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   Applikationsutveckling baserat på mobilkameran 
 

Abstract 
Mobile application demands a lot of attending to the program code. There are lots of different 

development platforms that can be used for development. Not only for the specific operating system 

there are also lots of different cross-platforms that should minimize the amount of program code. This 

report is comparing the way of creating an android application in the cross platform Xamarin versus in 

the platform Eclipse using the Android plugin. It contains a part about the architecture of Android and its 

functions. The report will show the aspects of why Eclipse feels like the more technical and economic 

platform. The company SysPartner in Mjärdevi has recently started to develop some mobile applications 

that uses the mobile phone like a scanner. In order for the phone to read text from a picture it needs to 

be in high quality and sharp. Sometimes it can be hard to take a good picture and therefore this work 

involves looking into the possibilities to support the user to capture a better picture.  

Sammanfattning 
Mobil applikationsutveckling kräver mycket underhåll av programkod och det finns många olika 

korsplattformar som kan användas för att försöka minimera mängden kod. I detta arbete jämförs sättet 

att utveckla i korsplattformen Xamarin med ramverket Eclipse. Fokus ligger på operativsystemet Andorid 

och teorier kring hur Android är uppbyggt och fungerar. Eclipse känns både ur ett tekniskt och 

ekonomiskt perspektiv mer tilltalande att använda än Xamarin. Alla de aspekter som gör Eclipse bättre 

kommer att redovisas. Företaget SysPartner i Mjärdevi har börjat med applikationsutveckling vilken 

fokuserar på att använda mobiltelefonens kamera likt arbetssättet med en skanner. För att det ska vara 

möjligt att läsa av text mm krävs en viss kvalité på bilderna. Att ta bra fotografier med en mobilkamera 

kan ibland vara svårt speciellt om användaren inte är så bra på att fotografera. Rapporten kommer 

därför innehålla en undersökning kring hur mobiltelefonens kamera fungerar och vilka möjligheter det 

finns att hjälpa användaren att ta en relativt bra bild.  
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Förord 
Detta examensarbete har varit extremt lärorikt på många sätt. Det har krävt många timmars hårt arbete 

och har vissa perioder känts något förvirrande. Jag tackar företaget SysPartner AB för att jag fick 

möjlighet att göra mitt examensarbete där samt min handledare på företaget André Engström för den 

hjälp och det stöd har ställt upp med. Tack till min handledare på skolan Tommy Färnqvist som hjälpt mig 

med min rapport och metodbeskrivning. Jag vill även tacka min examinator Christer Bäckström som 

hjälpt mig med praktiska frågor kring examensarbetet.  
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1. Inledning 
Detta examensarbete utfördes på SysPartner i Mjärdevi.  Nedan beskrivs syfte, motivering, 

frågeställningar och avgränsningar kring arbetet.  

1.1 Motivering 
 
I dag är applikationstillverkning väldigt populärt men för att förvalta en applikation krävs också underhåll 

av kod. Om man har applikationer tillgängliga på olika operativsystem blir arbetet större.  Därför är det 

viktigt att se till att koden är byggd på ett bra sätt så att den är lätt att underhålla och utveckla. Det är 

bra om bara en liten del av utvecklingstiden behöver ägnas åt koden.  Koden kan skrivas i olika 

programmeringsplattformar och i vissa fall även olika språk. Vissa plattformar är gjorda så att man ska 

kunna skriva kod till alla mobiltelefoners operativsystem utan att behöva skriva om samma kod i olika 

språk. Att veta vilket sätt som är bäst kan vara viktigt vid utveckling av applikationer för att få en så 

effektiv utveckling som möjligt. 

SysPartner ska börja att utveckla applikationer som tillsammans med tjänster ska kunna hjälpa bland 

annat företag. En av dessa applikationer ska ta en bild på visitkort för att sedan leverera dessa 

kontaktuppgifter digitalt till kunden. De applikationer som SysParter ska utveckla kommer alla använda 

mobiltelefonen som en skanner. För att få deras tjänster att fungera gäller det därför att bilderna är bra, 

vissa bilder går att redigera men det finns begränsningar över hur dålig en bild får vara. Därför är det 

viktigt att en relativt skarp och bra inramad bild tas redan från början för ett bra slutresultat.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilken metod som bör användas vid utveckling 

av applikationer samt vilka möjligheter som finns för att förbättra bildtagning. Det kommer ske en 

enklare undersökning kring två programmeringsplattformar för Android. En korsplattform, Xamarin där 

koden skrivs i C# oavsett operativsystem samt Eclipse som är vanligast för Androidutveckling där all kod 

skrivs i java. Detta undersöktes i samband med början på implementationen för SysPartners applikation 

för att ta en bild på visitkort och få dessa som kontakter på telefonen. Mycket fokus i examensarbetet 

berör möjligheterna att manipulera en mobiltelefonkamera i syfte att hjälpa till med bildtagning av ett 

dokument där bilderna ska digitaliseras till ett redigerbart dokument. 

1.3 Frågeställning 
Examensarbetet ska undersöka och försöka besvara följande två frågeställningar.  

 Är det någon skillnad i effektiviteten på koden mellan Eclipse och Xamarin när man skapar 

applikationer till Andorid?  

 Går det att manipulera mobiltelefonens kamera på något vis för att ta bättre bilder?   
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1.4 Avgränsningar 
Då examensarbetet enbart är på tio veckor är det svårt att hinna göra en stor undersökning och 

avgränsningar måste göras. Därför inriktar sig examensarbetet enbart på ett operativsystem, Android 

och på de två utvecklingsplattformarna Eclipse och Xamarin. Det görs en enklare jämförelse mellan dem 

för att se hur de olika pattformarna fungerar och hur användarvänliga de är.  Det görs i ett relativt tidigt 

stadie där en huvudmeny har implementerats.  

Kameraundersökningen är teoretisk eftersom att en  implementation är omfattande och komplex  och 

inte ryms inom tidsramarna. 
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2. Teori 
Detta kapitel beskriver Androids uppbyggnad, korsplattform med fokus på Xamarin, Eclipse samt 

mobiltelefonens egenskaper. 

2.1 Androids uppbyggnad 
Att utveckla en applikation till Android är något som vanligast görs i java. Android är baserat på Linux där 

varje applikation fungerar som en egen användare. Varje applikation körs separat på en egen virtuell 

maskin för att de inte ska störas av varandras kod. De har därför en egen process som körs. Dessa 

egenskaper gör att en applikation enbart har tillgång till precis det den behöver, varken mer eller mindre. 

Det finns alternativ när man skapar en applikation om man vill att den ska kommunicera med andra 

applikationer (Android 2014). Mer detta kommer tas upp senare i rapporten. 

2.1.1 Arkitektur  

Android är uppbyggt av fem lager, ett applikationslager (application layer), ett applikationsramverk 

(application framework), ett bibliotekslager (libary), ett lager som hanterar körtiden (Android runtime) 

samt ett lager för Linux-hanteringen (Linux kernel).  Applikationslagret hanterar alla applikationer som 

finns på telefonen, så som kalender-,  

sms-, telefon- och kameraapplikationen o.s.v.  

Alla applikationer är skrivna i java. 

Applikationsramverket hanterar 

applikationskomponenter. Bibliotekslagret 

innehåller bland annat ett C/C++ bibliotek som 

kan användas av olika komponenter i Andoids 

system.  Några andra bibliotek är openGL, 

SQlite, WebKit. Android runtime är precis som 

det står ovan det lager som hanterar körtiden. 

Det är här den virtuella enheten, Dalvik virtuell 

maskin kör och exekverar varje applikation. 

Dalvik kör filer i formatet .dex som är 

optimerat för minimalt CPU- och 

minnesanvändande vilket gör att det blir 

effektivt att köra flera virtuella maskiner 

samtidigt. Sista Linux-lagret är det som ligger 

närmast kärnan och hanterar sådant som 

nätverk, processor och minne.  Det förlitar sig helt på Linux och är det sista lagret mellan hårdvaran och 

mjukvaran (Ki-Cheol Son, Jong-Yeol Lee 2011). 

  

Figur 1 Illustration av arkitekturen (Smieh, 2012) 
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2.1.2 Trådar och processer  

Varje applikation har sin egen tråd. Om man startar en applikation som tidigare startats kör den i samma 

process och använder samma tråd som applikationen redan använder. Alla komponenter i en applikation 

körs under samma process om inte annat är konfigurerat i manifestfilen som definierar applikationens 

innehåll.  Om det finns för lite minne kan operativsystemet stänga ned en process som inte behövs just 

då. Alla komponenter i den processen kommer då att förstöras och skapas först när de behövs igen.  För 

att avgöra vilken process som ska avslutas har alla processer placerats i en lista med den viktigaste längst 

upp och den minst viktigaste längst ned. Den som ligger längst ned i listan kommer att avslutas först.  

Tråden som skapas när applikationen startas kallas main eller UI tread. Denna tråd har huvudansvaret 

och anropar alla komponenter som ska startas. Alla metoder som använder systemansrop (anrop till 

funktioner som operativsystemet hanterar, t.ex. skrivningar till minnet.) körs från UI tread (Android 

2014). 

 

2.1.2 Komponenter 

Andriod har fyra komponenter, Aktivieter (acitivies), tjänster(services), tjänsteleverantör (content 

providers) och Meddelademottagare (broadcast receivers) som alla har viktiga funktioner. 

Aktiviter kan man beskriva som det man ser, det så kallade användargränssnittet (UI), user interface på 

engelska.  Det är den del du som användare ser och arbetar med.  En applikation har oftast flera aktiviter 

där det oftast finns en som heter main. Det är den som startas när applikationen starts.  Detta blir en 

huvudaktivitet som också kommer att avslutas sist. Om en ny aktivitet skapas och startas så kommer den 

gamla att stoppas och läggs i en stack med principen sist in först ut. Detta gör att när den nya aktiviteten 

avslutas så kommer man tillbaka till den gamla aktiviteten.  

Figur 2: Visar hur en ny aktivitet startas och lägga på stacken samt när den avslutas 
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Tjänster körs i bakgrunden och hanterar de uppgifter som tar lång tid att utföra och de uppgifter 

användaren inte behöver se. Därför finns inget användargränssnitt för dessa. En tjänst kan ha två olika 

tillstånd, startad (started) eller bunden (bound). Startad innebär att en tjänst kör i bakgrunden och kan 

fortsätta köra även om komponenten som startade den har blivit avslutad. Vanligtvis så utför dessa en 

uppgift utan att ge något svar tillbaka. Är en tjänst bunden skapas det en klient-server relation mellan 

den komponent som kallat på tjänsten och tjänsten själv. Detta innebär att tjänsten bara körs så länge 

komponenten själv körs. Tjänster från en applikation kan användas av andra applikationer, det behöver 

inte vara den egna applikationen som använder och kallar på dem. (Android 2014). Tjänster körs 

huvudsakligen i huvudtråden (main thread) men kan använda andra trådar för uppgifter som tar mycket 

tid eftersom även aktiviteter körs i huvudtråden (Chao Wang, Wei Duan et al. 2011). 

Tjänsteleverantörer kontrollerar den applikationsdata som sparas undan. Det är vanligt att data sparas 

undan i en fil eller en databas. Vid enklare användning av tjänsteleverantörer finns det inbyggda 

leverantörer att använda. Att enbart spara undan data kräver ingen egen leverantör men mer 

avancerade saker som sökning eller kopiering av komplexa datatyper till andra applikationer kräver att 

en egen tjänsteleverantör skapas. En applikation försöker se data likt en relationsdatabas där data som 

ska kommas åt får en tabellstruktur. För att hitta lagrad data krävs det att en leverantör använder en URI 

som anger namn och plats till denna. 

Meddelandemottagare tar emot aviseringar från telefonen, antingen från dess applikationer eller från 

dess inbyggda funktioner. Det kan vara sådant som att kameran har tagit en bild eller att det är lite 

batteri kvar.  Dessa har inte heller något användargränssnitt men kan tala om att något har hänt genom 

att uppdatera statusraden som även visar bland annat batterinivå o.s.v.  

Det är vanligt att applikationer använder mobilens inbyggda funktion istället för att skapa en ny eftersom 

det är enklare att använda dessa t.ex. kameran. Istället för att starta kameran själv så kan en applikation 

starta processen som använder kameran.  Kameran kommer att köras i kameraapplikationens process 

istället för applikationens egen process.  Android har därmed inte ett huvudprogram som körs (känt som 

main program i vanliga program) utan kör flera program samtidigt (Android 2014). Exempelvis kommer 

två program köras samtidigt när en applikation ska använda kameran. Detta för att applikationen som 

ska använda kameran kommer att starta ett andra program, kamerans program.  

 

2.1.3 Aktivera komponenter 

Det finns olika metoder för att aktivera dessa fyra komponenter. Aktiviter, tjänster och 

meddelandemottagare använder ett meddelande som kallas intent. Aktiviter och tjänster får veta vilken 

handling de ska utföra och kan i vissa fall få veta sökadressen till det data som ska användas. 

Meddelandemottagare får från ett intent veta vilket meddelande som ska sändas.  

Det finns två olika typer av intents som används, explicit intent och implicit intent. Den förstnämnda talar 

om vilken komponent som ska startas genom att ange namnet på denna och används vanligen för att 

starta komponenter i den egna applikationen eftersom namnet på klassen som ska användas är känt.  

Implicit intent används genom att ange den handling som ska utföras.  Denna används vanligen när man 
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vill använda en annan applikation för att utföra en specifik handling och då inte vet namnet på klassen 

som ska användas.  Figur 3 visar ett implicit intent. 

När implicit intent skapas söker 

operativsystemet efter en passande 

komponent i andra applikationers 

manifest-filer. Om enbart en 

passande applikation hittas så 

startas denna, skulle flera 

applikationer hittas så kommer 

användaren själv att få välja vilken 

applikation som ska startas.  För att 

använda implicit intent måste ett 

intent-filter anges i manifestfilen. Ett 

intent-filter talar om vilken typ av intent som komponenten vill ha. För en aktivitet skulle detta vara 

vilken handling aktiviteten utför.  

Kontakten med en tjänsteleverantör är enklare. Den kontaktas av en tjänsteförmedlare (contentresolver) 

när den ska aktiveras. Det är sedan tjänsteförmedlaren som sköter kontakten utåt mot applikationen och 

användaren medan tjänsteleverantören har den inre kontakten mot lagrad data. Detta gör att det blir 

mer säkert då det inte går att få direkt kontakt med tjänsteleverantören och det inte är helt tydligt hur 

och var data lagras (Android 2014). 

2.1.4 Manifest.xml 

Android-applikationer behöver ha en fil AndroidManifest.xml som måste ligga i projektfilens rotkatalog. 

Denna fil hanterar vilken behörighet applikationen kräver, vilken API-nivå som krävs (detta varierar 

beroende på vilken version av Andriod man har).  Den inkluderar även vilka API-bibliotek som 

applikationen måste ha tillgång till samt vilka komponenter den innehåller, där det sistnämnde är filens 

primära funktion. Xml-filen är lik HTML-kod i uppbyggnad med taggar. I denna fil kan man avgränsa 

komponenterna om det finns flera av samma sort. Till exempel om man enbart vill använda en av 

komponenterna för att skicka eller en för att läsa. För att styra och avgränsa komponenterna kan man 

använda ett intent-filter i deras deklaration.  

För att hindra användare som saknar vissa funktioner på sin enhet från att ladda ned och installera 

applikationen går det att sätta krav i filen, så kallade uses-feature där man anger vilken hård- eller 

mjukvara som telefonen ska ha. Varje hård- eller mjukvarukomponent i telefonen har fått ett unikt ID för 

att det ska vara enkelt att kontrollera att kraven uppfylls. Om enheten inte uppfyller några av kraven går 

det inte att ladda ned applikationen om inte flaggan android:required är satt till ”false”.  Är flaggan satt 

till false går det ladda ner applikationen och en kontroll om den funktion som krävs finns bör göras när 

man försöker starta applikationen vilket kan göras genom att kalla på funktionen hasSystemFeature(). 

För att hantera olika plattformar med olika versioner utgår man från något som kallas API-nivå (API-level) 

som nämnt ovan. API-nivåerna stiger kronologiskt, nyare version av operativsystemet ger en högre API-

nivå. För att definiera krav på versioner så ska ett minsta nivåkrav anges i xlm filen i  <uses-sdk> taggen. 

Figur 3: Aktivitet A vill starta en aktivitet och använder en intent som går till 
systemet. Systemet söker efter rätt program och startar detta via en intent. 
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Den minsta nivån sätts med android:minSdkVersion. För att ange vilken version applikationen är optimal 

för sätts android:targetSdkVersion i samma tag. Taggen ska avslutas med />(Android 2014). 

2.1.5 Resurser 

Applikationer behöver mer än bara kod, så som bilder, i detta sammanhang kallat resurser. Det kan vara 

sådant som ska användas i användargränssnittet. Varje resurs får ett eget ID i form av en interger (ett 

nummer) för att det ska vara lätt att hänvisa till resursen senare i koden.  Om resurserna ligger på ett 

annat ställe än i koden så kan den även anpassas efter olika enheter eller en enhets två olika lägen 

(liggande och stående).  Alla resurser ska placeras i en undermapp till /res mappen i projektmappen. 

Undermappen bör beskriva vad det är för typ av resurs, eftersom det finns många olika typer av resurser.  

För att skapa en alternativ resurs som kan användas vid en annan storlek ska den placeras i en mapp som 

heter samma sak som originalmappen men ett tillägg på slutet med de kvalifikationer som göra att 

resursen används. Då tillexempel large (Android 2014). 

2.1.6 Layout på olika enheter 

För att hantera enheters olika stolekar så har Android definierat två olika typer av måttenheter, storlek 

som är den fysiska storleken på skärmen och densitet som är den fysiska densiteten av pixlar på 

skärmen. För att göra det hela enklare så är dessa mått ungefärliga, för storlek finns det 4 mått, liten 

(small), normal, stor (large) och extra stor (xlarge) och för densiteten finns det några flera olika storlekar. 

Några exempel är: medium (mdpi), hög (hdpi), extra hög (xhdpi), extra-extra hög (xxhdpi).   Det är bra att 

anpassa layouten för olika storlekar även om det 

anpassas per automatik (Android 2014). 

2.1.7 Användargränssnitt 

Användargränssnittet bygger på en trädstruktur 

med gruppvy (ViewGroup) och vy (View). Gruppvyn 

hanterar vyerna eller andra gruppvyer. En vy är ett 

objekt som visas på skärmen som användaren kan 

använda. Figur 4 visar hur ett användargrässnitt kan 

vara uppbyggt med en gruppvy längst upp.  För att 

inte behöva bygga trädet själv i kod kan gränssnittet 

skrivas i en xml-fil. I varje xml-fil kan det finnas en 

gruppvy och en eller flera vyer. Gruppvyn talar om 

vad det är för typ av layout (om det är en linear- 

eller relative layout) och vyn är objekt. Vyn kan till exempel vara ett textfält (TextView) (Android 2014). 

2.1.8 Säkerhet 

Alla APK- filer (Android applikationer) signeras med ett certifikat där skaparen har den privata nyckeln. 

Denna identifierar författaren till applikationen vilket är precis vad som är syftet med nyckeln då detta 

gör de lättare för systemet att veta om de ska neka eller acceptera tillträde. En applikation får sitt Linux-

user-ID först när den installeras på en enhet. Det innebär att det kan vara olika IDn på olika enheter. I 

manifest-filen går det att använda shareUserId så att två applikationer har samma användar-ID vilket då 

tar bort problem med att applikationer körs som olika processer.  Det går även att sätta globala läs och 

Figur 4: Visar hur ett användargränssnitt kan vara uppbyggt 
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skriv rättigheter för filer som applikationen skapar och därmed ge andra applikationer tillåtelse att ändra 

filer.  

För att en applikation ska kräva rättigheter så krävs det att de läggs in i manifest filen med taggen <uses-

permission> som talar om vilka rättigheter som krävs.  Alla krav ska godkännas när applikationen ska 

installeras på en enhet. Om något av kraven inte godkänns av användaren kommer applikationen inte att 

installeras. Om det av någon anledning skulle bli problem med rättigheter så kommer ett 

SecurityException att kastas.  Alla rättigheter går att finna i Manifest.permission.  

Om du vill ha en rättighet som inte redan finns går det att skapa. Först måste den deklareras i 

AndroidManifest.xml filen med en <permission> tag. Några bra saker som kan finnas inom denna tag är 

bland annat android:protectionLevel som talar om vem som får ha rättigheter samt hur användare ska 

informeras om andra applikationer som vill ha rättigheter. Android:permissionGroup används för att 

gruppera ihop relaterade rättigheter i en grupp.  Andorid:label och andorid:description är bra för 

beskrivning av rättigheter. Android:label ska ge en märkning på rättigheten och beskriva den med enbart 

något ord och description ska ge en lite längre beskrivning.  För att lägga in rättigheter på komponenter 

läggs permissions in under taggen för komponenten i manifest-filen. Om någon försöker använda sig av 

en aktivitet, tjänst eller tjänstleverantör där en rättighet saknas kommer de att ge ett SecurityException. 

Det är svårare att veta när tillstånd för att använda en meddelademottagare saknas eftersom inget 

undantag kastas. Det enda resultatet är att den intent som skulle skickas inte kommer levereras (Android 

2014).  

När det gäller säkerhet måste man tänka på mer än bara rättigheter. Det är viktigt att tänka på vilken 

data som är känslig och hur den sparas.  Känslig information bör sparas på back-end-sidan (servern) där 

den är svårare att komma åt. Skicka enbart informationen när den måste skickas till servern och se till att 

det är krypterat.  Om något ska sparas på telefonen så bör de inbyggda krypteringsbiblioteken användas. 

Även vilken information som visas på skärmen kan vara viktig eftersom vissa telefoner tar en skrämbild 

och sparar dessa på telefonen för att det ska gå snabbt att få igång just den bilden igen. För att göra det 

enklare för användare körs mobiltelefoners sessioner lite längre tid utan att man behöver autentisera sig 

igen.  Det är bra att sätta en gräns för hur länge inaktiva applikationer ska köras eftersom en längre aktiv 

tid för en applikation ökar risken för kapning. Det är bra att inte lite på klienterna fullt ut och verifiera allt 

som skickas till back-end och använd enkla standardsvar som inte ger mycket information.  Detta utifall 

att en kapning sker.   

Det är bra att använda ASLR (adress space layout randomization) för att förhindra attacker där det 

skickas in så mycket data till applikationen att den kraschar. Det skulle kunna vara att mycket text och 

stora filer som ska sparas skickas in. ASLR ser till så att all data sparas på slumpmässiga platser i minnet 

och därmed gör det svårare för den som attackerar att veta hur mycket data som borde skickas in för att 

få det att krascha (Payne 2013).  
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2.1.9 Effektiv kod  

Mobiltelefoners batteri räcker ofta enbart en dag. För att minska energikonsumtionen går det att göra 

koden snabbare och mer effektiv. Om 

applikationen ska göra många beräkningar 

kan det vara bra att använda NDK (native 

development kit) som innehåller olika 

bibiliotek och gör det möjligt att använda 

JNI (java native interface).  JNI gör det 

möjligt att använda native C/C++ i 

kombination med java för att få en mer 

effektiv kod. (Jae Kyu Lee, Jong-Yeol Lee 

2011) C eller C++ är känt för att vara ett mer 

effektivt språk(Ki-Cheol Son, Jong-Yeol Lee 

2011). Ska applikationen hantera strängar är 

det bättre att enbart använda java eftersom 

C måste konvertera (typecast) strängar vilket java inte behöver. Att det är mer effektivt har visat i ett 

experiment.  Det är NDK som ger tillgång till C eller C++ och dess bibliotek och JNI som ser till att det 

faktiskt kan ske tillsammans med java, det är den som bakar ihop det hela (Jae Kyu Lee, Jong-Yeol Lee 

2011). 

 

2.2 Korsplattformar och Eclipse 
Idag finns det ett antal korsplattformar för applikationsutveckling. En korsplattform innebär en möjlighet 

att återanvända en del av den redan skrivna koden till andra enheter med andra operativsystem. De 

olika operativsystemen kodas i olika språk, Android kodas i java, iOS i C och Windows-telefoner i c#. Det 

är inte enbart programspråket som skiljer de olika operativ systemen åt utan även deras uppbyggnad 

och arkitektur (Puder, Antebi 2013). Det finns olika sätt att bygga korsplattformar idag. Xamarin är ett 

företag som erbjuder korsplattformar i olika former(Xamarin 2014). Xamarin studios har en ambition att 

det ska vara möjligt att bygga och skriva alla applikationer i programspråket c#.  

För att kunna köra en applikation på flera olika enheter med olika operativsystem går det att göra en 

korskompilator, som innebär att koden kompileras på ett sådant sätt så att det görs om till rätt språk för 

rätt plattform.  XMLVM verktyget kan användas för att bland annat göra om java till objektiv C eller C#.  

Xamarin använder sig av ett .NET basserat ramverk för att tillåta användarna att skriva alla applikationer i 

C# (Puder, Antebi 2013).  

2.2.1 Eclipse 

Eclipse är den vanligaste plattformen vid utveckling av Android applikationer. Detta är ingen 

korsplattform utan en plattform som bygger och kompilerar i java vilket är de språk som Android kodas i. 

Eclipse är inte inriktad för mobilutveckling men Android har ett ADT (Android Development Tools) som 

går att ladda in som en plugin för Eclipse. Det är ADT som ska ge Eclipse de kraftfulla egenskaperna som 

gör det till ett så pass bra ramverk för utveckling av Android. Med ADT installerat kan Eclipse skapa nya 

Figur 5: JNI som bakar ihop java och C/C++ (Ki-Cheol Son, Jong-Yeol Lee 
2011) 
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Android-projekt, skapa användargränssnitt, tillgång till bibliotek de annars inte har tillgång till. Eclipse 

kommer få full tillgång och möjlighet till utveckling av applikationer, det inkluderar att kunna felsöka 

med debug och exportera en applikation i apk-format.  Det är viktigt att både Eclipse och ADT är av 

senaste versioner för att ramverket skall fungera korrekt(Android 2014). Eftersom java redan hanteras 

behöver ingen ny kompilator användas utan den inbyggda kompilatorn kan användas, men med java som 

kod går det inte att skriva applikationer till andra operativsystem i Eclipse.  

2.2.1 Så fungerar Xamarin 

Kod skrivs i C# i Xamarins program, för att de ska fungera krävs det att olika operativsystem förstår 

språket. För att kunna använda Xamarin och skapa en applikation till iOS så krävs det att man sitter på en 

Mac med operativsystem OS X Lion eller senare.  Detta krävs då programmet måste ha tillgång till iOS 

SDK och Xcode för att kunna kompilera. Xamarins simulator för iOS är en del av iOS SDK. Det krävs att 

man registerar sig på Apples utvecklingsprogram för att kunna ladda ned iOS SDK. Xamarin ska se till så 

att ungefär 90 % av all kod är gemensam kod. Xamarin är byggt på den fria programvaran mono och 

företaget har skapat två produkter, MonoTouch och Mono for Android. iOS kompileras direkt till ARM 

assemblerkod med Xamarins AOT (Ahead of time) kompilator. Andriod kompileras till IL (intermediate 

language) genom en JIT (just-in-time) kompilator till assembler kod. Xamarin program bygger Xamarin 

Mobile Profile som är en del av .NET BCL (klassbibliotek) som är specificerad för mobilapplikationer. 

Profilen går att finna i MonoTouch.dll (iOS) eller Mono.Android.dll (Android). Dll-filerna innehåller 

dessutom nästan hela SDK för Android eller iOS beroende på fil och därmed är det möjligt att använda 

dessa SDK API i C#. Xamarins profil är viktig och applikationen måste kompileras mot denna för att den 

ska fungera(Xamarin 2014). 

En applikation som skapas i Xamarin delas upp i olika delar.  Första delen är gemensam: datalagret (data 

layer), dataåtkomstlagret (data access layer), tjänståtkomstlagret (service access layer) och arbetslagret 

(bussiness layer).  Datalagret definierar databasen, dataåtkomstlagret hanterat data, 

tjänsteåtkomstlagret sköter nätverkskontakter och arbetslagret sköter kontakten mellan 

applikationslagret och de gemensamma lagren. Den andra delen är specifikt för varje enhet: 

applikationslagret (applikation layer) och användargränssnittet (user interface). Applikationslagret 

hanterar plattform specifika funktioner och fungerar som en adapter mellan specifik enhet och 

gemensam kod. Användargränssnittet tar hand om det grafiska som visas precis som nämnt ovan 

(Xamarin 2014). 

2.2.2 Mono 

Mono är en utvecklingsplattform som utvecklats från Microsofts .NET utvecklingsmiljö och 

utvecklingsverktyg.  Det kan användas för att bygga korsplattformar och är tillgängligt på flera olika 

operativsystem (Puder, Antebi 2013). Precis som de flesta utvecklingsverktyg har Mono sin egen 

kompilator.  

Mono har två typer av C# kompilatorer, en JIT (just-in-time) kompilator och en AOT (ahead-of-time) 

kompilator. (Maeda 2006) har ett förslag kring hur man kan utveckla Mono, för att göra det mer effektivt 

i kompileringen. Hur vida det blir mer effektivt framgår inte. Mono hanterar olika språk eftersom de har 

mer än C# kompilatorerna och dessutom går att använda med andra open source kompilatorer.  
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Förutom alla kompilatorer som gör det möjligt att använda till olika språk finns även ett BCL, 

(basklassbibliotek) som ökar produktiviteten eftersom då det går att använda basklasserna istället för att 

bygga en egen. Det som gör att mono är så bra för Xamarin är även att de har CLR (Common Language 

Runtime), som gör det möjligt att skriva kod i ett språk och låta det fungera ihop med att annat språk. Till 

exempel skriva i C# men får det att fungera tillsammans med java (Mono 2014).  

 

2.3 Mobiltelefonens kamera 
Att förstå mobiltelefonens kamera är en förutsättning för att kunna undersöka om det är möjligt att styra 

kameran till att ta bättre bilder samt att förstå hur pass avancerat det kan vara.  

2.3.1 Arkitektur 

Image signal processor (ISP) har ett stort ansvar när det gäller mobiltelefonens kamera.  Det är ISPn som 

är ansvarig för att skapa bildens RAW-data från bildsensorn. En ISP består av en hårdvaruprocessor, 3A 

och inställningar av bild processen det kan vara sådant som de optiska inställningarna och det som 

sensorerna känner. Hårvaruprocessorn sköter den inbyggda hårdvaran. En 3A som sköter den 

automatiska exponeringen, automatiska vitbalansen (färgen på ljuset i kortet) samt den automatiska 

fokusen. En detaljerad bild av en ISP framgår i figur 6.  

Mobilkameror använder sig av en 

CMOS-sensor eftersom de drar 

mindre ström och kräver mindre 

avancerade process-algortimer.  

Mobilkameran har även en 

simplare lins som saknar den 

mekaniska slutaren och optiskt 

lågpassfilter  (Meehan 2008). Det 

fungerar likt ett UV-filter. 

Lågpassfilter delar upp ljuset innan 

de går till sensorn. Att inte ha ett 

lågpassfilter ger högfrekvent bildinformation och skarpa bilder men ökar risken för felaktig färg eller 

konstiga mönster på bilden. Lågpassfilter är inbyggt i de flesta digitalkameror (Nikon 2013).  

Många mobiltelefonkameror kräver en avancerad ISP för att undvika brusiga bilder vid dåligt ljus 

eftersom de ska vara energisnåla 

och därför i det längsta undviker 

att använda blixt. Det är även bra 

att ha en hög brusreducering och 

bildstabilisering. Figur 7 visar en 

mer detaljerad bild av en ISP 

chiparkitektur (Meehan 2008). 

Figur 6: ISP system-on-chip (Meehan 2008) 

Figur 7: ISP chiparkitektur av TMS320DM29x (Meehan 2008) 
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2.3.2 Använda mobilkamerans funktioner 

Applikationer som har utnyttjat mobiltelefonens kamera har använd sig av HSV histogramet som talar 

om hur pass ljus eller mörk bilden är (Sunpetchniyom, Watanapa et al. 2012). HVS histogramet visar 

nyans, mättnad och intensiteten i ett diagram. Utifrån detta går det att läsa ut bildernas exponering.      

 

Figur 8: Under-, normal- och överexponerade bilder med tillhörande histogram. 

Figur 8 visar tre bilder med tillhörande histogram. Den första bilden är överexponerad vilket gör att 

kurvan drar sig mycket åt höger. Bilden längst till höger är underexponerad och mörk vilket gör att den 

drar sig mycket åt vänster. Mittenbilden är bra exponerad och histogrammet håller sig mer utspridd och 

något jämnare. Skulle det gå att titta på histogrammet innan bilden är tagen skulle det gå att avgöra om 

en bild blir ljus eller inte och det är då möjligt att korrigera detta. Det är många digitalkameror som idag 

tillåter histogrammet att visas innan en bild tas.  

Applikationer som använder sig av OCR-koder har ett krav på hur långt avstånd bilden kan bli tagen kring 

för att få en tillräckligt hög upplösning för att den ska kunna läsas (Cutter, Manduchi 2013).  
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2.3.3 Använda kameraapplikationen eller bygga egen 

När mobilkameran ska användas finns det två alternativ, antingen att använda den inbyggda kamerans 

applikation eller skapa sin egen (Android 2014). Att använda den inbyggda är simplare och kräver inte 

lika mycket kod som att bygga sin egen. Dock är man mer begränsad till vad som går att göra med 

mobilkamerans hårdvara. För att bestämma hur den egna applikationen ska utnyttja kameran finns det 

några saker att fundera över: 

 Hur ska kameran användas?  Är intresset bara att ta en snabb bild eller ska applikationen 

använda mer komplicerade kameraapplikationer som inte finns inbyggda? 

 Hur ska bilderna lagras? Ska de tillhöra applikationen och vara synliga enbart för denna eller ska 

de kunna användas av andra? Vad händer med bilderna om applikationen tas bort? 
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3. Metod 

3.1. Metodbeskrivning 
Under följande delkapitel beskrivs några olika utvecklingsmodeller samt hur jag själv valt att utveckla. 

3.1.1. Utvecklingsmodell 

Den utvecklingsmetod som användes i arbetet är en agil metod. Uttrycket Agil metod är myntat 2001 då 

olika metoder som använder både inkrementell och iterativ utveckling slogs ihop som en egen kategori. 

(Larman, Basili 2003) Det finns ett antal olika agila metoder.  

De agila metoderna har sina rötter i 1950-talet då det första exemplet på inkrementell utveckling 

användes.  Uttrycket inkrementell utveckling fanns inte då utan tillkom under ett projekt där 

projektmedlemmarna inte tyckte att den tidigare vattenfallsmodellen var bra nog. Första förekomsten av 

den iterativa utvecklingen var i slutet av 60-talet. Först på 90-talet blev metoden att använda iterativ och 

inkrementell utveckling stort och ett antal böcker om detta började publiceras. 2001 blev dessa kända 

som agila metoder (Larman, Basili 2003). 

Vattenfallsmodellen ansågs dålig av många 

anledningar. När man tittar närmare på 

vattenfallsmodellen ser man att den fungerar 

likt livscykeln för mjukvaruutveckling.  För att 

förstå livscykeln är det enklast att se den 

baklänges.  Innan en produkt levereras måste 

den testas. För att produkten ska kunna 

testas så måste det finnas skriven kod. Att 

skriva kod utan en design är olämpligt, det är 

desginen som hjälper oss att skriva koden. 

När vi gör vår design så måste vi veta hur 

produkten ska fungera och därför behöver vi 

ha vetskap om detta innan vi kan designa.  

Vattenfallsmodellen följer denna livscykel och 

går inte tillbaka flera steg. Då beställaren ofta inte vet vad de vill med systemet från början och många 

brister upptäckts först en bit in i implementationen har vattenfallsmodellen blivit kritiserad. Även vid 

stora komplexa system är det dåligt att använda denna eftersom en människa inte klarar av för komplexa 

system (Larman, Basili 2003, Cockburn 2008). Detta är också en anledning till att jag inte kommer att 

använda vattenfallsmetoden.   

Den inkrementella biten i de agila metoderna använder sig också av livscykeln men hela systemet delas 

upp i mindre delar som jag väljer att kalla byggstenar. Varje byggsten kommer sedan att implementeras 

genom livscykeln men hoppar över leveranssteget. När den andra byggstenen gått igenom processen 

kommer leveransssteget istället innebära att den sätts ihop med tidigare del. På så sätt byggs systemet 

tills det sitter ihop. Risken med att enbart använda inkrementell utveckling är att kvalitén på projektet 

blir sämre än förväntat (Cockburn 2008). 

Figur 9: Livscykel för mjukvaruutveckling 
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Den iterativa delen använder sig också av byggstenarna men istället för att leverera så utvärderas 

systemet för att se så att de motsvarar alla krav och kundens förvätningar. Om kundens förväntningar 

inte uppfylls går man tillbaka för att korrigera det som inte stämmer och sedan testa igen. Om allt är 

enligt förväntningarna kommer produkten levereras. Risken med att enbart använda den iterativa 

metoden är att projektet kan växa mer än nödvändigt.  

Att kombinera de inkrementella och iterativa bitarna har blivit en lösning på problemen som uppstår 

men dem. En del (byggsten) görs enligt livscykeln och utvärderas enligt den iterativa metoden, ser det 

bra ut fortsätter man med nästa byggsten (Cockburn 2008). Här har vi alltså de agila metodernas 

byggstenar.  

Genom åren har det kommit en rad olika utvecklingsmetoder och för att nämna en annan stor metod 

tänkte jag nämna spiralmetoden som uppkom på 80-talet. Den är inte agil utan använder sig av ett 

iterativt sätt som tittar på risker (Larman, Basili 2003). Spiralmodellen bygger mycket på risker. Den är 

utformad som en spiral där varje varv går igenom fyra faser. Första fasen identifierar målsättningen, och 

de begräsningar och risker som finns. Andra fasen analyserar riskerna och bedömer hur pass stora eller 

små riskerna är. Man tittar även här på liknande produkter på marknaden. Tredje fasen är själva 

utvecklingsfasen här brukar modeller skapas. Den fjärde och sista fasen är planeringfasen där nästa varv i 

spiralen planeras. I spiralmodellen brukar man börja utveckla en prototyp som man utvärderar och gör 

en riskanalys på. Den brukar utvecklas i en ny prototyp som forsätter utvecklas under fler varv till ännu 

fler prototyper. När en tillräckligt bra prototyp utvecklats går Spiralmodellen igenom den kända 

vattenfallsmodellens steg (detaljerad design, skriva kod, enhetstestning, integration och testning, 

acceptansetest och leverans). Innan spiralmodellen kommer till detta brukar den ha gått igenom en 

spiral som utvecklat och fastställt konceptet, utvecklingsplan och integrations och testplanering. När alla 

dessa fastställts har spiralens alla faser genomgåtts (Boehm 1988). 

Rational Unified process (RUP) uppkom under samma period som spiralmodellen och kommer 

ursprungligen från Unified Process modell. RUP skräddarsys utifrån olika projekt och ger en bra 

beskrivning på vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det samt resultatet av det som 

ska göras(Larman, Basili 2003, Hanssen, Bjørnson et al. 2007). RUP har fyra olika faser förberedelse 

(Inception), etablering(elaboration), konstruktion (construktion) och överlämning (transition).  Varje fas 

har flera iterationssteg och varje iterationssteg går inom ett antal arbetssteg. Den tid varje arbetssteg tar 

är olika beroende på steg och fas(IBM, 2014 ). Den arbetsmetod jag använde påminner om denna samt 

rapid prototyping. 

 Rapid prototyping jobbar med prototyper som tas fram för som sedan visas för användaren för att se 

hur väl den överensstämmer med användarens förväntningar (Luqi 1989). Jag ser den applikation som 

skapades som olika prototyper där varje del, huvudmenyn och kamerafunktionen är varsin prototyp. Då 

jag inte heller bygger varje del själv så byggs flera prototyper som sedan sätts ihop.  

Rappid prototyping använder ett specifikt prototypsystem som använder sig av ett specifikt 

beskrivningsspråk som enbart har med de nödvändigaste funktionerna(Luqi 1989). Jag kommer inte 

använda ett prototypspråk utan kommer att koda direkt och utforma de funktioner som ska vara. Varje 
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del kommer ha de funktioner den ska ha. Användaren i detta fall är företaget självt som ska ha den 

färdiga applikationen.  

3.1.2 Min utvecklings metod 

Jag har inte använt en specifik metod utan använt en kombination av olika metoder. Jag har arbetat 

utifrån en specifikation från företaget i kombination med återkoppling kring vissa av funktionerna då 

kravspecifikationen inte har innehållit alla detaljer.  

Arbetet har varit uppdelat i två större delar där ena delen fokuserat på frågeställningen om ramverk och 

den andra delen fokuserat mer på själva applikationen och mobiltelefonkameran.  En förstudie har ingått 

i varje del för att sätta mig in i ämnet. Förstudien involverade de teoritiska delarna. Som nämnts tidigare 

har jag arbetat lite utifrån RUP och lite utifrån Rapid Prototyping.   

Första prototypen byggdes redan under första delen där Xamarin undersöktes. Jag gjorde en jämförelse 

mellan Xamarin och Eclipse. Nästa prototyp som byggdes var att ta bilder med kameran. Vid skapandet 

gick den igenom en förberedelsefas som innebar att läsa teorin kring hur en kamera bör byggas. En 

etableringsfas som tittade på vilka krav som faktiskt fanns och utvärderade vilken metod som skulle 

användas för att skapa kameran. En konstruktionsfas där koden skrivs och testas, samt en sista fas som 

kan jämföras med överlämningsfasen. Där tittades det på att kamerans funktion levde upp med de 

förväntade funktionerna.  Dessa faser gjordes för alla protoyper som byggdes och de påminner om RUP.  

Kameran sattes ihop med huvudmenyn och testades tillsammans. Hela applikationen delades in i 

prototyper som sattes ihop med föregående prototyp och testades tillsammas. Fungerade det som tänkt 

påbörjades nästa del.  

 

3.2. Förstudie 
Förstudien gjordes för att bli insatt i ämnet.  För att få en lämplig förstudie läste jag många vetenskapliga 

artiklar och mycket från Androids och Xamarins egna hemsidor.  

 

3.3. Implementation  
 

För att komma igång med applikationen behövde Eclipse installeras med ett plug-in för Android, ett så 

kallat Android SDK.  För att starta ett projekt så gick man in under file  new  Android applikation 

project. Därefter fylldes namnet på applikationen i och resten av stegen följdes för att välja ikon för 

applikationen och vilken typ av aktivitet som skulle skapas. Jag valde att skapa mycket efter standard och 

skapade en blank aktivitet. När allt var ifyllt trycker man på finish och Eclipse kommer att autogenerera 

de filer som behövs samt ge fördefinierad kod för de delar man fyllt i.  
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3.3.1 Huvudmenyn i Eclipse 

Huvudmenyn är inte så komplicerad utan har två enkla funktioner.  Antingen kan man ta en ny bild med 

sin kamera eller så kan man välja ett befintligt kort från kamerans galleri och lägga upp detta. Själva 

huvudmenyns layout skapades i xlm-filen som ligger under res layout.  Det första som behövde 

bestämmas rörande layouten var om det ska vara en relative- eller linear layout. I en relative layout går 

det att lägga objekten lite mer anpassat och bredvid varandra. I linear layout så läggs objekten linjärt, 

antingen vertikalt eller horisontalt. Jag valde att använda linear layout då jag ville ha ett linjärt mönster 

på utseendet.  

För att hitta alla funktioner för layoutens utseende måste android:område:typ användas. Till exempel 

android:layout:hight eller android:layout:padding om det har med utseendet att göra. För min layout la 

jag ett textfält längst upp och två knappar under dessa. För att göra det enkelt med olika storlekar på 

skärmen använde jag måtten wrap_content och match_parent. Wrap_content fyller ut så pass att dess 

innehåll får plats och match_parent fyller ut hela föräldern. Dessa är bättre att använda eftersom de 

enklare anpassar sig efter olika storlekar på olika skärmar. För att inte få för stora knappar eller knappar 

som tar för lite plats använde jag mig av vikter (wight) som delar upp platsen på skärmen utifrån vikt. Ju 

tyngre vikt ju mindre plats på skärmen. Jag gav mitt textfält en vikt på 1 och knapparna en vikt på 2 vilket 

resulterade i att texten tog övrehalvan av skärmen och de båda knapparna delade på nedredelen av 

skärmen. För att hitta de funktioner som är möjliga när utseendet skapas måste android:layout 

användas, Eclipse brukar föreslå de funktioner som går att använda. Höjden och vidden styrdes av 

android:layout:height och android:layout:width. För att få lite mellanrum mellan knapparna använde jag 

en android:layout:margin som definierades i enheten dp för att enklare hantera olika skärmstorlekar. Jag 

gav också alla objekt ett id för att kunna hitta dessa i andra filer. För att få knapparna att reagera när 

man trycker på dem använde jag mig av android:OnClick=”namn_på_funktion” för att tala om vilken 

funktion som de ska starta.   

Jag ville ge knapparna ett rundare utseende och skapade därför en ny xml-fil som jag lade i res 

drawable. I denna fil definierade jag ett shape -objekt. Detta objekt fick andorid:shape=”rectangle  för 

att få rektangulära former. I denna fil definierade jag de färger som knapparna skulle ha. För att få de 

rundade hörnen definierade jag i corners andorid:radius=”90dp”.  

För att styra de olika funktionerna definierade jag dem i src  com.example.whiteboardassist i den fil 

som heter MainActicity.java. I den filen fanns det redan några fördefinierade funktioner som skapades 

av Eclipse när själva projektet skapades. Jag skapade två nya funktioner i klassen en för att starta 

aktiviten som tar nya bilder och en som startar aktiviteten som hämta redan tagna bilder från galleriet.  I 

varje ny funktion skapar jag en Intent intent = new Intenet(this, NyAktivitet.class) Där NyAktivitet.class är 

den nya aktiviteten som ska startas. För att starta aktiviteten används funktionen startActivity(intent).  

 

Testning 

För att testa att knapparna fungerade skapade jag två nya blanka aktiviteter som genererade standard 

aktiviteter som skrev ut hello world. Jag ändrade dessa så att de istället skrev ut funktionernas namn. 
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Detta för att jag skulle kunna se så att de nya aktiviteterna skapades korrekt när knapparna från 

huvudmenyn trycktes ned.  

 

3.3.2 Huvudmenyn i Xamarin 

 

Xamarin fungerar olikt Eclipse. I Xamarin behöver fler saker definieras. Själva manifestfilen modifierar 

man inte i Xamarin, den skapas vid kompilering.  Det finns däremot en manifest-fil som hanterar 

generella inställningar för applikationen.  

Under properties  AndroidManifest.xml fick jag kryssa i krav på applikationen. Där kryssades krav på 

kamera i och texten som ska vara i manifest-filen fylldes automatiskt i.  

För att bygga layouten i Xamarin ändrade jag en axlm-fil, resourses  layout  Main.axml. Precis som 

layouten i Eclipse använder en xml-kod som placeras i resourses  drawable använder Xamarin en axml-

fil. Denna fungerade på samma sätt som xml-filen i Eclipse och jag använde samma xlm-kod som i 

Eclispe.  

I Xamarin kodas funktioner i C# och de ligger i huvudmappen. Innan funktionerna som ska styra 

knapparna skapades och definierades var jag tvungen att lägga till [Java.Interop.Export] precis ovanför 

funktionerna, för att onClick() ska hitta funktionen. En intent skapades genom var intent = new 

Intent(this, typeof(NyAktivitiy)). 

I Xamarin behövde jag även implementera aktivitetsfältet och se till så att bakåtnavigering genom 

aktivitetsfältet gick att använda. För att få fram aktivitetsfältet skapade jag manuellt 

OnCreateOptionsMenu. I den skapades en MenuInfalter som använde Inflate-funktioinen, 

MenuInflater.Inflate(Resource.Menu.main, menu).  Under Resources menu ska det ligga en main.xml fil 

som styr huvudmenyns aktivitetsfält.  Den filen fick jag skapa själv. För att inte behöva skriva lika mycket 

kod så tog jag filen menu main.xml från Eclipse och kopierade över koden.  

För de två tillfälliga aktiviteterna, att fånga ett nytt foto och hämta ett foto från galleriet, skapade jag två 

nya klasser. Innan klassernas definition talade jag om att det är aktiviteter och att deras förälder är 

huvudklassen. Föräldern sätts genom att ange huvudklassen som ParentActicvity.  

[Activity (Label = "NewPhotoActivity", Icon = "@drawable/icon", ParentActivity = type
of(MainActivity))]  

 

För att det även ska fungera för yngre versioner som har tillgång till aktivitetsfältet lades även meta-

datat ”andorid.support.PARENT_ACTIVITY”, Value=”whiteboardassist.MainActicity” till inom egna 

hakparanteser under aktivitetens definition.  

För att sköta själva navigeringen använde jag mig av funktionen OnOptionsItemSelected där jag tog in ett 

IMenuItem objekt.  Det körs igenom en switch-case-sats som tittar på Switch(IMenuItem.ItemId).  Om 
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det är en Android.Resource.Id.Home är det bakåtnavigeringsknappen som blivit intryckt. Innan 

uppnavigering kontrollerades det så att det inte är en annan applikation som startat aktiviteten eftersom 

det kan skapa problem så som en oändlig loop. Är det den egna applikationen som är förälder kallades 

funktionen NavUtils.NavigateUpFromSomeTask() för uppnavigering . 

För att få fram ett aktivitetfält med bakåtnavigering så måste detta aktiveras. Detta görs när aktiviten 

skapas i onCreate(). Själva bakåtnavigeringsknappen introduceras i SDK 11 och därför kontrollerars det 

att SDK är högre än 11 med (int)Android.OS.Build.VERSION.SdkInt >= 11. Om kontrollen stämde aktiveras 

this.ActionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled och this.ActionBar SetHomeButtonEnabled. 

Testning 

Programmet testkörs i en emulator via Xamarin för att se så att det går att navigera till de tillfälliga 

aktiviteterna och tillbaka.  

3.3.3  Mobiltelefonens kamera 

Mobiltelefonens kamera implementerades via intents. 

När kameran ska skapas görs antingen en egen kameraapplikation eller så används den inbyggda 

applikationen. Jag använde mig av den inbyggda kameraapplikationen som startas via ett intent där jag 

talade om att det var handlingen ACTION_IMAGE_CAPTURE som ska utföras. Skapandet av intent ser lite 

annorlunda ut när man skapar ett intent som ska starta en handling. Ett intent som startar en handlingen 

tog i detta fall enbart in ett argument, intent = new intent(MediaStore. ACTION_IMAGE_CAPTURE).  

För att spara bilden lades ett <uses-permission> för skrivrättigheter i manifestfilen. Ett  

uses-permission läggs till enligt,  

<uses-permission android:name=”android.permission. ”WRITE_EXTERNAL_STORAGE”>. Eclipse säger inte 

till om något är felstavat eller om det inte existerar i manifest-filen därför var det är viktigt att 

kontrollera att allt är rättstavat. Bilden placerades i en mapp för applikationen. Innan mappen bilderna 

skulle läggas i skapades, gjordes en kontroll att SD-kortet är i enheten så att det skulle gå att spara 

korrekt. Detta gjordes genom att kontrollera att ExternalStorageState är MEDIA_MOUNTED. För att nå 

dessa två måste man gå genom klassen Enviroment och funktionen 

Enviroment.getExternalStorageState() som ger statusen för SD-koret. Om SD-kortet fanns skapades en ny 

fil. Vid skapandet av den nya filen gavs in-argumenten var mappen skulle placeras samt namnet på den 

nya filen eller mappen. För att få en korrekt position på mappen användes 

Enviroment.getExternalStoragePublicDirectory() som tar in en sträng som beskriver vilken typ av 

lagaringsmapp det ska vara. Funktionen returnerade sedan sökvägen till den lagringsmappen jag skapar.  

Som andra argument angav jag namnet jag ville ha på den mapp som bilderna ska läggas i. Om denna 

mapp inte redan fanns såg jag till att den skapades med filfunktionen mkdirs(). Funktionen ser till att 

skapa mappen av filen och eventuellt saknade föräldramappar. När det finns en mapp att lägga bilderna i 

kunde själva bilderna skapas. En ny fil ska skapades och argument till den filen var bildens sökväg.  Det 

första som gjordes är en sträng som ger en tidsstämpel.  För att få tidsstämpel använde jag mig av 

SimpleDateFormat(). 
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När filen blivit skapad fanns en fil där bilden kunde sparas, filen lades till i intent via putExtra() som tog 

argumenten: ett namn på de extra data samt det värdet som ska skickades med, putExtra(namn, värde). I 

detta fall var namnet MediaStore.EXTRA_OUTPUT som ska hjälpa kameran med vart bilden ska sparas. 

Värdet var den nya filens sökväg. Därefter startades kamerans aktivitet med hjälp av startActiviry(intent, 

requestCode) som tar in vår intent samt en begäranskod (requestCode) 

Resultatet från kameran kan hämtas i onActivityResult(). Där är det viktigt att kontrollera att 

begäranskoden stämmer med den kod som skickades in när aktiviteten skapades.  Resultatkoden 

(resultCode) ska även den ha ett RESULT_OK. Om detta stämmer har ett korrekt resultat sparats i filen.  

En bundle skapas där sedan vi använder bundle.putString(nyckel, värde) med argument nyckel och värde.  

Denna lades in i intent via putextra(bundle) och sedan startas den nya aktiviteten som ska sköta 

uppladdningen till servern. Bundle är något som brukar användas för att skicka värden eller 

meddelanden mellan olika aktiveter.  

  

3.3.4 Hämta bilder från galleriet 

När bilderna hämtas från galleriet användes Android egna gallerifunktion vilket gör den väldigt enkel. Till 

skillnad från när kameran startades behövde galleriet två argument till den intent som ska skapades. De 

första tog in den handling som ska utföras, Intent.ACTION_PIC. Det andra argumentet var den URI som 

talade om var handlingen ska utföras, d.v.s. den plats alla bilder ligger på. Därefter startades aktiviteten 

och resultatet hämtades precis som med bildtagningen i onActionResult(). Här gjordes samma typ av 

kontroller och skapande av en bundle men med en annan nyckel. Nyckeln definierade att bilden kommer 

från galleriet innan aktiveten startades och bilderna gick vidare till aktiviteten som sköter uppladdning av 

bilder till servern.  

3.3.5 Förhandsvisa bilderna innan de laddas upp till servern 

Själva aktiviten som sköter uppladdandet till servern skapade jag inte själv. Jag fick en grund till 

uppladdning av bilder till servern av min handledare André och jag utvecklade förhandsvisningen av 

bilderna. Innan jag började fanns det enbart en tom imgaeView samt knapp på sidan. Knappen var till för 

att ladda upp bilderna till servern. 

Själva gränssnittet med förhandsvisning är uppbyggd av en ImageView och två knappar, en för att ladda 

upp bilder till servern och en för att avbryta. Innan jag försökte hämta bilderna och visa dem såg jag till 

att ladda in vyn så att den ImgageView som ska visa bilderna går att hitta. Denna inladdning skapades 

automatiskt i Eclipse när en ny aktivitet skapades. Funktionen setContentView(R.layout.namnPåLayout) 

skötte inladdningen av vyn. När layouten är inladdad kontrollerades det att den bundle som skickades 

med inte är tom så att en bild faktiskt blivit skickad. Därefter behövde jag ta reda på om bilden kommer 

direkt från kameran eller från galleriet eftersom kameran genererar rätt sökväg direkt medan galleriets 

funktion inte levererar hela sökvägen.  

En bild som kommer från galleriet körde jag igenom en Uri.parse(bundle.getString(nyckel)) på datan som 

kommer i form av en kodad URI-sträng. Bilden gick igenom parsern för att sökvägen skulle kunna sparas 



21  Applikationsutveckling baserat på mobilkameran  

som en URI. Denna URI gav inte hela sökvägen till filen utan kräver att den går igenom en ny funktion 

som hämtade hela sökvägen. Denna funktion hittade sökvägen genom en markör (cursor). Den stegade 

igenom mapphierarkin från media-galleriet fram till den sökväg som skulle hittas och returnera rätt 

sökväg.  

Innan bilden kunde ritas upp i imageViewn behövdes rätt imageView kommas åt. För att komma åt den 

skapades en ny sådan som initierades med den som finns definierad i xml-filen. Funktionen 

findViewById(R.id.ImageViewId) hjälper till att hitta specifika resurser och det är den som användes för 

att hitta vår imageView som fått ett id i manifest-filen. 

När bilden ska visas kan det bli problem om den är för stor därför skapade jag en BitmapFactory.Options 

där jag tilldelade options.inSampleSize=2.  Detta för att storleken ska begränsas så att bilden inte kan bli 

för stor. Bilden ska visas i en bitmap och därmed skapades en sådan som tilldelades 

bitmapFactory.decodeFile(this.Bildsökväg, options). Efter detta kunde bilden visas genom ImageViews 

funktion setImageBitmap(). 

De två knappar som finns i denna vy är till för att antingen skicka upp bilderna till servern eller för att 

avbryta. När man avbryter kommer aktiviteten att avslutas genom funktionen finish(). Den andra 

kommer starta en funktion som sköter uppladdning till servern.  

 

3.3.6 Inställningssida 

För inställningarna använder man inte layout mappen för sin xml-fil. Den lades istället i den vanliga xml-

mappen. Inställningarna har ingen linear- eller releative layout. De byggdes istället av något som kallas 

PreferenceSceen, det är denna som visar alla inställningar.  

För att göra det enklare att navigera gjorde jag <PreferenceCategory> som delar upp alla inställningar i 

kategorier. Under dessa skapades antingen preference, EditTextPreference eller CheckBoxPreference 

beroende på vilken typ av inställning som det ska vara. Preferenserna som man bockar i d.v.s. 

CheckBoxPreferece fick ett nyckelvärde, en titel, en beskrivning samt ett standardvärde som antingen är 

sant eller falskt. Den vanliga preferensen (preference) fick enbart nyckel, titel samt en intent då denna 

skulle starta en annan aktivitet. Denna intent har ett targetPackage, targetClass och action.  Dessa ska 

tala om vilket paket den tillhör, vilken klass som ska öppnas samt vilken aktivitet som ska köras. 

EditTextPreference fick inte mer än en titel och nyckel då dessa ska hantera användarens uppgifter. 

När inställningar startas i onCreate() gjordes en kontroll om en användare är inloggad. Det som avgör om 

användaren är inlogga eller inte är om användarnamnet är null eller har ett värde. Beroende på om 

användaren är inloggad eller inte påverkar vilken vy som laddas. Vyn laddades in med hjälp av 

funktionen addPreferencesFromResource(R.id.perferensFilNamn).  

För att veta när en inställning ändras registrerade jag en lyssnare som registrerades genom funktionen 

getPreferenceScreen().getSharedPreference().registerOnSharedPreferenceChangeListner(this). Lyssnaren 

registrerades när aktiviteten forsätter, alltså i funktionen onResume(). När aktiviteten pausas 

avregistreras lyssnaren genom funktionen unregisterOnSharedPreferenceChangeListner(this). För att 
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styra ändringar av inställningar använde jag funktionen onSharedPreferenceChanged() som tar in en 

sharedPreference och en nyckel. Detta för att det ska gå att identifiera vilken inställning som ändrats. Det 

är nyckeln som anger vilken inställning som ändrats och den som det tittades på för att avgöra vilken 

handling som skulle utföras.  

För att hämta värdet för preferensen användes en sharedPreference som först hämtar de förvalda 

preferenserna och denna hämtar sedan en boolean via getBoolean() för att se om den är sann eller falsk. 

Blir returvärdet sant sattes en upload-sanningsvariabel i mainAcitivity till sant för att markera att 

inställningen är sann och uppladdningen enbart ska ske om wi-fi är tillgängligt. Alla checkbox 

inställningar behandlades på liknande sätt.  

Wi-Fi inställningen kontrollerades i uppladdningsaktiviteten. Det första som skedde är att en 

broadcastReciver skapas. Ett intent-filter skapas för att matcha mot nätverksändringar som är 

CONNECTIVITY_ACTION.  

IntentFilter filter = new IntentFilter(ConnectivityManager.CONNECTIVITY_ACTION); 

BroadcastRecivern registrerades tillsammans med intent-filtret. Detta gjordes med det egna objektets 

funktion registerReceiver(BroadcastReciver,IntentFilter).   

För att kontrollera statusen på nätvärket gjordes en egen funktion. Denna har en ConnectivityManager 

som kan besvara frågor om nätverket. Denna tilldelades getSystemService() för att ge tillgång till 

hantering av närverksanslutningarna. En NetworkInfo användes för att fånga och ange infon om 

nätverksanslutningar. När denna inte är null och om isConnected() är sann kontrollerade jag hur 

anslutningarna är. Det finns två globala variabler som sattes enligt anslutningarnas nuvarande status.  

Jag lade till ett permission i manifestfilen på ACCESS_NETWORK_STATE för att få tillgång till nätverkets 

status.  

I BraodcastReceiver hämtades informationen om nätverket precis enligt ovan. Denna funktion sätter 

upload-variabeln i uppladdningsaktiviten till true eller false för att tala om att bilder kan laddas upp eller 

inte. För att avgöra värdet jämfördes närverkets status med inställningens värde för uppladdning.  

De inställningar som hanterade registrering eller inloggning använde sig av ett intent och hanterades i 

onActivityResult() precis som i alla andra aktiviteter med intent. Detta sker enligt tidigare beskrivna 

metoder där förfråganskoden avgör vilket resultat det är som inkommit och resultatkoden om det blivit 

ett korrekt svar. Registering är mer enkel än inloggning då registrering enbart meddelar att 

registreringen blev slutförd.  

Inställningarna för inloggning är det lite mer komplicerade, användarnamnet hämtades genom det data 

som genererades från loginActivity. Därefter sattes en username variabel som ska hålla kolla på om 

användaren är inloggad. Varje användare har sina egna specifika inställningar som hämtades genom 

SharedPreferences settings = getSharedPreferences(MainActivity.getPrefsUsers(), 0). En 

editor skapades där användarnamnet sparades. En commit() gjordes för att ändringarna skulle sparas. 

Efter detta startades en ny intent som startatar huvudaktiviten, inställningsaktiviteten avslutas med 

finish().  
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4. Reslutat 

4.1 Förstudie 
Förstudien gav en bra bild över hur applikationer fungerar. All information kring kodning gick inte att 

finna under förstudien utan mycket fick läras under implementationen.  

4.2 Implementation 
Här pressenteras resultatet av implementationen, först jämförelsen mellan Eclipse och Xamarin och 

därefter resterande delar av applikationen. 

4.2.1 Eclipse vs Xamarin 

Resultat kring implementationen av huvudmenyn resulterade i två lika utseenden i de olika ramverken. 

Det är krångligare att koda i Xamarin än Eclipse då Xamarin inte ger lika mycket hjälp. Fler bibliotek 

måste importeras i Xamarin och det är svårare att koda och hitta funktioner som kan användas eftersom 

Xamarin inte ger lika mycket hjälp.  Nedan är tre punkter kring varför Eclipse är bättre. 

 Enklare att se sökväg i Eclipse än Xamarin t.ex. vid meta-datan.  

 Enklare mappning i Eclipse  

 Enklare att följa Android hemsidas guider med Eclipse 

Xamarin använder ett annat språk än Eclipse vilket gör att det blir en omställning där. Dock påminner det 

mycket om C så det är enkelt att få en förståelse för hur koden ska skriva. 

Manifest 

Något som var stor skillnad från det man får lära sig om Android är hur manifestfilen fungerar i Xamarin. 

Istället för att man definierar aktiviter och services själv i manifestfilen så definieras detta där 

aktiviteternas klasser skapas och den kompletta manifestfilen skapar vid kompilering. Det är enbart de 

allmänna sakerna som definieras i manifestfilen som existerar i Xamarin. Det gäller att man själv lägger 

till vad man vill att varje aktivitet ska ha för egenskaper ovanför klassens skapande. Om en aktivitet har 

en förälder behöver detta läggas till samt sökvägen till föräldern. Då en aktivitet med förälder skapas i 

Xamarin ser klassfilens början ut enligt nedan.  

[Activity (Label = "NewPhotoActivity", Icon = "@drawable/icon",  
ParentActivity = typeof(MainActivity))] 
[MetaData("android.support.PARENT_ACTIVITY", Value = "whiteboardassist.MainActivity")] 
public class NewPhotoActivity : Activity{… 

      
I Eclipse behöver man egentligen inte heller skriva aktiviteterna i manifestfilen eftersom programmet 

själv lägger till dem. Det är mycket som görs automatiskt när man kryssar i rutor och talar om vad man 

vill ha i Eclipse. Det som gör det enklare med Eclipse manifest-fil är att den följer Android egna 

developer-hemsida bättre.  Motsvarande aktivitet ovan skulle i Eclipse definieras i manifestfilen och se ut 

enligt nedan: 
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<activity 
 android:name="com.example.whiteboardassist.NewPhotoActivity" 
 android:label="@string/title_activity_new_photo" 
 android:parentActivityName="com.example.whiteboardassist.MainActivity" > 
 <meta-data 
          android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" 
                 android:value="com.example.whiteboardassist.MainActivity" /> 
</activity> 

 

Bygga Layout  

När layouten byggs i Eclipse kan man förhandsvisa den och få se ungefär hur applikationen kommer att 

se ut utifrån den layout som definierats i xml-filen. Det är smådetaljer som färgen på aktivitetsfältet som 

inte stämmer. Eclipse är ibland långsam på att uppdatera den bild som visar layouten. Oftast när detta 

sker så har man uppdaterat någon resurs som inte ligger i själva layout-xml –filen.  

Xamarin har också en typ av förhandvisning för layouten. Under implementationens gång krånglar denna 

förhandsvisare mer än vad Eclipse gjorde. Om man bygger en layout med resurser och stilar för att få en 

viss effekt på knappar visas inte dessa i förhandsvisaren. Tittar på man förhandsvisaren syns inte 

knapparna då de visas som vita rutor. För att kunna se dessa måste en emulator startas. Xamarin ger inte 

samma hjälp som Eclipse där man kan välja att skapa en form (shape). I Xamarin får man själv tala om att 

det är en ny xml-fil som ska skapas och själv skriva all kod i xml-filen.  För att denna stil sedan ska synas 

måste även en style.xml-filen skapas manuellt.  Hur denna skrivs hittas på Xamarins hemsida(Xamarin 

2014). 

Koda i java eller C# 

Att koda i java var relativt enkelt, mycket var rättfram och Eclipse gav tips på bibliotek som kunde 

användas. Många förklaringar till hur saker bör göras finns på Androids utvecklingshemsida.  När en ny 

intent i Eclispe ska skapas anges man namnet på den klass som ska startas och avslutar med .class enligt 

följande: 

var intent = new Intent (this,Aktivitet.class)); 
StartActivity (intent);  
 

I c# måste man tala om att detta är en typ med type of  enligt nedan: 

var intent = new Intent (this, typeof(GetPhotoAcitivity)); 
StartActivity (intent);  
  

För att anropa funktioner i Xamarin med onClick i xml-filen går det inte göra som i Eclipse där man enbart 

talar om vad funktionen man vill kalla på heter. Då Xamarin hanterar c# och inte java måste man innan 

funktionen tala om att den ska använda [Java.Interop.Exports] ovanför funktionens skapande. För att 

använda denna funktion så kräver Xamarin att man har en mer avancerad version av deras plattform 

som kräver utvecklaravgift. Många deklarationer i Xamarin som talar om som gäller för en funktion eller 

komponent görs med hakklamrar.  
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Aktivitetsfältet  

Det är många paket med bibliotek som kan hämtas för Xamarin för att kunna använda vissa funktioner 

som går att använda i Eclipse. Bland annat måste ett paket hämtas för att kunna få det att fungera med 

att få ett aktivitetsfält. I Eclipse skapas aktivitetsfältet automatiskt då aktiviteter ärver från 

ActionBarActiviy.  I Xamarin måste man själv skriva kod som kontrollerar att det är rätt SDK-version och 

därefter aktivera aktivitetsfältet. 

 För att få en navigationsknapp bakåt i aktivitetsfältet krävs det också att man skriver en egen 

onOptionsItemSelected funktion.  Denna uppkommer också automatiskt i Eclipse där man skapar 

aktiviteter med en speciell förälder.  

4.2.2 Mobiltelefonens kamera 

Att skapa en kamerafunktion för mobiltelefonen gav ett fungerade resultat. Den kamerafunktion som 

implementerades är inte särskilt avancerad. Detta för att den är implementerad genom kamerans 

inbyggda kameraapplikation. Detta ger en kamerafunktion som kan ta kort och förmedla dem vidare 

utan en massa extra funktioner.  Bilderna som tas sparas i ett galleri för applikationen där bilderna 

senare går att hitta.  

4.2.3 Hämta bilder från kameran 

Att hämta bilder blir en väldigt enkel funktion där den ursprungliga funktionen för att hämta bilder på 

telefonen används. Där får man upp en vy med många bilder där man får välja en av dessa bilder.  Det 

finns inga komplicerade funktioner där man kan välja flera. Så fort man trycker på en bild så skickas 

denna vidare till uppladdningsfunktionen.  

4.2.4 Förhandsvisa bilderna innan de laddas upp till servern 

Detta generarar en vy där man kan se den bild som precis blivit vald från galleriet eller tagen med 

kameran. Där ska ett val göras kring om bilden skickas vidare eller om processen ska avbrytas och man 

vill tillbaka till huvudmenyn.  När bilder laddas upp till servern kommer inget ske med skärmen.  Själva 

bilderna laddas inte upp till servern i nuläget eftersom servern fortfarande inte finns och därför inte kan 

svara. 

4.2.5 Inställningssidan 

Inställningssidan ser ut som en typisk sida för inställningar med kategorier och val. Det finns två olika 

beroende på om man är inloggad eller inte. Just nu måste man själv ladda in rätt vy för att testa de olika 

vyerna för inställningarna då en användare är inloggad eller utloggad. I nuläget kommer användare alltid 

att vara utloggade då en server saknas. När inställningarna ändras så ändras även de tillhörande 

booleska värdena för varje inställning. Är man inte inloggad så finns det en knapp för att logga in och en 

knapp för att registrera sig. När man loggar in ersätts dessa två knappar av användarens information.  

4.3 Kamerans funktionalitet 
Resultatet kring kamerans funktionalitet är mer teoretisk. Många som manipulerat kameran eller 

bilderna har använt sig av matematiska formler för att räkna ut hur de ska göras. I dessa fall har jag sett 
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att det är möjligt att förbättra bildtagning både genom att manipulera bilderna i sig och själva 

bildtagningstillfället.  

Michael P. Cutter och Roberto Manduchi gjorde ett experiment för att vägleda blinda personer till att ta 

bilder av dokument. I detta experiment ges anvisningar utifrån telefonens avstånd från dokumentet. De 

tittar på telefonens position i förhållande till hur telefonen hålls och ger instruktioner ifall telefonen ska 

vinklas eller flyttas åt något håll. Denna guidning visade sig fungera bra. (Cutter, Manduchi 2013) Denna 

studie har använts för att utveckla SmartDCap. Här får man se ett riktigt bra resultat kring manipulation 

av kameran. SmartDCap tar bilder automatiskt och ger användaren realtidsguidning.  För att kontrollera 

så att kameran tar bra bilder tittar man på två saker, inramning och skärpa.  Skärmen för SmartDCap 

består av två rektanglar som ska hjälpa till med inramningen. Den del av dokumentet som ska skannas in 

ska vara innanför den inre rektangeln. De vita marginalerna mellan text hjälper till med inramningen.  

Det finns en minsta och största gräns för vidden på marginalerna för att få med så mycket relevant 

information som möjligt på bilden utan att någon del blir avklippt. SmartDCap använder två olika 

metoder för att bestämma vidden på marginalerna. En pixelbaserad metod som fungerar bra på bilder 

och uniforma bakgrunder samt en textbaserad metod som fungerar bra på text och icke uniforma 

bakgrunder. Den pixelbaserade metoden passar bättre för bilder än den textbaserade.   

För att mäta skärpan använder smartDCap en egen beräkningsmetod som kallas ∆DoM. Istället för att 

titta på kanternas vidd som många andra skärpeberäkningsmetoder gör tittar ∆DoM på gråskalor och gör 

beräkningar baserat på dessa.  Eftersom direkt återkopplings ska ges krävs det snabba beräkningar för 

inramning och skräpa. För att lyckas med detta används det inbyggda navtive C++ biblioteket.  

Applikationen ger återkoppling till användaren genom pipande ljud i olika frekvenser som talar om för 

användaren när skärpa och inramning blir bättre. Vid utvärdering av SmartDCap konstaterades det att 

något som kan förbättras är att det ska gå snabbare att ta bilder i mörker(Chen, Carter et al. 2013). 

 

5. Diskussion 
Detta kapitel kommer ta upp och diskutera metoden, implementationen och resultatet.  

 

5.1 Metod 
Det finns några saker kring metoden att diskutera. Att metoden är en blandning av olika agila metoder.  

André Engstöm på företaget sa under utvärderingen att de arbetar agilt och att det därför blev ändringar 

under arbetets gång. Jag håller fullt med om att det blev mycket agilt arbete. Utifrån de resultat och de 

beslut som tagits kring mitt arbete känns min metod mer och mer som någon typ av prototypmetod. I 

början av projektet kändes det som att det inte skulle vara några problem att jobba enligt 

kravspecifikationen. När arbetet fortskred och jag började med de mer avancerade sakerna visade det sig 

att visa saker behövde omarbetas. Min färdiga implementation resulerade i en prototyp som företaget 

nu ska arbeta vidare på och utveckla till en färdig produkt. 
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5.2 Implementation 
Det finns några saker i implementationen att diskutera rörande val av  funktioner och tillvägagångssätt 

som använts. Vissa metoder som använts är något utdaterade. När jag gjort layouter och vyer har jag 

inte använt mig av fragment vilka normalt skall användas för nyare applikationer och telefoner. 

Anledningen till att detta inte har använts har varit att API-nivå 11 eller högre krävs (Android 2014). 

Företaget inriktar sig som lägsta API-nivå 8 och därmed har mina val rättat sig efter detta. Att ha API-nivå 

8 innebär att majoriten av alla användare kan använda applikationen.  Det finns metoder för att ta reda 

på vilket API-nivå enheten som använder applikationen har och det skulle antagligen gå att använda 

några if-satser för att använda metoder som är tillämpbara för de olika nivåerna. Detta är dock 

krångligare och mer tidkrävande och därför valde jag att inte försöka kombinera gamla och nya metoder 

utan använda de som fungerar. 

Att kamerafunktionen implementerades via den inbyggda kamerapplikationen har nämnts tidigare. Om 

jag hade haft ett längre examensarbete hade det var aktuellt att undersöka kamerans möjligheter och 

göra en egen kameraapplikation för att se hur detta kunde fungera.  

Även möjligheter kring att hämta bilder på ett sätt där det går att välja flera bilder skulle undersökas vid 

mer tid istället för att enbart använda den inbyggda funktionerna. Skulle jag göra om implementationen 

nu skulle jag ha mer kunskap kring hur en applikation fungerar och därmed mer möjligheter till att 

undersöka deras funktioner och möjligheter. Den tid som lades ned på att lära sig hur det fungerar och 

testa implementera rätt grundläggande saker skulle då inte behövas.  

 

 

5.3 Reslutat 

5.3.1 Eclipse vs Xamarin 

Om enbart en applikation till Android ska göras bör Eclipse användas. Det är mer användarvänligt då det 

generarar mycket fördefinierad kod för att funktioner ska fungera riktigt. Alla bibliotek finns redan och 

man behöver inte söka lika mycket efter vilka paket som ska importas. Det räcker med en import istället 

för flera nedladdningar som Xamarin kräver. Eclipse är dessutom gratis. Om man ser till effektiv kod 

skulle jag säga att Xamarin är att föredra.. Detta för Eclipse förmåga att generara fördefinierad kod. 

Xamarin skapar dock en manifest-fil vid kompilering som gör att det blir mindre kod i den manifestfil som 

man själv skapar. Jämför man detta med det krångel att använda de funktioner man vill i Xamarin skulle 

jag säga att det är mer effektivt att utveckla med Eclipse eftersom det är enklare att komma åt de 

funktioner man vill använda sig av. 

 Om en applikation till iOS ska skapas kan en grundligare undersökning göras för att se om det kan vara 

en större fördel att använda Xamarin för att undersöka hur mycket kod som går att göra gemensam 

mellan de två pattformarna.  
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5.3.2 Applikationen 

Den del av applikationen som skrivits är helt klart utvecklingsbar. Resultatet kring applikationen är inte 

det förväntade eftersom applikationens funktioner ändrats genom arbetets gång och blivit större. Från 

början var tanken att det skulle vara en ganska enkel applikation som växt till en något mer komplicerad 

eftersom den ska fungera för både Android och iOS. Under utveckligens gång framgick det att ett större 

back-end system krävs för att få bilderna tillbaka till telefonen.  Att kunna skicka iväg bilder var också 

något som inte blev exakt som förväntat eftersom applikationen som uppkom inte kan ta emot bilder då 

det i nuläget inte finns någon server som kan svara.  

Att registrering och login hamnade i inställningsmenyn istället för direkt när man startar applikationen är 

för att göra applikationen mer användarvänlig och låta användare få testa applikationen innan de 

bestämmer sig för att registrera sig. Om de måste registrera sig först finns en risk att de inte vill testa 

applikationen och struntar i den.   

Det fanns en idé om att låta kamerafunktionen ha en ett eget utseende och låta denna vara en 

huvudmeny med några få knappar. Detta skulle kräva mer arbete eftersom en helt egen 

kamerapplikation måste skapas och den tidsåtgång detta skulle ta var för stor. Målet med applikationen 

var att ha en enkel applikation som ser relativt snygg ut där funktionaliteten för användaren är de 

viktigaste. Företaget vill inte lägga för mycket pengar och tid läggs på att utveckla applikationen innan de 

fått några kunder.  

5.4 Kamerans funktionalitet  
Utifrån det som är upptaget om SmartCap går det se att det är möjligt att styra och kontrollera så 

kameran fångar bra bilder. Det kräver mer ansträngning och några beräkningar för att kontrollera de 

moment kameran ska styra. Att använda native c++ är bra för beräkningar eftersom de enligt mitt 

teorikapitel hanterar beräkningar av siffror snabbare än javabiblioteket.  Att inte kunna ta bilderna själv 

utan att det sker med automatik kan vara på både gått och ont. De kritiserades i utvärderingen av testet 

att det tog lång tid att ta bilder i mörker. Om applikationen aldrig blir nöjd med värdena kanske kameran 

aldrig vill ta en bild, detta kan bli frusterande för användaren. SmartDCap fungerar definitivt bra men har 

utvecklingspotential. Applikationen visar ändå att det är möjligt att använda vissa metoder för att 

förbättra kameran potential. 

5.5 Vidare arbete 
För att fortsätta med arbetet skulle jag vilja utveckla möjligheten med att se hur mycket det faktiskt går 

att tjäna på att använda Xamarin för Android och iOS. Detta kanske kan ge Xamarin ett bättre intryck och 

om det visar sig att det är mer effektivt kan det vara väsentligt för företag som håller på med 

applikationer. Ger Xamarin mindre kod att underhålla kan många arbetstimmar och mycket pengar 

sparas in.   
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6. Slutsatser 
De slutsatser som kan dras utifrån detta arbete är att det är komplicerat att utveckla applikationer, 

speciellt när det är så många olika versioner som ska stödjas. Det är väldigt lätt att arbeten blir stora och 

det gäller att försöka avgränsa till olika versioner för att kunna fånga kunder. Det är enklare att använda 

Eclipse framför Xamarin när man utvecklar för Android. Det är även enklare om enbart en applikation till 

Androids ska utvecklas eftersom Eclipse ger mer tips kring hur man bör utveckla och vilka bibliotek som 

bör importeras. Ska en applikation utvecklas till både Android och iOS krävs en större undersökning för 

att se om Xamarin kan uteslutas eller om de kan vara praktiskt att använda.  

Jag har funnit stöd för att det finns möjligheter för att hjälpa användarna att ta bättre fotografier i sina 

applikationer men detta kräver mycket jobb då en egen kamerapplikation måste skapas. Dessutom krävs 

det några matematiska formler som mäter skärpa och inramning. Det är inte alltid värt att ha en egen 

kameraapplikation med allt jobb som krävs. Om det går att använda en redan befintlig 

kameraapplikation som har de analyserande delarna kan man med fördel använda dessa, men det kräver 

också att dessa applikationer tillåter detta.  
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Bilaga 1: Bildförteckning 
 

Figur 1: Smieh, (2012). Android System Architecture [bild] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Android-System-Architecture.svg [2014-05-02] 

Figur 5: KI-CHEOL SON and JONG-YEOL LEE, 2011. The method of android application speed up by using 
NDK, Awareness Science and Technology (iCAST), 2011 3rd International Conference on 2011, pp. 384. 

Figur 6, 7: MEEHAN, J., 2008. Media processor architecture for video and imaging on camera phones, 
Acoustics, Speech and Signal Processing, 2008. ICASSP 2008. IEEE International Conference on 2008, pp. 
5341 
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Bilaga 2: Ordlista 
API – application programming interface, en regeluppsättning för hur kommunikation ska ske.  

API level - application programming interface level. Ange vilken version av regler den har.  

APK –Android paket, engelska = Android applikation package. 

BCL – Klassbibliotek, engelska =class base libary. 

CLR – Common Language Runtime, virtuell maskin som kör bytekod.  

CPU – central processing unit, den processor som utför alla program. 

GUI – Grafiskt användargränssnitt, engelska =Graphical  user interface. 

iOS – iPhone OS (apples operativsystem för iPhone). 

ISP - Image signal processor, processorn som hanterar bildtagning i mobiltelefoner. 

JNI – Java Native Interface,  gör att native c/C++ går att använda tillsammans med java. 

NDK – Native development kit, utvecklingsverktyg som ger tillgång till native C/C++. 

.NET – Microsofts programmeringsplattform, bra för bl.a. webbprogrammering. 

RAW – Bilders rådata innan dessa blivit komprimerade till en bild. 

Rotakatalog – Huvudkatalogen i en mapphierarki. 

SDK – Software development kit, utvecklingsverktyg för att kunna använda funktion, kompilatorer och 

objekt som behövs. 

UI – Användargränssnitt, engelska=User interface. 

URI – uniform resource identifier, fungerar likt url som ger en sökväg till objektet. 

XMLVM - Ett verktyg för att korskompilera olika programmeringsspråk. 
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