representera ett projekt man kan rapportera tid på. Exempelvis hade 
aTimeLogger en relativt avancerad ”Icon Manager” man använder för att associera en 
ikon med ett visst projekt. På så sätt får man en mer visuell vy när man ska välja 
projekt. Ett par andra appar använde sig av färger för att enklare identifiera olika 
projekt. 

Efter att ha använt dessa appar tycker jag att denna idé kanske inte medför ett väldigt stort extra 
funktionellt värde till applikationen men den blir uppenbart mer färgglad och roligare att använda. Av 
denna anledning valde jag att implementera en färgpalett man använder för att associera en färg på de 
projekt man är engagerad i.  

Under min testperiod identifierade jag ett potentiellt problem med detta koncept. Nämligen att om man 
har många projekt, exempelvis fler än 20, blir det svårt att komma ihåg vilken färg som är associerad 
med vilket projekt. 

En extra möjlighet som kommer av detta är att man kan göra grafer och diagram över hur man spenderat 
sin tid baserat på dessa färger, något som används i åtminstone en av de testade apparna. Detta var inget 
som prioriterades under detta projekt men det kan vara intressant att lägga idén på minnet.  

5.1.4 Precision	  
Samtliga testade appar gav möjlighet att ange spenderad tid väldigt precist med minutprecision. Detta är 
något som kanske måste stödjas av en applikation som är riktad till en större användargrupp då det inom 
denna kan finnas många olika användare med många olika krav. Appen jag utvecklar är däremot bara 
avsedd för ett enda företag och då riskerar möjligheten att rapportera med minutprecision att bli 
krångligt och att användas på fel sätt. Därför minskades antalet valmöjligheter för minutfältet ned.  
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Om man skulle utveckla en app riktad till fler företag kan det vara en idé att ha låta dem själva välja 
vilka valmöjligheter som ska finnas. Av att döma av Cygate verkar detta vara en viktig fråga. Problemet 
är att om det finns möjligheter att rapportera med en högre precision än vad företagspolicyn säger blir 
det lätt fel i underliggande system eftersom dessa kanske bara stödjer exempelvis halvtimmar. 

5.1.5 Prestanda	  
När man utvecklar mjukvara för en mobil enhet har man normalt tillgång till en simulator på datorn där 
man kan testa sin applikation. Problemet är att laptopen har en 2 Ghz processor medan iPhones i sämsta 
fall bara är 600 Mhz nedklockad till 400 (iPhone 3G). Vad som hände mig var att de listvyer jag byggde 
med scrollfunktion fungerade väldigt bra i simulatorn på min laptop. När jag senare testade dem på 
iPhonen upptäckte jag lite lagg. Det är inte så pass mycket att det förstör användarupplevelsen men 
scrollningen är inte lika performant som den i kontaktboken exempelvis. Det verkar finnas en hel del 
tricks beskrivna på nätet för hur man kan optimera sina listor för bättre scrollning. Något som verkar 
vara farligt är att använda Interface Builder för att göra sina list-items. Bättre verkar vara att bygga dessa 
dynamiskt i kod än att använda en visuell editor, något som jag läste om lite för sent.  



Kapitel	  6	  

6 Personliga	  reflektioner	  
 

Som ni kanske märkt har stilen på denna rapport varit av ganska subjektiv karaktär. Detta är medvetet då 
jag både tycker det är roligare att skriva på det viset och då jag tror att denna rapport på sin höjd 
kommer att läsas av andra studenter och inte nå högre upp i akademin. Ibland kan dock subjektiva 
värderingar gå ihop lite väl mycket med fakta och bättre grundade och motiverade åsikter. 

Följande kapitel ska därför ses mer som en samling av tankar jag fått under detta samt mina tidigare 
utförda projekt. Dessa åsikter är relativt ogrundade och läsaren ombedes därför läsa detta kritiskt och 
själv bedöma om mina motiveringar verkar logiska eller ej.  

 

6.1	  	  	  	  	   Användbarhet	  vs.	  funktionalitet,	  en	  trade-‐off?	  
Jag tror att framgångsrik mjukvaruutveckling handlar mycket om prioriteringar. 

• Ska vi bygga plattformsoberoende och rikta oss mot ett större marknadssegment eller nischa oss 
mot en specifik plattform och en specifik marknad? 

• Är det viktigare att implementera kryptering av data än en trevlig välkomstsida? 
• Ska vi stödja flera språk från början och lansera internationellt eller välja ett språk och lansera 

hemma först? 

Det finns många frågor att ställa sig och svaren är sällan uppenbara. Vad som däremot är uppenbart är 
att man har begränsade resurser och att hur man väljer att spendera dessa begränsade resurser kommer 
ha stor påverkan på framtida intäkter, besparingar, vällevnad eller vad det nu är som ens mjukvara är 
tänkt att inbringa. 

Ännu en prioriteringsfråga att besvara innan man slänger sig hals över huvud in i utveckling är denna: 

• Ska vi implementera 300 funktioner eller ska vi nöja oss med 100 och spendera resten av tiden 
med att skapa ett intuitivt användargränssnitt? 

Jag kommer i detta avsnitt att diskutera just denna typ av prioriteringsfråga, nämligen funktionalitet 
kontra användbarhet. Det är absolut ingen omöjlighet att uppnå båda, dvs. ett system med många 
funktioner som också är intuitivt att använda, men det är rimligt att anta att detta kräver tid och pengar. 
Är man till exempel en linköpingsstudent som kan spendera 400 timmar på ett exjobb måste man kanske 
välja; 10 funktioner och ett snyggt, intuitivt UI eller 20 funktioner och svartvita listor och textboxar. Jag 
har ingen storartad erfarenhet från professionella projekt men det är rimligt att anta att liknande 
avvägningar även måste göras i ”den riktiga” världen. 

Denna prioritering tycker jag är väldigt intressant och jag har därför tagit fram följande 
förklaringsmodell för att tydliggöra mitt budskap: 
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Som synes i figuren ovan har jag två axlar. Horisontellt graderas mjukvara efter hur många funktioner 
de har, vertikalt hur användbara de är. 

De blå boxarna är olika applikationer och som ett exempel har jag tagit Photoshop. Detta är en mjukvara 
med enormt många funktioner samtidigt som den är extremt svårt att använda. Det finns hundratals 
instruktionsvideos, tutorials och artiklar bara kring hur man skapar en skugga i detta ritverktyg. Visual 
Studio är också ett program med många funktioner som kräver en erfaren användare. Som motpol till 
dessa två har vi Gmail i den första kvadranten, dvs. webbmail som har långt ifrån samma antal 
funktioner som Photoshop men som är relativt enkelt att använda. I det här hörnet ser vi ofta 
”farmorsäker”-mjukvara, dvs. mjukvara man utan alltför stor ansträngning kan lära sina mor- och 
farföräldrar att använda. 

I det nedre vänstra hörnet kan vi placera all dålig mjukvara som har få funktioner och som är svår att 
använda. I det övre högra hörnet finner vi mjukvara som är dyr att utveckla. Tänk dig exempelvis att 
göra Photoshop så lättanvänt så att man kan lära sin farmor att använda det. Den uppgiften är antagligen 
på gränsen till omöjlig och minst sagt ett dyrt åtagande. 

Vad är kvalité? Vad anser du vara bra mjukvara? Dessa frågor är viktiga att ställa till sina tilltänka 
slutanvändare och svaret kommer antagligen att vara väldigt subjektivt. Vidare kommer svaret 
antagligen att vara beroende av hur mjukvaran är tänkt att användas. För professionell mjukvara som är 
en persons huvudsaklika arbetsredskap tror jag att antalet funktioner ofta är den faktor som påverkar 
kvalité mest. Även om Photohop är svårt att använda så lär sig en professionell designer ganska snabbt 
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att hitta i menyer eftersom denna spenderar 40 timmar i veckan med detta program. Samtidigt vill denne 
designer normalt inte behöva spendera lika mycket tid med att lära sig hur man skickar och tar emot e-
post när han eller hon sitter hemma i soffan. Jag föreslår alltså att kvalité för konsumentapplikationer 
ofta handlar om hur intuitiva och lätta de är att använda. En tredje kategori är de applikationer som är 
riktade mot en professionell publik men som inte är tänkta att skapa något direkt värde åt dennes kunder. 
Detta är ”stöd”-mjukvara såsom tidrapportering, fakturering, mail osv. I figuren föreslår jag att 
kvalitativ mjukvara inom detta segment anses inneha samma egenskaper som konsumentapplikationer, 
dvs. att de är lätta att använda. En professionell designer vill normalt spendera 7 timmar och 55 minuter 
per dag i Photoshop för att skapa grafik som kan säljas till kunder och de sista 5 minuterna med att 
rapportera tid och skicka fakturor. Om dennes mjukvara för tidrapportering och fakturering är så pass 
svåranvända att designern spenderar 2 timmar per dag med dessa och bara 6 timmar i Photoshop är de 
något som är fel. 

6.1.1 Trade-‐offen	  i	  siffror	  
I figuren nedan visar jag hur min prioriteringsmodell kan ligga till grund för ett rent ekonomiskt 
prioriteringsbeslut i en tidig planeringsfas vid mjukvaruutveckling. 

 

Som synes har jag här graderat de bägge axlarna. Den horisontella rangordnar nu mjukvara efter antal 
funktioner från 1 implementerad funktion till 10 000. Vertikalt rangordnas mjukvara efter hur enkel den 
är att använda, från 1 (=svåranvänd) till 10 (=lättanvänd). Jag antar att detta är skalenligt och 
matematiskt mycket inkorrekt och läsaren ombedes därför att inte ägna alltför mycket tid till 
detaljstudering av denna figur. Poängen jag vill få fram är detta samband: 
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Min teori är att detta samband ska kunna ligga till grund för prioritering vid planering av 
mjukvaruutveckling. Som ett exempel säger vi att Photoshop har 10 000 funktioner men bara 1 
användbarhetspoäng. Detta ger en total utvecklingskostnad på 10 000. Låt oss sedan säga att Visual 
Studio har 6 000 funktioner och 2 poäng i användbarhet. Detta ger oss en totalkostnad om 12 000. 
Återigen, skalenligheten i modellen kan och borde verkligen ifrågasättas. Med detta synsätt är det dock 
uppenbart att både Adobe och Microsoft värderat funktionalitet högre än användbarhet i utvecklingen av 
dessa två produkter. Om vi tror på denna modell så är alltså förklaringen till denna prioritering att dessa 
produkter är riktade mot en professionell publik som alltså anser mängden funktioner vara starkare 
förankrat i konceptet kvalité än vad användbarhet är. 

Vi ska nu räkna baklänges i denna modell för att bättre kunna 
prioritera utvecklingen av iTime. Till att börja med antar vi att 
om Adobe kan producera en applikation med en totalkostnad på 
10 000 enheter så kan en Linköpingsstudent producera en app 
till en totalkostnad av 35 enheter. Vi har alltså 35 att spela med 
och spelet är att så väl som möjligt fördela dessa mellan att ta 
fram ett snyggt användargränssnitt och att programmera fram 
funktioner. Vad man vidare kan inse är att jag skulle kunna 
spendera samtliga 35 enheter på programmering och därför 
implementera 35 funktioner. Nackdelen med detta är att appen 
antagligen skulle se ut likt bilden till höger. Det blå området i 
modellen ovan markerar alltså det område jag i utvecklingen av 
iTime har möjlighet att placera min app inom givet att jag har 
35 enheter att spendera.  

Tror vi på modellen så inser vi att denna tidrapporteringsapp är 
en professionell stödmjukvara och användarna (konsulterna) 
antagligen kommer att värdera ett intuitivt användargränssnitt 
högre än antalet funktioner. ”Sweet-spot” för iTime ligger alltså 
i området där de blå fältet överlappar det röda. Dvs. vi måste 
minst upp till 7 i användbarhetspoäng. Ekvationen antal 
funktioner * 7 = 35 ger oss därför att vi maximalt har råd att 
implementera 5 funktioner. 

Denna modell kräver uppenbart en hel del arbete innan den kan användas seriöst. Frågor som kan ställas 
är exempelvis: hur definierar man en funktion? Är alla funktioner verklien lika svåra att utveckla? Vem 
avgör subjektivt hur många användbarhetspoäng en applikation har? Osv. Vad modellen dock gör är att 
betona den trade-off som ofta uppstår mellan att massproducera funktioner och att ta en paus och skapa 
ett intuitivt användargränssnitt. 

6.2	  	  	  	  	   	  Kravlistor	  och	  backlogs	  är	  inte	  gjorda	  för	  UX	  

Totalkostnad   =   antal funktioner   x   användbarhetspoäng 
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I detta och det efterföljande avsnittet kommer jag att diskutera de problem jag ser med att använda 
kravlistor och backlogs i en planeringsfas vid mjukvaruutveckling samt en konceptuell lösning på 
problemet. 

Vad man än arbetar med, SRS och kravlistor för den som är konservativt lagd eller backlogs med user 
stories för den mer följsamma (”agila”) utvecklaren så menar jag att dessa artefakter har ett inbyggt fel 
när det kommer till mer översiktlig planering av ett mjukvaruutvecklingsprojekt. 

Under själva utvecklingsarbetet ser jag dessa som väldigt värdefulla, man kan enkelt ”bocka av” en rad i 
en kravlista eller förflytta en user story till kolumnen ”klar för testning” när man jobbar som utvecklare. 
Men det är just denna funktion, att ”bocka av”, som är problemet när man planerar mjukvara på en mer 
övergripande nivå. Tänk dig att du sitter som produkt manager och har ansvar för att resultatet av de 4 
närmaste månadernas utvecklingsarbete ska motsvara kundens behov maximalt och generera största 
möjliga antalet betalande kunder. Det är denna nivå av planering jag pratar om och jag menar att man 
här inte kan se världen lika svart och vit som man ofta gör som programmerare. 

Om man exempelvis jobbar på Airbus och ska utveckla ett styrsystem som ska vrida ett roder 10 grader 
kan ditt arbete befinna sig i två olika tillstånd; implementerat eller ej implementerat. Eftersom 
specifikationen klart och tydligt säger 10 grader så är funktionen inte korrekt implementerad förrän 
rodret kan vridas exakt 10 grader. Jämför nu detta med utveckling av en applikation som har ett grafiskt 
användargränssnitt där subjektiva koncept såsom layout, intuitivitet, flöden, färg osv. spelar en 
betydande roll i hur kvalitativt applikationen upplevs. Vid utveckling av ett tidrapporteringssystem finns 
exempelvis kravet ”kunna välja på vilket projekt man vill rapportera tid”. Man kan se detta svart och vitt 
med logiken att antingen kan man välja ett projekt eller så kan man det inte. Med denna logik skulle 
samtliga 4 implementationer nedan vara godkända: 

             

Som synes ser dessa lösningar väldigt olika ut. Implementationen längst till vänster kräver att appen 
kommer med en tydlig instruktionsbok för hur man använder den och det tar cirka 1 minut att välja ut ett 
projekt, skriva in projektets ID i den lilla textrutan och trycka på den lilla knappen ”Update TimeRecord 
with text” och risken för fel är stor. De två högraste lösningarna är helt intuitiva för användaren och att 
välja ett projekt tar cirka 2 sekunder. Som synes finns det alltså många olika sätt att implementera ett 
krav på i applikationer med användargränssnitt. 
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På grund av detta ser mina kravlistor ofta ut på följande sätt: 

eller med user stories (SCRUM etc.) enligt ovan 

Ett krav existerar alltså flera gånger där de representerar olika bra implementationer utifrån ett 
användbarhetsperspektiv. Detta är bra när man tar på sig hatten som programmerare och börjar på 
toppen av listan och arbetar sin väg nedåt men mindre bra när man sitter och översiktsplanerar sin 
applikation och vill ha koll på hela listan, inte bara toppen, botten eller någonstans i mitten. 

Utifrån detta problem utvecklade jag under mitt exjobb ett lite annorlunda koncept för kravhantering. 

6.3	  	  	  	  	   SRS	  is	  out,	  SRM	  is	  in!	  
Istället för att ha traditionella kravdokument såsom en Software Requirements Specification och 
kravlistor eller produkt backlogs så använde jag mig i detta projekt av en Social Requirements Matrix. 
Denna matris har en viktig fördel jämfört med listor. Man kan inte markera något som ”implementerat”. 
Eller det finns snarare olika grader av hur väl implementerat ett visst krav är. Om vi exempelvis tar 
kravet ”välja ett projekt” och de 4 exempelimplementeringarna ovan får vi följande klassificeringar: 

             

 

 

 

Kravlista 

#1. Lista tidrader 
#2. Ange projekt (Dålig version) 
#3. Ange antal h 
… 
#5. Ange projekt (Bra version) 
… 
#17. Ange projekt (Jättebra version) 

Slutanvändaren	  är	  
arg,	  appen	  går	  

knappt	  att	  använda.	  

Slutanvändaren	  
är	  föga	  

imponerad.	  

Slutanvändaren	  visar	  sin	  
uppskattning.	  Utvecklarna	  

verkar	  ha	  tänkt	  till!	  

Slutanvändaren	  mycket	  nöjd.	  
Imponerande	  hur	  väl	  utvecklarna	  

satt	  sig	  in	  i	  min	  situation.	  	  
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Utifrån detta grundläggande koncept kring klassificering av olika implementationer får vi följande 
matris: 

 

Jag misstänker att det kan vara lite svårt att förklara denna matris i en skriftlig rapport men jag gör här 
ett försök. 

Till att börja med har vi kraven listade längst till vänster. Om man exempelvis gjort en skiss för hur 
kravet ”Hantera projekt” kan implementeras indikeras detta av en utskuggad smiley som 
överrensstämmer med den användbarhetsmässiga nivå man anser att denna implementation skulle ha, 

exemeplvis: . På så sätt kan man i ett planeringsstadium se vilka möjliga lösningar man 
kommit fram till. 

När man senare implementerat ett krav på en viss nivå markeras detta med en icke utskyggad smiley 

enligt exempelvis . 
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Releaseplanering kan sedan göras genom att ”dra linjer” i matrisen. I exemplet ovan är versionen ”Beta 
0.1” vald och i matrisen nedan ser man på vilken användbarhetsmässig nivå de 5 första kraven är 
implementerad på i denna release. 

Vi får också ett samlat betyg på hur användbar en viss version av vår applikation är enligt 

 och även antalet funktioner vi implementerat enligt: . 

Vidare kan man bedöma hur stor påverkan de olika kraven förväntas ha på den totala användbarheten i 
applikationen genom att fördela 100% mellan de olika raven i vänsterkanten. Detta baserar jag på det 
välkända konceptet att mjukvara ofta följer paretoprincipen eller 80-20 regeln, dvs. att 20% av 
funktionerna i en applikation används 80% av tiden. Det vore därför ett rimligt antagande att det är mer 
värdefullt göra de mest eftertraktade funktionerna lättanvända före man ger sig på de funktioner som 
används minst. Utifrån denna procentuella fördelning får man sedan en graf som visas uppe i vänstra 
hörnet. 

Funktioner som uppenbart inte har någon påverkan på användbarhet markeras med denna symbol 

. Detta symboliserar en rent teknisk funktion såsom att utveckla en webbservice. Jag tycker dock 
att det finns en poäng i att särskilja olika tekniska lösningar åt varför man kan ha olika färger på dessa 

likt: . I fallet då kravet är att utveckla en WebService kan den blå ikonen exempelvis symbolisera 
en implementation baserad på SOAP medans den gröna kanske symboliserar en impelemntation baserad 
på REST. Det ska tilläggas att konceptet med en matris för kundkrav finns i andra existerande modeller. 
Den intresserade läsaren rekommenderas att exempelvis titta närmare på Quality function deployment 
(Wikipedia-G). 

 

6.4	  	  	  	  	   Diskussion	  
Om dessa verktyg verkligen hjälpe I utvecklingen av min app är svårt att säga. Den hjälp det gav var 
antagligen väldigt marginell. Detta är dock ett intressant område som jag vill utforska mer. Verktygen 
jag presenterat ska kanske därför mer ses som konceptuella och inte som färdiga verktyg som kan tas i 
användning vid mjukvaruutveckling. Jag anser dock att vissa av de idéer jag presenterat ovan har ett 
betydande värde i en planeringsprocess och jag skulle gärna vilja se dem implementerade i ett riktigt 
verktyg någon gång i framtiden.  
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7 Avslutande	  kommentarer	  
Detta	   är	   slutet	   av	   min	   rapport	   från	   de	   5	   senaste	   månadernas	   apputveckling.	   Det	   har	   varit	   ett	   roligt	   och	  
lärorikt	   arbete	   och	   jag	  är	   nöjd	  med	   vad	   jag	  hitintills	   producerat	   även	   om	  det	   tagit	   längre	   tid	   än	  planerat.	  
Förhoppningen	  är	  att	  utvecklingsarbetet	   fortskrider	  ett	  par	  månader	  till	  och	  målet	  är	  att	  driftsätta	  appen	  i	  
februari	  nästa	  år.	  

Må	  kraften	  vara	  med	  er	  och	  må	  Apple	  införa	  sitt	  Volume	  Purchase	  Program	  i	  Sverige	  snart.	  
	  

Victor	  Cottin,	  
Paris	  hösten	  2011	  
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 
längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 
omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 
enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan 
inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 
upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten 
finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende 
eller egenart. 
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