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Henrik Forsberg	
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!

SAMMANFATTNING!
Även om de flesta av oss i dagsläget vet att våra mobila 
enheter kan tappa sina nätverksanslutningar lite då och 
då har det mer eller mindre blivit en självklarhet att i alla 
lägen ändå kunna använda våra favoritapplikationer som 
vanligt. Denna rapport syftade till att hitta en lösning på 
problemet med nätverksberoende applikationer genom 
att implementera ett offline-läge som kringgick detta 
beroende i GreatRate, en iOS-applikation för 
kundundersökningar i butik. Med hjälp av en databas för 
att mellanlagra data under tillfällen då en duglig 
nätverksanslutning inte fanns tillgänglig samt 
synkronisering av nämnda data när anslutningen åter 
blivit funktionell förväntades problemet kringgås. 
Resultatet blev som väntat en applikation som gav 
användaren en förhöjd användarupplevelse helt 
oberoende av nätverksanslutningens status. Några av 
slutsatserna som drogs var dock att flera olika lösningar 
finns för detta problem och att problemet högst troligt 
har olika utseenden för olika applikationer.	
!
INLEDNING!!
Motivering!
I dagens mobila applikationer är det vanligt 
förekommande att både sändning och mottagning av 
data i olika former är nödvändigt att hantera. Av den 
anledningen är det också viktigt att kunna hantera de 
tillfällen då enhetens uppkoppling mot Internet fallerar 
på ett sätt som påverkar användaren så lite som möjligt, 
eller helst inte alls. Utöver detta blir det senare, då 
uppkoppling återfinns, också nödvändigt att hantera 
synkronisering mellan server och applikation av den data 
som eventuellt samlats in under den period då 
applikationen varit utan uppkoppling.	
!
Syfte!
Detta examensarbete undersöker hur man kan undvika 
att bristen på en pålitlig uppkoppling negativt påverkar 
användarens upplevelse av en mobil applikation genom 
att implementera ett så kallat offline-läge i applikationen. 
Ett offline-läge möjliggör fortsatt användning av 
applikationen oavsett uppkopplingens status.  En lämplig 

lösning implementeras sedan i GreatRate, en mobil iOS-
applikation utvecklad specifikt för kundundersökningar.	
!
Frågeställning!
För att uppfylla sitt syfte är detta examensarbete 
koncentrerat kring frågan:	
!
• Hur implementeras ett offline-läge i en iOS-

applikation för kundundersökningar med 
synkronisering mot server?	
!

Avgränsningar!
Examensarbetet är inte avsett att ta fram och visa det 
bästa sättet att implementera ett offline-läge för mobila 
applikationer. Denna lösning bygger på de befintliga 
förutsättningar som gavs då arbetet påbörjades och bör 
ses som ett exempel på hur ett offline-läge kan se ut. 
Arbetet fokuserar till stor del endast på förändringar 
gjorda på applikationssidan då åtkomst till serversidan 
var begränsad.	
!
BAKGRUND!
Order On Demand är ett LEAD-företag som utvecklar 
touch screen-baserade lösningar för att effektivisera 
kommunikationen mellan företag och deras kunder . De 12

har utvecklat GreatRate som är ett automatiserat verktyg 
för kundundersökningar i form av en mobil iOS-
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Figur 1. Ett exempel på hur den välkomnande förstasidan i 
kundundersökningsverktyget GreatRate kan se ut, där 
huvudfråga och bakgrundsbild i förväg hämtats från 

servern. 

 http://www.orderondemand.se/1

 http://www.lead.se/2



applikation . Applikationen placeras ut i ett företags 3

lokal, till exempel en livsmedelsbutik, för att samla in 
data om hur nöjda kunderna är i direkt anslutning till 
deras besök. De data som samlats in används sedan till 
att avgöra vad företaget bör prioritera för att öka den 
grad av hur nöjda deras kunder är. Detta examensarbete 
genomförs på uppdrag av Order On Demand.	
!
Så fungerar GreatRate!
GreatRate fungerar på så vis att kunden efter sin vistelse 
i lokalen ges möjlighet att via applikationen svara på en 
eller flera frågor (se Figur 1). Företagets ledning har i 
förväg bestämt vilken eller vilka frågor som ska ställas 
via ett web-baserat gränssnitt, GreatLab, som är anslutet 
till Order On Demands server. Det är även mot denna 
server som GreatRate gör sina förfrågningar (eng. 
requests) för att dels hålla sig uppdaterad vad gäller 
applikationens utseende och vilka frågor som ska ställas, 
dels för att skicka in de svar som anges av kund. Dessa 
svar kan sedan visas upp i GreatLab för att ge användbar 
statistik angående kundernas nöjdhet tillbaka till 
företaget.	
!
Funktionella problem!
I dagsläget sker samtliga av dessa förfrågningar 
omedelbart efter varje gång ett val gjorts av kunden. De 
förfrågningar som sänder in ett svar till servern förväntar 
sig ingen som helst bekräftelse på att svaret mottagits 
utan glöms helt sonika bort av applikationen. Detta 
innebär att ett svar som skickas vid samma tillfälle som 
uppkopplingen avbryts också tappas bort, helt utan chans 
till att bli återfunnet. Många av de vyer som visas upp i 
applikationen begär data som är direkt beroende av de 
förfrågningar mot servern som gäller utseende och 
frågor. GreatRate försöker alltså hämta data från servern 
samtidigt som den vill visa upp den på skärmen, vilket 
resulterar i att användaren upplever en viss fördröjning 
innan innehållet visas.	
!
För att förhindra att kunder försöker svara på frågor 
under en period då applikationen står utan uppkoppling 
byter applikationen till en vy som berättar för kunden att 
GreatRate är offline och inte går att använda för tillfället. 
Applikationen är i dagsläget alltså inte användbar vid de 
tillfällen då uppkoppling mot Internet inte finns att nå 
och även om en sådan finns att nå är det inte helt säkert 
att svaren kommer fram till servern. Order On Demand 
vill förstås åtgärda samtliga nämnda problem och mer, 
men det är problemen kring just eventuell förlust av 
uppkoppling samt synkronisering av mottagna svar 
denna examensrapport syftar till att lösa.	
!!!

TEORI!
För att uppfylla examensrapportens syfte och svara på 
dess frågeställning krävs insikt i problemet och en viss 
förståelse för de teoretiska begrepp som är relevanta i 
sammanhanget. I denna sektion av examensrapporten 
redovisas därför de olika begrepp som berör ämnet.	
!
Lokal lagring med Core Data!
När det gäller att lokalt lagra data på ett icke-temporärt 
sätt i en mobil applikation brukar någon form av databas 
vanligtvis användas. En iOS-applikation är inget 
undantag, men hanteringen sker oftast via det kraftfulla 
ramverket Core Data. Ramverket lagrar ingen data i sig 
utan erbjuder istället en infrastruktur för att ändra, spara, 
hämta eller ta bort data från lagring, i exempelvis en 
SQLite-databas. Detta underlättar arbetet för utvecklaren 
då denne kan hantera ett lagrat objekt på samma sätt 
oavsett på vilket sätt det lagrats. Core Data har med 
tiden blivit mycket väloptimerat och erbjuder utmärkt 
säkerhets- och felhantering för lokal lagring i en 
applikation.	
!
En annan, enklare metod för att lagra mindre mängder 
data är NSUserDefaults. NSUserDefaults är en klass 
som är avsedd att lagra och hantera användarpreferenser 
för att enkelt kunna skräddarsy applikationen enligt 
dessa. Det går dock att lagra annan data med hjälp av 
den här klassen, vilket i situationer då endast små 
mängder data ska lagras kan vara ett acceptabelt 
alternativ. [1]	
!
Nätverkskommunikation!
Det går att använda sig av många olika sätt när det gäller 
att kommunicera mellan exempelvis applikation och 
server. Dels finns det olika typer av förfrågningar och 
dels finns det olika protokoll att göra dem över. Vilka 
sätt som är lämpliga för en aktuell applikation beror helt 
och hållet på vilka uppgifter den ska utföra. I Apples 
dokumentation över nätverkskommunikation i iOS- och 
OS X-applikationer nämns flera lager av olika API:er 
(Application Programming Interface). Det mest 
relevanta lagret för detta examensarbete är Foundation 
som bland många andra tillhandahåller klasserna 
NSURLSession och NSURLConnection. Dessa klasser 
tillhandahåller i sin tur API:er avsedda för hämtning av 
data via HTTP-protokollet, vilket gör dessa till lämpliga 
kandidater för applikationen då detta protokoll redan 
används i dagsläget. [1]	
!
URL-kodning!
En URL (Uniform Resource Locator) är en specifik 
sträng av tecken som utgör en referens till en resurs, 
vanligtvis en hemsida. I en URL är vissa tecken 
reserverade för att kunna hanteras på rätt sätt. Detta 
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medför att dessa reserverade tecken inte går att använda 
i en URL i sin ursprungliga form. För att komma runt det 
kan man använda sig av en mekanism kallad URL-
kodning, eller procentkodning (eng. percent-encoding), 
för att koda om dessa tecken. Tecknen i fråga blir då 
konverterade till sitt motsvarande byte-värde i ASCII 
som i sin tur sedan representeras av sitt motsvarande 
hexadecimala värde. Anledningen till att det också kallas 
för procentkodning är att det hexadecimala värdet alltid 
föregås av ett procenttecken. Genom att ersätta 
reserverade tecken med motsvarande “procentkodade” 
värden går det alltså att använda sig av även dessa i en 
URL.  [1]	
4!
Synkron eller asynkron kommunikation!
När man implementerar nätverkskommunikation i sin 
applikation kan det också vara bra att känna till 
skillnaden mellan synkron och asynkron 
kommunikation. Vid synkron kommunikation sänder 
man iväg data och förväntar sig att få ett svar. Om det tar 
lång tid att få svar riskerar detta att blockera körningen 
av resten av programmet vilket då kan påverka 
användarupplevelsen negativt. Vid asynkron 
kommunikation sänder man iväg data och kör direkt 
vidare med resten av programmet utan att vänta på svar. 
Ett eventuellt svar hanteras då istället vid det tillfälle det 
tas emot.  [1, 3, 4]	
!
Enhetens nätverksstatus!
För att veta om en förfrågning kan genomföras eller inte 
kan det vara lämpligt att veta om mottagaren ens går att 
nå. Genom att implementera SCNetworkReachability, 
som är ett API tillgängligt via ramverket 
SystemConfiguration, kan applikationen i fråga hålla 
reda på enhetens nuvarande nätverksstatus. När 
förändringar i enhetens nätverksstatus inträffar skickar 
SCNetworkReachability en NSNotification (benämns 
hädanefter notifikation) till lämplig del av applikationens 
kod vilket gör det möjligt att reagera därefter. [1]	
!
Klient-server!
En klient-serverarkitektur är en särskild arkitektur för 
distribuerade system som enkelt uttryckt består av en 
serverdel och en klientdel. Serverdelen tillhandahåller 
tjänster till klientdelen när denna gör förfrågningar till 
serverdelen. Klient-serverarkitekturen finns i olika 
modeller där hanteringen för olika delar av systemet 
fördelas i olika logiska skikt. Den mindre komplicerade 
modellen som ofta används till mindre system är 
tvåskiktsarkitekturen (eng. two-tier) som helt enkelt 
innebär att systemet är uppdelat i två skikt; klient och 
server. Klienten har då hand om presentationslogiken 
och servern databashanteringen. Ett mer avancerat 
exempel är treskiktsarkitekturen (eng. three-tier), där ett 

tredje skikt som hanterar applikationslogiken har lagts 
till. Applikationsskiktet sköter då all kommunikation 
mellan presentations- och databasskiktet. Detta kan vara 
användbart i större system där det exempelvis finns fler 
än en databasserver. [5]	
!
Synkronisering!
Processen för att hålla data konsistent mellan olika 
enheter kallas synkronisering. Synkronisering mellan 
databaser handlar således om processen att få databaser 
på olika enheter att spegla samma data. Vid 
implementation av synkronisering krävs viss eftertanke. 
Hänsyn behöver tas till hur ofta synkronisering ska ske, 
hur mycket som ska synkroniseras vid samma intervall, 
vilken ordning data ska synkroniseras i samt vid vilken 
tidpunkt synkroniseringen ska ske. Vid synkronisering 
av mobila enheter krävs ytterligare eftertanke, bland 
annat på grund av att dessa eventuellt inte besitter 
tillräcklig beräkningskapacitet, har en oregelbunden 
nätverksuppkoppling eller är batteridrivna. Det finns 
många olika modeller och algoritmer för att utföra 
synkronisering. [2, 3, 4]	
!
En enkel, men vanlig lösning för mindre system är att 
helt enkelt jämföra hela databasen i en klient med hela 
serverns databas. Detta kan dock kräva stor åtgång på 
bandbredden och för att komma runt det problemet kan 
man istället välja att använda sig av tidsstämplar (eng. 
timestamps) i sina databaser. Detta implementeras enkelt 
genom att lägga till en extra kolumn för tidsstämplar, 
tidpunkter då en rad senast redigerats. På så vis kan 
raderna i en tabell jämföras mot serverns databas med 
hjälp av tidsstämplarna och därmed avgöra om något 
behöver synkroniseras eller inte. [3]	
!
METOD!
Examensarbetet delades upp i två delar; förstudie och 
implementation. Följande sektion beskriver den metod 
som användes för att genomföra dessa.	
!
Förstudie!
För att inte bara få en översiktlig förståelse, utan också 
en mer djupgående sådan över hur applikationen 
fungerade, vilka problem som uppenbarade sig och vilka 
lösningar som eventuellt kunde lösa dessa problem 
krävdes en viss förstudie innan implementationen kunde 
påbörjas. Till att börja med gav företaget Order On 
Demand en demonstration av GreatRate och förklarade 
vid samma tillfälle även vilka krav som ställdes på detta 
examensarbete. Applikationens befintliga kod studerades 
för att få en så god bild som möjligt över dess 
implementation i samband med alla dess funktioner och 
beteenden. Det befintliga API:t för förfrågningar mot 
servern studerades också för att få en förståelse kring hur 
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kommunikationen mellan applikation och server såg ut 
och fungerade.	
!
Implementation!
GreatRate var, precis som de flesta iOS-applikationer, 
utvecklad i det objektorienterade programmeringsspråket 
Objective-C . Då detta examensarbete var en 5

vidareutveckling av applikationen var användandet av 
Objective-C därför en självklarhet. Apples eget IDE 
(Integrated Development Environment) Xcode, som 
utöver att det är ett av de vanligaste alternativen också 
innehåller en mängd olika användbara verktyg för att 
underlätta iOS-utvecklarens arbete, blev av nämnda 
anledningar den utvalda utvecklingsmiljön för detta 
examensarbete .	
6!
Core Data och CoreDataManager!
För att lagra användarens svar lokalt innan de skickas 
vidare till servern implementerades Core Data med en 
underliggande SQLite-databas. Två entiteter (eng. 
entities), Answer och SecondaryAnswer, skapades i Core 
Data för att representera kundens primära svar 
respektive eventuella följdsvar. Anledningen till att Core 
Data valdes för den lokala lagringen var att ramverkets 
infrastruktur abstraherar bort mycket av den faktiska 
databashanteringen, vilket underlättar den fortsatta 
utvecklingen av applikationen [1]. För att utnyttja detta 
maximalt implementerades en egen klass, 
CoreDataManager, för hantering av all insättning, 
hämtning och borttagning av svar.	
!
Reachability!
Den egna klassen Reachability, som använder sig av 
API:t SCNetworkReachability, implementerades för att 
applikationen skulle ha möjlighet att reagera på 
förändringar i enhetens nätverksuppkoppling.	
!
NetworkManager!
Nätverkshanteringen bröts även den ut till en egen klass, 
kallad NetworkManager, för att i den ta hand om 
samtliga nätverksförfrågningar mot servern och även 
svaren den returnerade. I samband med detta byggdes 
nätverksförfrågningarna om så att dessa inte bara sköttes 
asynkront utan också på en egen arbetskö för att på alla 
sätt förhindra att användaren upplever fördröjningar i 
applikationen.	
!
DataManager!
För att hantera den data som begärs från servern 
skapades ännu en egen klass, DataManager. Avsikten 
med detta var att hämtning och lagring av de data som 

vara relevanta för applikationens utseende och 
inställningar skulle ske på ett och samma ställe.	
!
RESULTAT!
Denna sektion beskriver de implementerade delar av 
applikationen som blev resultatet av att använda den 
metod som beskrivs i föregående sektion.	
!
Förstudie!
Under den inledande demonstrationens gång uppvisades 
vissa fördröjningar i applikationen, vilka gav upphov till 
misstanke om att förfrågningarna eventuellt 
genomfördes synkront. Vid detta tillfälle stod det också 
klart att applikationen inte fungerade över huvud taget 
när enheten förlorat anslutning till Internet, vilket 
företaget Order On Demand också framställde som sitt 
största och högst prioriterade problem att lösa. De krav 
som framfördes i samband med presentationen var:	
!
• Applikationen skulle ur användarens perspektiv 

f u n g e r a s o m a v s e t t , o b e r o e n d e a v 
nätverksuppkopplingens status.	
!

• Applikationen skulle lagra de svar som användaren 
gav under den tid då en duglig nätverksuppkoppling 
inte fanns tillgänglig.	
!

• Applikationen skulle återuppta sina nätverksuppdrag, 
vid det tillfälle då en duglig nätverksuppkoppling åter 
fanns tillgänglig, och sända iväg eventuella lagrade 
svar till servern.	
!

• Applikationen skulle inte vid något skede i 
användandet uppvisa någon form av fördröjning.	
!

Studier av den befintliga koden och API:t för 
kommunikation med servern visade att applikationen vid 
inloggning begärde en butiks ID motsvarande det 
användarnamn och lösenord som användaren matat in. 
Förutsatt att dessa uppgifter matats in korrekt, samt att 
nätverksuppkopplingen fungerade, returnerades detta ID 
till applikationen som sedan lagrade det i 
NSUserDefaults, som är en klass avsedd för att lagra 
globalt åtkomlig inställningsdata [1]. Detta ID användes 
senare i resterande förfrågningar mot servern för att 
identifiera vilken butik som avsågs.	
!
De förfrågningar som tidigare misstänkts ha genomförts 
synkront visade sig faktiskt genomföras asynkront. 
Däremot påbörjades de inte förrän vid samma tillfälle 
som applikationen förväntade sig att kunna visa upp det 
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mottagna resultatet. Det sätt som detta implementerats 
på omintetgjorde poängen med en asynkron förfrågan då 
applikationens fortsatta beteende ändå var direkt 
beroende av svaret från denna förfrågan och uppvisade 
därför fördröjningar i användarupplevelsen. Utöver 
butikens ID var det annan data, så som uppgifter om 
teckensnittsfärg, titel- och frågesträngar som efter att ha 
tagits emot från servern lagrades i NSUserDefaults.	
!
De förfrågningar mot servern som innehöll en kunds 
svar skickades iväg och glömdes bort utan någon som 
helst förväntan av bekräftelse att de tagits emot. 
Gemensamt för all data som skickades var att de 
bäddades in i aktuell förfrågans URL-sträng för att på 
serversidan brytas ut igen och hanteras. Det 
konstaterades även att stora delar av koden, särskilt den 
som hanterade nätverksförfrågningarna, var duplicerad 
och utspridd över flera områden av applikationen vilket 
med fördel skulle kunna refaktoreras för att öka 
läsbarheten.	
!
Av förstudien att döma var systemet uppbyggt enligt 
klient-serverarkitekturen [5]. Närmare bestämt var det en 
variant av tvåskiktsmodellen där servern lagrade och 
hanterade all data. Applikationen skapade med hjälp av 
användaren nya data och skickade dessa vidare till 
servern men begärde även data från servern som 
användes för att presentera utseende och frågor på rätt 
sätt. Figur 2 visar ett exempel på hur denna arkitektur ser 
ut med tre av godtyckligt många klienter anslutna till 
systemet.	
!
Utifrån samtliga delar av förstudien fastställdes 
inledningsvis att följande delar skulle behöva 
implementeras i den befintliga applikationen för att lösa 
nämnda problem:	
!

• Lokal databas för att mellanlagra kundernas svar 
innan de skickades vidare till servern.	
!

• Mekanism för att reagera på förändringar i 
nätverksuppkopplingens status.	
!

• Refaktorerad kod för nätverkshantering med 
förbättrade nätverksförfrågningar mot server.	
!

Implementation!
De delar som behövde implementeras i applikationen 
enligt vad som konstaterats i förstudien resulterade i 
följande åtgärder:	
!
Core Data!
Resultatet av att Core Data implementerats i 
applikationen var en underliggande SQLite-databas med 
två tabeller, eller entiteter (eng. entities), som kunde ta 
emot och lagra alla svar som registrerades. Dessa 
entiteter (se Figur 3) var följande:	
!
• Answer, som representerade ett svar från kunden. Ett 

Answer bestod av en tidsstämpel som användes till att 
kunna avgöra vid vilken tidpunkt svaret gavs, själva 
svaret som var ett betyg på skalan ett till fyra, ett ID 
för frågan som svaret gavs på och en boolesk flagga. 
De två sistnämnda användes på serversidan för att 
identifiera vilken fråga som besvarats samt indikera 
huruvida frågan som svaret gavs på var en huvudfråga 
eller inte.	
!

• SecondaryAnswer, som representerade ett svar på en 
följdfråga som eventuellt kunde ställas till kunden. 
Detta bestod av tidsstämpel, eventuellt 
telefonnummer, text som kunden angett samt en titel. 	
!

CoreDataManager!
Den egna klassen CoreDataManager implementerades 
för att sköta all databasrelaterad hantering mellan Core 
Data och övriga delar av applikationen. Samlandet av all 
databasrelaterad hantering i en och samma klass bidrog 
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till att minimera mängden duplicerad kod och hålla 
applikationens delar modulära. CoreDataManager 
implementerades med metoder för både insättning, 
hämtning och borttagning av svar. Eftersom två olika 
svar behövde lagras implementerades två olika metoder 
för dessa; saveAnswerWithTimestamp: rate: 
questionId: isMain: och saveSecondary 
AnswerWithTimeStamp: phone: input: 
andTitle: som lagrade svaren i entiteterna Answer 
respektive SecondaryAnswer. För hämtning 
implementerades metoden fetchAllStored 
Answers som hämtade båda sorters svar, sorterade 
dem efter tidsstämpel och returnerade dem i en 
gemensam array. Anledningen till valet att sortera svaren 
efter tidsstämpel var att applikationen vid ett tillfälle då 
nätverksuppkopplingen återupptogs kunde efterlikna 
sändning av svar så som den hade sett ut om 
nätverksuppkopplingen aldrig avbrutits. Metoden 
removeAnswerWithId implementerades för att 

kunna ta bort ett visst svar, oavsett sort, förutsatt att ett 
korrekt ID skickats med vid dess anrop. 	
!
Reachability!
För att avgöra huruvida den nuvarande 
nätverksuppkopplingen fungerande implementerades 
den egna klassen Reachability som genom att använda 
API:t SCNetworkReachability hela tiden lyssnade till 
enhetens nätverksanslutning. Vid förändringar i dess 
status skickades en notifikation till berörda delar av 
applikationen så att lämpliga åtgärder kunde tas. Den 
nuvarande statusen lagrades även för att vid behov när 
som helst kunna kontrolleras, till exempel innan varje 
försök att sända ett svar till servern. I Figur 3 visas hur 
Reachability kontrolleras före sändning av varje svar.	
!
NetworkManager!
För att hantera samtliga nätverksförfrågningar i en och 
samma klass istället för att ha samma kod dubblerad och 
utspridd över applikationens samtliga delar 
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Figur 4. Förlopp över svarens väg från kundens inmatning till servern beroende på nätverksanslutningens status. Svaren 
lagras alltid först i Core Data. Reachability kontrolleras innan en förfrågan försöker skickas. Vid återfunnen 
nätverksanslutning skickas alla svar som eventuellt lagrats. För kunden fungerar GreatRate likadant oavsett 

nätverksanslutningens status.
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implementerades den egna klassen NetworkManager. 
NetworkManager bestod av ett antal metoder där varje 
metod hanterade en särskild nätverksförfrågan. De 
övriga delar av applikationen som ville göra en förfrågan 
kunde då göra detta genom att anropa relevant metod i 
NetworkManager. På detta sätt minimerades, precis som 
med klassen CoreDataManager, mängden duplicerad 
kod och applikationens olika delar kunde hållas mer 
modulära.	
!
Tidigare hade klassen NSURLConnection använts för att 
skapa och genomföra applikationens förfrågningar. 
Sedan införandet av iOS 7 har dock NSURLSession 
axlat dennes mantel som den primära klassen för att 
genomföra HTTP-förfrågningar, varför denna 
implementerades istället för NSURLConnection [1]. 
Varje förfrågan sändes asynkront till servern på en egen 
arbetskö för att minimera risken att blockera den 
huvudsakliga arbetskön som även hanterade det grafiska 
användargränssnittet. Förfrågningarna som hanterades 
kan delas upp i två olika typer; förfrågningar som sänder 
svar till servern och förfrågningar som begär data från 
den. De förfrågningar som inkluderade ett svar valdes att 
sändas en i taget istället för att samla samtliga svar i ett 
enda paket av anledningen att nätverksuppkopplingen 
när som helst kunde avbrytas. Det bedömdes i detta fall 
som fördelaktigt att några svar nådde servern istället för 
att samtliga gick förlorade. På så vis var det färre svar 
kvar i applikationen, förutsatt att inte fler svar kommit in 
under tiden, att sändas när uppkopplingen återfanns.	

Alla objekt som lagrats i Core Data kan identifieras med 
hjälp av ett ID kallat NSManagedObjectId [1]. Inför 
varje sändning av ett svar plockades detta ID ut ur svaret 
och sändes sida vid sida med själva svaret till relevant 
metod i NetworkManager och så även i förfrågan mot 
servern. Detta för att servern skulle kunna skicka tillbaka 
en respons innehållande samma ID som en bekräftelse 
på att svaret tagits emot. När en respons på en 
svarförfrågan tagits emot anropades CoreDataManagers 
metod removeAnswerWithId: som tog bort det 
aktuella svaret från databasen om det medskickade ID:t 
matchade. Gemensamt för samtliga förfrågningar i 
NetworkManager var att när en respons togs emot 
skickades en notifikation vidare till den berörda delen av 
applikationen. När en svarförfrågan tog emot en respons 
skickades en notifikation som talade om för 
applikationen att nästa svar kunde skickas. När en 
förfrågan som begärde data tog emot en respons 
skickades en notifikation innehållande eventuell 
responsdata till den egna klassen DataManager som 
hanterade all responsdata.	
!
För att undvika onödiga förfrågningar om stora mängder 
data gjordes en kontroll på varje förfrågan om bilder så 
att samma bild aldrig laddades ned fler gånger än en. 
Detta gjordes möjligt tack vare att bildens namn 

laddades ned som en del av en annan förfrågan och 
kunde då jämföras med den redan nedladdade bilden.	
!
DataManager!
Den egna klassen DataManager implementerades för att 
ytterligare abstrahera bort nätverkshantering från övriga 
delar av applikationen. Det var denna klass som efter 
detta arbetes implementation sände iväg den första 
förfrågningen efter butikens ID och som sedan drog 
igång hela kedjan av anrop mot metoderna i 
NetworkManager som i sin tur gjorde alla förfrågningar 
som begärde data. Det var också DataManager som 
hanterade all responsdata som togs emot av metoderna i 
NetworkManager genom att lagra dessa i 
NSUserDefaults.	
!
DISKUSSION!
Denna sektion diskuterar och analyserar den metod som 
användes i detta examensarbete samt de implementerade 
delar i applikationen som blev resultatet av att använda 
denna.	
!
Resultat!!
Förstudie!
De bedömningar som avgjorde vilka delar som var 
nödvändiga att implementera, efter de inledande 
förstudierna av den befintliga koden och applikationens 
funktioner, baserades till stor del på tidigare kunskap och 
detta examensarbetes författares egna erfarenheter. Detta 
innebär, att även om författarens tidigare kunskap och 
erfarenheter baseras på relevant litteratur, så ser det 
resultat från förstudien som implementationsdelen 
grundar sig på sannolikt inte alls likadant ut i andra 
liknande projekt. Detta betyder inte nödvändigtvis att de 
delar som i detta arbete bedömdes nödvändiga att 
implementera på något vis är felaktiga. Däremot är det 
värt att notera att de slutsatser som gjordes i samband 
med denna förstudie är långt ifrån slutgiltiga.	
!
Implementation!
Att mellanlagra svaren genom att använda Core Data 
visade sig vara ett klokt val då det var snabbt och enkelt 
att både implementera och använda. Skulle 
applikationens lokala lagring i framtiden behöva byggas 
ut för att stödja fler typer av svar, eller data av annat slag 
för den delen, borde även det vara lika enkelt att 
genomföra. Ramverkets kraftfulla potential gjorde att det 
nästan kändes överdrivet att använda för en så liten 
implementation som gjorts i detta examensarbete men 
uppfattningen var ändå att ett bättre alternativ inte fanns 
tillgängligt vilket förstås gjorde användandet av det 
rättfärdigat.	
!
Det var bytet till klassen NSURLSession, istället för 
dess föregångare, klassen NSURLConnection som till 
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stor del möjliggjorde att mängden kod som duplicerades 
i applikationen kunde minimeras avsevärt. Som resultat 
av detta blev koden också mer översiktlig och därmed 
också mer lättarbetad.	
!
Eftersom samtliga svar och parametrar bäddades in i 
förfrågningarnas respektive URL-strängar istället för att 
använda de mer vanliga metoderna för HTTP-
förfrågningar, POST eller GET, krävdes att dessa 
genomsöktes, kontrollerades noggrant efter icke tillåtna 
tecken och ersattes innan inbäddningen för att försäkra 
att förfrågningarna skulle lyckas. Detta gjordes med 
hjälp av så kallad procentkodning, som förvandlade icke 
åtråvärda tecken till ett procenttecken åtföljt av tecknets 
hexadecimala motsvarighet. Varje svars-ID, som var ett 
NSManagedObjectId, innehöll till exempel tecknet “/” 
som är ett reserverat tecken i URL-strängar. Detta hade 
som följd att varje svars-ID också behövde modifieras 
både innan sändning mot server och efter att ha fått 
tillbaka det för att Core Data skulle kunna hantera det 
igen.	
!
En smidigare lösning som hade inneburit färre kontroller 
av URL-strängarna och ingen modifiering av 
parametrarna skulle ha varit att packa in data i en 
förfrågan enligt POST-metoden så att URL-strängen 
förblev helt orörd. En sådan lösning hade dock inneburit 
att samtliga funktioner för att ta emot förfrågningar på 
serversidan hade behövt byggas om. Då förändringar på 
serversidan låg utanför detta examensarbetes omfång 
och på grund av det faktumet att ett annat examensarbete 
utfördes där samtidigt, beslutades dock att hantera 
förfrågningarnas URL-strängar på det ursprungliga 
sättet.	
!
Vad gäller synkroniseringen av den data som lagrats i 
applikationen under en period då nätverksuppkopplingen 
inte fungerat så skedde detta efter varje svar kunderna 
gjorde. Ett svar i taget skickades över till servern för att 
begränsa antalet svar som gick förlorade vid händelse av 
att nätverksuppkopplingen avbröts igen. Eftersom 
samtliga lagrade svar sorterades efter sina respektive 
tidsstämplar skickades också svaren i exakt samma 
ordning de angavs av kund. Detta innebar att så vitt 
servern visste hade inget nätverksavbrott över huvud 
taget inträffat. Den tog helt enkelt emot svaren enligt sitt 
normala tillvägagångssätt. Den stora skillnaden från 
tidigare implementation var att applikationen nu fick en 
bekräftelse tillbaka från servern som indikerade att 
svaret mottagits och därmed kunde tas bort från den 
lokala databasen. Om ingen sådan bekräftelse mottogs 
sparades det aktuella svaret och sändes på nytt till 
servern vid nästa synkroniseringstillfälle.	
!
Applikationen hämtade vid inloggning initialt de 
inställningar som den behövde för att visa upp sitt 

innehåll på ett korrekt sätt. Detta innebar att även om 
nätverksuppkopplingen förlorades fanns det alltid en 
uppsättning inställningsdata att tillgå för att säkerställa 
att användandet av GreatRate fortskred utan bekymmer. 
Däremot var applikationen helt beroende av att en 
fungerande nätverksuppkoppling fanns tillgänglig vid 
inloggningstillfället. Utan möjlighet att kontakta servern 
för att validera användarnamn och lösenord fanns heller 
ingen möjlighet att få tag i det relevanta butiks-ID:t. 
Utan butiks-ID:t fanns ingen möjlighet att hämta de 
inställningar som krävdes initialt i applikationen. 
Resultatet av detta var alltså att även om ett fungerande 
offline-läge blivit implementerat i applikationen var den 
fortfarande, om än endast initialt, beroende av en 
fungerande nätverksuppkoppling. Dock var ju detta inget 
som skulle påverka applikationens tilltänkta 
slutanvändare, kunden, då inloggning borde ha skett vid 
ett tillfälle innan applikationen presenterades för denne.	
!
Tillfällen då nätverksuppkopplingen avbröts innan 
servern hann skicka tillbaka en respons som bekräftade 
mottagande av ett svar kunde resultera i dubletter i 
serverns databas. Detta berodde på att applikationen 
alltid väntade med att ta bort ett svar tills dess att en 
bekräftande respons hade mottagits från servern. Då 
ingen sådan respons mottagits skickades vid nästa 
synkroniseringstillfälle samma svar på nytt till servern 
som då lagrade det som vilket annat svar som helst. 
Detta hade kunnat undvikas genom att på serversidan till 
exempel genomföra en jämförelse av varje mottaget svar 
mot de svar som redan lagrats i databasen. Då 
förändringar på serversidan, åter igen, låg utanför detta 
examensarbetes omfång och företaget Order On Demand 
ansåg denna bieffekt vara acceptabel blev detta inte 
åtgärdat. Det noterades dock som en framtida åtgärd.	
!
Kraven från företaget Order On Demand var att 
applikationen skulle fungera oberoende av en 
nätverksuppkoppling, lagra eventuella svar som angavs 
av kunder vid tillfällen då nätverksuppkopplingen inte 
fanns tillgänglig och återuppta sina nätverksuppdrag när 
en duglig nätverksuppkoppling åter fanns tillgänglig. 
Dessutom skulle applikationen inte vid något skede 
påvisa någon form av fördröjning i användargränssnittet. 
Efter implementationen av samtliga tidigare nämnda 
klasser och ramverk i applikationen ansågs dessa 
punkter vara uppfyllda.	
!
Metod!!
Förstudie!
Förstudierna för detta examensarbete gick till större 
delen ut på att studera befintlig kod och funktionalitet i 
applikationen. Detta är troligtvis lämpligt att göra i de 
flesta projekt där en tidigare implementation finns 
tillgänglig. Ofta krävs det dock säkerligen mer än så. 
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Forskning i form av studier av vetenskapliga artiklar och 
relevant dokumentation genomfördes till exempel 
genomgående, vid behov, i implementationsdelen av 
detta examensarbete för att lösa problem som uppstod 
under arbetets gång. Även om detta skulle kunna anses 
vara en effektiv metod för att snabbt bemöta oförutsedda 
problem finns alltid en risk att göra felaktiga 
bedömningar. Detta beror på att en fullständig 
efterforskning kring ett visst problem troligtvis inte 
genomförs i ett skede då det implementerande arbetet är 
under full gång. Mest troligt är att första bästa lösning 
väljs ut för att så fort som möjligt kunna gå vidare med  
resten av implementationen.	
!
Om forskningen av vetenskapliga artiklar och relevant 
dokumentation istället hade ingått i den inledande 
förstudien som föregick implementationen hade en stor 
del tid rimligtvis kunnat sparas då en mer omfattande 
helhetsbild av de kommande problemen i så fall hade 
besuttits. Skulle chansen ges att göra om detta eller 
liknande projekt skulle det alltså vara att föredra att 
inkludera forskning kring vetenskapliga artiklar och 
relevant dokumentation i förstudien och påbörja denna i 
ett tidigare skede för att vid påbörjandet av 
implementationen vara så väl förberedd som möjligt.	
!
Implementation!
Med tanke på att de inledande slutsatserna för hur 
implementationen skulle påbörjas drogs utifrån 
författarens tidigare kunskaper och erfarenheter i 
samband med förstudien, är det lätt att tänka sig att detta 
examensarbetes implementationsdel skulle kunna skilja 
sig åt rejält vad gäller utseende och innehåll om en 
annan utvecklare utfört förstudien. Vad gäller den 
implementationsdel som faktiskt konstaterats nödvändig 
för detta examensarbete har dock replikerbarhet och 
reliabilitet tagits hänsyn till under hela arbetets gång. 
Implementationen genomfördes enligt de krav som 
ställdes, de förutsättningar som gavs samt de 
rekommendationer som erhölls från litteraturen. Det 
anses därför mycket möjligt utifrån en situation där 
samma förutsättningar finns och samma krav ställs att 
med hjälp av denna rapport replikera det arbete som 
utförts i samband med den och dessutom med förväntan 
av att nå ett liknande resultat.	
!
Källkritik!
Det ska erkännas att stor vikt i detta examensarbete har 
lagts hos de rekommendationer som står att finna i 
Apple’s dokumentation avsedd för utveckling av 
applikationer för deras iOS-enheter. Det kan antas att det 
lätt händer att en utvecklare förlitar sig på att det företag 
som står bakom både operativsystem och den fysiska 
enheten vet vad de talar om även när det gäller 
utveckling av applikationer avsedda för dessa. Det kan 
dock vara värt att notera att även om deras 

dokumentation är välgrundad på de flesta punkter kan 
det mycket väl vara så att en bättre lösning på ett 
problem kan hittas någon annanstans. Det kan också 
vara så att vissa delar av dokumentationen är menade att 
fungera som PR för deras egna produkter och tjänster. I 
ett sammanhang där flera olika lösningar finns för ett 
problem, varav en lösning är Apple’s egen, kan det 
tänkas överhängande troligt att just den lösningen väljs 
ut till att vara del av deras dokumentation då detta skulle 
gynna företaget på så vis att det ger bilden att de “har 
alla svar”. Det är därför viktigt att utvecklare, särskilt 
sådana som utvecklar iOS-applikationer då denna 
utveckling är så starkt influerad av Apple, ser på 
dokumentationen på ett källkritiskt sätt och även 
studerar övrig litteratur för att erhålla en objektiv syn för 
att lösa alla eventuella problem.	
!
Arbetet i ett vidare sammanhang!
I dagsläget tar många användare för givet att deras 
applikationer ska fungera lika bra oavsett var de befinner 
sig och i vilket tillstånd nätverksuppkopplingen befinner 
sig i. Även om förståelsen finns för att en pålitlig 
uppkoppling inte finns att tillgå i alla situationer kan 
irritationen som uppstår hos en användare då dennes 
favoritapplikation helt plötsligt slutar fungera betyda 
slutet för den aktuella applikationen. Det blir därför 
alltmer viktigt att utvecklare tar hänsyn till detta under 
utvecklingen av nya applikationer. 	
!
SLUTSATSER!
En av slutsatserna som kan dras i detta examensarbetes 
slutgiltiga skede är att ett offline-läge enkelt kan 
implementeras i en befintlig applikation genom att skapa 
och lägga till endast ett fåtal funktioner. Det går i många 
fall att helt undvika störningar i användarupplevelsen 
även om nätverksuppkopplingen sviker. Vidare 
konstateras det att att offline-lägen kan se ut på många 
olika sätt beroende på vilka krav som gäller för 
respektive applikation. Det är beställarens eventuella 
krav och applikationens tidigare förutsättningar som 
bestämmer hur ett särskilt offline-läge ska 
implementeras.	
!
Kunder som ger av sin dyrbara tid för att svara på frågor 
som hjälper företaget att förbättra sina tjänster vill ha 
och förtjänar en snabb, smidig och smärtfri upplevelse. 
Detta är precis vad som åstadkommits i och med denna 
implementation.	
!
För liknande projekt kan det vara värt att notera att 
implementation endast på klientsidan inte är önskvärt då 
vissa åtgärder kräver att utvecklaren även har tillgång till 
servern. Fullständig tillgång till både applikation och 
server kan underlätta rejält vid implementation av ett 
offline-läge och dessutom leda till ett mer kvalitativt 
resultat.	
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Framtida arbete!
För framtida projekt rekommenderas att bygga om 
serverns funktioner för hantering av förfrågningar så att 
den kan ta emot förfrågningar som skickats med POST-
metoden istället. Detta för att kringgå att behöva 
kontrollera och modifiera alla parametrar som skickas. 
Även serverns databas kan vara lämplig att byggas ut 
med en kolumn för “senast ändrad”-tidsstämpel. På så 
vis kan applikationen göra en förfrågan om något har 
förändrats jämfört med sin senaste tidsstämpel och 
avgöra huruvida det behövs ladda hem ny data. Därmed 
behöver ju också applikationens förfrågningar byggas 
om så att dessa endast genomförs om serverns 
tidsstämpel är nyare.	
!
Det rekommenderas även att göra ytterligare studier 
kring huruvida servern kan skicka ut en notifikation till 
en specifik enhet för att istället tala om för den att ny 
data finns att hämta.	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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