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Förord  

Den här  rapporten  är  en  slutrapport  för  kursen Examensarbete  högskoleingenjör. 
Kursen  innefattar  15  hp  (högskolepoäng)  och  avslutar  Dataingenjörsprogrammet 
180  hp  på  sektionen  för  informationsvetenskap,  data‐  och  elektronik  (IDE)  på 
högskolan i Halmstad. 

Examensarbetet  genomfördes  under  hösten  2012  i  samarbete  med  EVRY  One 
Halmstad AB. 

Jag  vill  passa  på  att  tacka  alla  inblandade  som  hjälpt  till  under  projektets  gång. 
Speciellt tack riktas till Ulf Isacson som kom med idén och gav mig möjlighet att göra 
examensarbetet hos EVRY One Halmstad. Jag vill tacka Daniel Modée, Martin Falkfält 
och  Ola  Hedin  för  ovärderlig  hjälp  under  arbetets  gång.  Varje  dag  lärde  jag  mig 
någonting  nytt.  Jag  vill  också  tacka mina  handledare  Jens  Lundström  och Wagner 
Ourique de Morais för all hjälp. 

 
 



‐ 5 ‐ 

 

Abstract 

In recent years seemingly everything has become digital. Some areas,  like classical 
sports, have been slower to adapt to new technical development. Golf is an example 
of this. Usually when people play golf they bring their clubs, golf balls and a paper 
scorecard on to the golf course. The advantages of keeping score in a digital way are 
evident.  

EVRY  One  Halmstad  has  developed  a  scorecard  printing  system  for  official  golf 
rounds  called  OnTag.  The  OnTag  system  is  a  standardized  printing  system  in 
Sweden.  OnTag  Scorekort  is  an  iPhone  application  developed  by  EVRY  One 
Halmstad which  communicates with  the  OnTag  system.  There  were  wishes  of  an 
application for Android phones and that is the reason behind this thesis project. The 
first part of  the project was  to develop a database  to  the new Android application 
which  would  form  the  fundament.  The  second  part  of  the  project  consisted  of 
developing a communication interface to communicate with the OnTag servers. The 
third and last part of the project consisted of graphical user interface development. 
The project is inspired by the existing iPhone application.  

It was important that each of these goals were met in a good way to be able to reach 
the main goal of the project. 

To be able to reach the goals a functionality‐driven development method was used 
where  the  user  experience  was  in  focus.  The  project  group  was  small  and 
discussions between the group members drove the project forward. Software tests 
were conducted at several occasions during the project. 

The result for the project was an Android application which has been published on 
Google  Play  and  Appland.  The  final  tests  for  the  application  were  monitored  by 
EVRY  One  Halmstad.  The  tests  were  approved  which  is  a  strong  indication  of  a 
uccessful project. s
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Sammanfattning 
 

De senaste åren har i princip det mesta digitaliserats. I vissa områden, som klassiska 
sporter, har det tagit längre tid att anpassa sig till rådande tekniska utveckling. Golf 
är  ett exempel på en  sådan sport. När  folk normalt  sett  spelar  golf  tar de med sig 
sina klubbor,  bollar  och  ett  pappersscorekort  ut  på  golfbanan.  Fördelarna med en 

 för på papper är uppenbara. digital poängföring istället

EVRY  One  Halmstad  har  utvecklat  ett  idag  standardiserat  system  för  utskrift  av 
scorekort till officiella golfrundor vid namn OnTag. OnTag Scorekort är en  iPhone‐
applikation  som  är  utvecklad  av  EVRY  One  Halmstad  som  kommunicerar  med 
OnTag‐systemet.  Önskemål  om  en  applikation  även  till  Android  fanns  och  därför 
föddes idén till detta examensarbetet. Första delen av projektet var att utveckla en 
databas  till  denna  Androidapplikation  som  skulle  ligga  som  fundament  för  den. 
Andra  delen  bestod  av  att  utveckla  ett  kommunikationsgränssnitt  för  att  kunna 
kommunicera med OnTag:s  servrar.  Tredje  delen  av  projektet  var  att  utveckla  ett 
grafiskt  användargränssnitt.  Genom  att  dela  upp  utvecklingen  av  Android‐
applikationen fick man mer kontroll och det var lättare att felsöka. Hela projektet är 
inspirerat av hur iPhone‐applikationen fungerar. 

 ett bra sätt för att projektets åDessa mål var tvungna att nås på  huvudmål skulle n s.  

För  att  nå  målen  användes  en  funktionalitetsdriven  utvecklingsmetod  där 
användarvänligheten låg i fokus. Projektgruppen var liten och kontinuerliga samtal 
mellan  projektgruppsmedlemmarna  drev  arbetet  framåt.  Mjukvarutester 
genomfördes allt eftersom. 

Resultatet för projektet blev en Android‐applikation som publiceras på Google Play 
och  Appland  och  även  den  här  rapporten.  Sluttesterna  för  applikationen 
övervakades  av  EVRY  One  Halmstad.  Testerna  blev  godkända  och  därför  kan 
projektet  ses  som  lyckat.
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1 Inledning 

När golfare skall spela en golfrunda så vill de hålla koll på poängen under rundans 
gång.  Detta  har  traditionellt  gjorts med  papper  och  penna men  under  de  senaste 
åren har detta mer och mer digitaliserats [1]. Denna rapport beskriver utvecklingen 
av en mjukvara med detta ändamål  för operativsystemet Android. Mjukvaran som 
utvecklas  är  en  scorekortsapplikation  för  golf  vid  namn  ”OnTag  Scorekort”. 
Scorekort är traditionellt sett ett papper med information där poäng antecknas och 

li ahar i det här fallet digita ser ts. 

EVRY  One  Halmstad  är  en  webbyrå  och  utvecklare  av  mjukvarusystem. 
Halmstadkontoret ingår i en stor koncern vid namn EVRY [2]. Företaget har en rad 
produkter där många kopplas  till  golf.  En  av dessa produkter  är OnTag. OnTag  är 
idag en standard  för utskrift av  scorekort  [3].  Scorekort kan skickas ut digitalt  till 
mobiltelefoner  och  i  pappersform  som  skrivs  ut  på  golfklubbarna.  Scorekorten 
kommer  från  GIT  (Golfens  IT‐system)  och  över  200  golfklubbar  är  anslutna  till 
systemet vilket möjliggör utskick/utskrift av scorekort på dessa klubbar. Golfare har 
möjligheten  att  välja  att  få  sina  scorekort  till  en  iPhone‐applikation  vid  namn 
”OnTag Scorekort” vilken är utvecklad av EVRY One Halmstad [4]. 

1.1 Problemformulering 

Projektets övergripande utmaning är att skapa en ”OnTag Scorekort”‐applikation för 
Android‐telefoner som inspireras av den befintliga applikationen för  iPhone. Detta 

‐systemet. för att bredda kundbasen för användare av OnTag

Detta medför en del problem som behöver lösas: 

 För  att  applikationen  skall  kunna  fungera  så  behövs  en  lokal  databas  för 
telefonen.  För  den  lokala  databasen  behövs  ett  kommunikationsgränssnitt 
utvecklas  för  att  kunna  kommunicera med  den  från  applikationsnivå.  Med 
applikationsnivå  menas  den  nivån  som  ligger  närmst  användaren  rent 
programmeringsmässigt.  Databasdesigen  för  iPhone‐applikationen  är 

nplattformsberoende  så  en  y  Android‐specifik  databasdesign  och  ett  nytt 
databasgränssnitt behöver utvecklas. 

 Det  grafiska  gränssnittet  behöver  skapas  från  grunden.  Eftersom  iOS 
(operativsystemet  i  iPhone) och eftersom Android skiljer sig mycket  i detta 

 d o t. avseende så är etta en st r del i projekte

 Applikationen  behöver  kommunicera  med  OnTag  API  (Application 
Programming  Interface)  som  består  av  webtjänster  för  att  hämta  och 
synkronisera  scorekort.  Ett  gränssnitt  för  att  kommunicera mellan  OnTag‐
tjänsten och applikationen behöver utvecklas. 
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1.2 Syfte och mål 

Huvudsyftet med denna uppsats är att förklara utvecklingen av mobilapplikationen 
f mobiltelefoner med op i”OnTag Scorekort”  ör  erat vsystemet Android. 

Mål  för  projektet  är  att  förstå  och  formulera  de  krav  som  finns  för  Android‐
applikationen.  För  att  nå  huvudmålet  som  är  att  utveckla  en  fullständig  Android‐
applikation behöver en mjukvaruarkitektur utvecklas. 

Nedan följer syfte och mål för de övergripande delarna i projektet. 

1.2.1 Databas 

Ett  mål  för  projektet  är  att  utveckla  en  databasdesign  som  ligger  till  grund  för 
applikationen.  Detta  för  att  de  två  systemen,  iOS  och  Android,  skiljer  sig 
fundamentalt  vid  hanterandet  av  data  på  låg  nivå.  Den  befintliga  databasen  för 
iPhone‐applikationen  kan  ej  återanvändas  då  databasarkitekturen  inte  är 
kompatibel med Android. 

1.2.2 Grafiskt gränssnitt 

Ett  mål  för  projektet  är  att  utveckla  ett  grafiskt  användargränssnitt  som  följer 
designprinciper  både  från  OnTag  Scorekort  för  iPhone  och  generella  Android‐
konventioner. Detta är för att användare av OnTag Scorekort för iPhone inte ska bli 
vilsna i navigationen samt att vana Androidanvändare skall känna igen sig. 

1.2.3 Gränssnitt för kommunikation med OnTag API 

iPhone‐applikationen  kommunicerar  med  OnTag  med  hjälp  av  ett  API.  Detta  API 
består  av  plattformsoberoende  tjänster  så  det  kan  användas  även  i  Android‐
applikationen. Ett specifikt gränssnitt behöver utvecklas  för att kommunicera med 
OnTag API. 
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1.3 Kravspecifikati n 

iPhone‐applikationens  funktionalitet  utgör  de  funktionella  kraven  som  ställs  på 

o

Android‐applikationen. 

Användande av  iPhone‐applikationen, samtal med dess utvecklare och samtal med 
randra utvecklare ligge  till grund för kravspecifikationen. 

Funktionella  krav  är  de  krav  vars  frånvaro  hade  inneburit  att  mjukvaran  inte 
fungerat  på  rätt  sätt;  det mjukvaran måste  klara  [5].  Ett  exempel  på  funktionellt 
krav  är  att  användaren måste  kunna  logga  in  för  att  använda  applikationen  i  sin 
helhet. 

Icke funktionella krav är de krav som syftar på kvalité eller som inte relaterar direkt 
med funktioner; det mjukvaran bör klara [5]. Ett exempel på icke funktionellt krav 
är att textens färg bör kontrasteras mot bakgrunden för att användaren lättare ska 

 vyer. kunna läsa eller att det ska gå snabbt att navigera mellan olika

De  kfun tionella krav som identifierades i början av projektet: 

 1. Applikationen  skall  visa  en  välkomstskärm  och  sedan  en  inloggningsskärm 
och för att gå vidare till resten av applikationen måste användaren logga in. 

 suppgifter  som på 2. Användaren  skall  kunna  logga  in med  samma  inloggning

 
”Golf.se”. 

3. All relevant data skall sparas i en lokal databas i telefonen. 
 4. Användaren skall kunna logga ut vilket raderar all lokal data i telefonen som 
relaterar till OnTag Scorekort. 

 5. Användaren skall kunna se alla de scorekort  som denne beställt  och öppna 
upp dem för redigering. Användaren ska även kunna radera dem. 

 6. Applikationen skall kunna fungera utan internetåtkomst och skall endast vid 
specifika tidpunkter meddela användaren att internetåtkomsten försvunnit. 

7. Efter att användaren fört  in resultat ska detta genast synkronisera mot den 
centrala  databasen.  Om  ingen  internetåtkomst  finns  skall  applikationen 
försöka synkronisera allting när internetåtkomsten kommer tillbaka. 

8. Om en person loggar in på ett konto på enhet ett när samma konto redan är 
inloggat på en enhet två, skall den person på enhet två loggas ut till  förmån 
för enhet ett. 
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De  eick  funktionella krav som identifierades i början av projektet: 

 eroende of mobiltelefoners skärmstorlek, 1. Designen skall vara konsekvent ob

 
DPI och bildförhållanden. 

 
2. All text skall vara läsbar och tydlig. 
3. Bilder skall presenteras med en adekvat upplösning. 
4. nappar skall vara tydliga för vilken funktion de kontrollerar och vara lätta 

tt klicka på. 
K
a
 

1.4 Bakgrund 

Trots att projektet inte innefattar en ren portning av den befintliga applikationen så 
har  två  examensarbeten  använts  som  inspiration  till  arbetet:  ”Porting  an  iOS 
Application  to  the Android OS Platform” och  ” Porting of an  iPhone Application  to 
Android” . 

Olsson argumenterar  för att utveckla en applikation som ”native” och  inte  som en 
”web  application”  [6].  Med  ”native”  menas  det  att  man  får  tillgång  till 
hårdvarustyrda  tjänster  såsom gyro, GPS och  telefon. Om en applikation utvecklas 
som  en  ”web  application”  kan  den  stödjas  av  flera  plattformar  men  saknar  ofta 
många funktionaliteter som en ”native” har.  

Scudder  förklarar hur en applikation  för  iOS portas  till en applikation  för Android 
[7].  Från  det  arbetet  hämtas  information  och  inspiration  till  implementationen  av 
mjukvaran till OnTag Scorekort. Specifikt hämtas inspiration från ”Implementation”‐
avsnittet där Scudder beskriver arbetsgången med att designa användarnavigation 
för Android då den ska vara lik en iOS‐applikation. Scudder har i detta fallet använt 
sig  av  en  iPhone‐applikations  källkod  och  fått  en  tydlig  kravspecifikation  innan 
arbetet  börjar. Metoden  som  används  ger  insikt  i  svårigheterna med  att  porta  en 
applikation. 

Med ren portning menas att källkod för ett system översätts till källkod för ett annat 
system.  Det  officiella  programspråket  för  iOS  är  objective‐C  och  det  officiella 
programspråket för Android är Java. I det här projektet utvecklas en mjukvara som 
nspireras av en annan mjukvara. i
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En problemställning för projektet är att utveckla en databas för applikationen. Hur 
dat aab sens design bör skapas beror på flera kriterier: 

1. Databasens design ska gå  i  linje med den databas som EVRY One Halmstad 
utvecklade för iPhone‐applikationen. Anledningen till att Android‐databasen 
skall vara lik iPhone‐databasen är att det ska vara lätt för olika personer att 
förstå databas‐designen oberoende av plattform.  

 2. Databasens  design  skall  möta  de  krav  som  normalt  sätts  på  en  databas  i 
professionella sammanhang (normalisation och effektivitet) [8]. 

3. Databasen skall följa de riktlinjer och konventioner som normalt ställs på en 
databas  i  Android‐miljö.  Till  exempel  skall  varje  tabells  ID‐fält  heta  ”_id”. 
Anledningen  till  det  är  att    flera  Android‐metoder  i  databaskontrollen 
(SQLiteOpenHelper)  som  används  förutsätter  att  ID‐fältet  för  varje  tabell 
heter just ”_id” [9] [10].  

En  annan  problemställning  för  projektet  är  att  skapa  ett  grafiskt  gränssnitt  som 
både  respekterar  Androids  designkonventioner  [11]  och  iPhone‐applikationens. 
Genom att titta på den befintliga OnTag Scorekort för iPhone byggs sedan en grafisk 
design  för Android‐applikationen. Knappar  ser olika ut och användare av de olika 

psystemen förväntar sig olika res ons när vissa delar av skärmen påverkas. 

En  tredje  problemställning  är  att  skapa  ett  gränssnitt  för  kommunikation  med 
OnTag  API.  Eftersom  funktionerna  i  OnTag  inte  är  plattformsberoende  används 
samma anrop  i Android‐applikationen som i  iPhone‐applikationen. Det som skiljer 
sig  systemen mellan  vad  gäller webtjänster  är hur  anrop  skickas och hur  svar  tas 
emot. Ett kriterium för web‐anropen är att de skall behandlas i bakgrundstrådar för 
bästa  prestanda  och  upplevelse.  Detta  görs  med  hjälp  av  Java‐klassen  AsyncTask 
[12]. 

Android  är  ett  operativsystem  som  främst  används  i  mobila  enheter  och  har 
utvecklats  av  Google.  Varje  Android‐applikation  körs  i  sin  egen  instans  inuti 
operativsystemet vilket ger varje applikation makt över sin egen  livscykel. Det gör 
att en Android‐applikation är flexibel i sig själv och ger applikationsutvecklaren fria 
händer  [13].  Det  var  en  av  anledningarna  till  att  välja  att  skapa  just  en  Android‐
applikation  och  inte  en  applikation  för  någon  annan  plattform  (Windows  Phone, 
Blackberry, Symbian.) 

Android finns i många olika versioner och varje enhetsutvecklare bestämmer själva 
vilken  version  som  skall  vara  installerad.  Till  exempel  väljer  HTC  att  dess modell 
Desire HD  (Den mobiltelefonmodell  som används  för primär  testning  av Android‐
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applikationen.) skall ha version 2.3.5 trots att den senaste versionen av Android på 
 marknaden är 4.2 (15 december 2012). 

Detta  valet  av  operativsystemversion  motiveras  bland  annat  av  mobiltelefonens 
prestanda och  antal  användare  av mobiltelefonen. Hänvisar  till  ett  dokument  som 
visar att Desire HD:s planerade uppgradering till Android 4.0 har avbrutits [14]. 

 

Figur 1  Androids versionsdistribution [15] 

 

Eftersom utveckling  av Android‐applikationer  skiljer  sig mellan  olika  versioner  är 
det en utmaning för utvecklare. På grund av detta behövs ett undersökande arbete i 
projekts begynnelsefas som skall ge inblick i vilka versioner som skall stödjas. 

Mottagandet av iPhone‐applikationen OnTag Scorekort har varit positivt och för att 
äkerställa  OnTag  som  tjänst  behövs  en  bredd  av  systemet.  Därför  utvecklas  en 
pplikation för Android då den potentiella kundbasen då ökar. 
s
a
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1.5 Avgränsningar 

Applikationen utvecklas för Android version 2.1 fram till och med version 4.1.2. På 
detta  sätt  stöds  ca  95%  av  alla  Android‐enheter  (15  december  2012).  Många 
finesser  och  funktioner  som  idag  känns  självklart  för  Android‐applikationer 
introducerades i version 2.1. Därför valdes inte en äldre version. Anledningen till att 
lägga  den  övre  gränsen  på  version  4.1.2  är  för  att  säkerställa  stabilitet  och 
kompatibilitet med de senaste enheterna. I version 4.2 gjordes vissa förändringar i 
operativsystemet som inte behandlas i det här projektet [16]. 
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Applikationens textsträngar står på svenska. Målgruppen är svenska golfare. Detta 
för  att  den  nuvarande  kundbasen  består  av  medlemmar  på  Golf.se  vilket  är  en 
hemsida för sverigeregisterade golfare. Applikationen skall utvecklas språkflexibelt 
vilket  innebär att om en språköversättning anses vara nödvändig  i  framtiden skall 

implementerdet vara smidigt att  a. 

Applikationen  kan  endast  användas  då  man  är  inloggad  med  en  officiell  golf‐
inloggning  hos  GIT  (Golfens  IT‐system).  Vid  inloggning  i  applikationen  sker 
samtidigt  en  autentiering  hos  GIT.  Detta  för  att  underlätta  identifieringen  och 

icka ut scorekort. snabba upp processen med att sk

Applikationen  skall  inte  kosta  pengar  att  ladda  ned.  Målet  med  att  publicera 
pplikationen är för att få publicitet och så mycket spridning som möjligt. a
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2 Metod 

I  metodavsnittet  beskrivs  de  övergripande  mjukvaruutvecklingsprocesserna  som 
leder projektets arbetsgång  framåt. Utvecklingsprocessen  som används  i projektet 
relateras  till  vedertagna  utvecklingsprocesser.  Mjukvaruarkitekturen  beskrivs  och 
visar hur de olika delarna i mjukvaran relaterar till varandra och pekar på fördelar 
med  den  övergripande  designen.  Utvecklingen  av  OnTag  Scorekort  för  Android 
beskrivs och visar vilka metoder som används och hur de implementeras. 

2.1 Utvecklingsprocesser 

Utvecklingsprocessen  FDD  (Feature  Driven  Development  [17])  är  en  iterativ  och 
inkrementell  mjukvaruutvecklingsprocess.  Iterativ  innebär  att  samma  process 
upprepas  för  flera  olika  funktionaliteter.  Inkrementell  innebär  att  samma 
funktionalitet utvecklas  i  flera steg efter att andra  funktionaliteter utvecklats. FDD 
sammanstrålar  flera  olika  processer  som  anses  vara  adekvata  av  industrin. 
Sammanfattat går den ut på att man först skapar en högnivåmodell (flödesschema) 
av mjukvaran som ligger till grund för alla de funktionaliteter som skall finnas med i 
mjukvaran. Varje funktionalitet utvecklas och testas individuellt och implementeras 
sedan  med  de  andra  funktionaliteterna.  En  viktig  del  av  FDD  är  att  varje 
funktionalitet testas ur ett användarperspektiv. 

Ur ett mer vetenskapligt perspektiv kan man kalla FDD för en spiralformad process. 
Funktioner modelleras, implementeras och testas en efter en och den övergripande 
applikationen växer fram mer och mer. Till skillnad från en vattenfallsprocess [18] 
där alla funktioner modelleras innan de implementeras. I en vattenfallsmodell nåste 
i princip all information i projektet måste vara känt i projektets början, vilket oftast 
inte  är  fallet.  Detta  ställer  stora  krav  på  utvecklare.  En  annan  nackdel  med 
vattenfallsmodellen  är  att  modeller  och  designer  oftast  inte  förblir  oförändrade 
under  projektets  gång  fram  till  slutprodukt.  Det  är  inte  konsekvent  med  en 
attenfallsmodell att göra stora ändringar i designen när den fasen väl är klar. v
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En  spiralformad  process  är  iterativ  och  inkrementell.  Funktionaliteter  delas  in  i 
mindre  processer  som  har  sina  egna  processtadier.  Dessa  stadier  innefattar 
planering,  kravspecifikation,  analys  och  design,  implementation,  test  och 
utvärdering (se Figur 2). Det  innebär att mjukvaruutvecklare lär sig av föregående 
processer för att lättare kunna utveckla nästkommande processer [19].  

 

Figur 2  En visuell representation av en spiralformad utvecklingsprocess 

2.2 Mjukvaruarkitektur 

Mjukvaruarkitekturen MVC (Model‐view‐controller) är en arkitektur som separerar 
användarens  interaktion  med  applikationens  data  och  dess  representation.  Det 
innebär att det användaren påverkar en kontroll som i sin tur påverkar en modell. 
Modellen  består  av  applikationsdata  och  affärslogik  [20].  Kontrollen  tolkar 
användarens input och översätter det till kommandon för modellen. Se Figur 3. 

 

Figur 3  En visuell beskrivning av MVC 
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Modellen uppdaterar i sin tur den vyn som i sin tur visas för användaren. På det här 
sättet får man en uppdelad mjukvaruarkitektur vars delar är lättare att återanvända 
ch  de  fel  som  kan  uppstå  blir  mer  modulära  [21].  Med  modulära  menas  att o
problemen är oberoende av varandra och därmed lättare att felsöka. 
 
Databasen består av tabeller med attribut som kopplas ihop med hjälp av relationer. 
n  relation  definieras  genom  att  ett  attribut  i  en  tabell  pekar  på  ett  attribut  i  en 
nnan tabell, en så kallad ”foreign key”. 
E
a
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2.3 Utveckling av OnTag Scorekort för Android 

2.3.1 Val av utvecklingsprocess 

Eftersom  applikationen  som  utvecklas  i  det  här  projektet  är  riktad  mot  vanliga 
mobilanvändare  så  är  FDD  en  lämplig metod  att  använda.  De  flesta  finesser med 
applikationen  skall  vara  användarvänliga  och  eftersom  FDD  använder  en 
testmetodik med användarperspektiv lämpar den sig väl.  

Anledningen till att en iterativ och inkrementell utvecklingsmetod används, och inte 
någon  annan,  beror  på  att  projektgruppen  var  liten  (2‐3  personer)  och  företagets 
utvecklingsmetoder  ligger  närmre  FDD  än  någon  annan  vedertagen  process. 
Vattenfallsprocess  är  utesluten  då  detta  förutsätter  att  alla  projektmedlemmarna 
har rutin och kunskap som gör det  lätt att planera ett helt projekt  innan designen 

eckla t ing  inbörjar [19]. Mycket av det som utv s i projekte år i en lärningsprocess. 

Utvecklingsprocessbeskrivningen  beskriver  en  funktionalitetsdriven 
utvecklingsprocess där varje  funktionalitet utvecklas en efter en och därför valdes 
en modulär mjukvaruarkitektur där varje övergripande del är självständig. Eftersom 
varje  del  är  självständig  så  kommer  varje  funktionalitets  fel  inte  påverka  andra 
funtktionaliteters  funtion.  Motiveringen  till  att  välja  en  modulär  lösning  är  att 
komplexiteten  ska  hållas  så  låg  som möjligt. Med  komplexitet menas mängden  av 
osäkra faktorer i projektet. 

2.3.2 Utveckling av mjukvaruarkitektur 

Mjukvaruarkitekturen har  utvecklats med objektorienterad programmering  (OOP) 
[22]. En av grunderna i objektorientering är att man i mjukvaran skapar objekt med 
tillhörande  datafält  (fält  som  beskriver  objektet)  och  tillhörande  procedurer  som 
man kallar metoder. Objekt är instanser av klasser som interagerar med varandra i 
objektorienterade mjukvaror. 

En klass definierar  fält  som möjliggör sina  instanser att ha  tillstånd och beteende. 
Detta  avspeglas  genomgående  i  mjukvaran  i  de  fall  då  arv  är  lämpligt.  Arv  inom 
objektorienterad  programmering  syftar  på  att  klasser  kan  ärva  egenskaper  från 
andra klasser, vilket innebär att de delar på datafält och metoder. Vissa klasser har 
mycket  gemensamt  och  förlänger  en  superklass  för  att  på  så  sätt  skapa  en 
effektivare  kod  där  klasserna  använder  sig  av  samma  metoder  och  datafält.  En 
superklass är en klass som har andra klasser som ärver metoder och datafält  från 
en [22]. d
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Synlighet  för olika objekt och dess attribut är begränsade  så att endast de klasser 
som  behöver  använda  dem  får  se  dem.  Till  exempel  har  alla  databaskontroller 
synligheten  ”protected”  vilket  gör  att  endast  de  egna  klasserna  och  dess 
underklasser  kan  instansiera  dem  för  att  återigen  separera  applikationens  olika 
delar  från  varandra.  Detta  underlättar  även  testning  genom  att  man  har  större 
kontroll  på  när  objekt  skapas  genom  att  loggning  sker  varje  gång  ett  objekt 
instansieras. 

Användaren använder sig enbart av den  tryckkänsliga skärmen  för att manipulera 
det  som  syns  på  skärmen  vilket  påverkar  hur  mjukvaruarkitekturen  ser  ut. 
Mjukvaruarkitekturen  som  används  i  projektet  har  inspirerats  av  MVC.  MVC 

r  besk evs i föregående kapitel. 

För  att  separera  mellan  databas  och  användargränssnitt  finns  ett  så  kallat 
affärslager  (business  layer)  som  sköter  kommunikationen  mellan  datalagret 
(databasen)  och  användargränssnittslagret  (UI  layer).  Detta  är  inte  ren MVC  utan 
endast en lösning som inspirerats av den. Affärslagret representeras av kugghjulen i 
Figur  4  och  datalagret  av  databasikonen  i  Figur  4.  Användargränssnittlagret 
representeras  av  skärmen  i  Figur  4.  Arkitekturen  delas  upp  i  olika  lager  för  att 
underlätta utveckling och testning; man vill hålla mjukvara modulär där varje modul 
är  så  självständig  som  möjligt.  Till  exempel  skall  inte  användargränssnittslagret 
behöva skriva SQL‐satser för att hämta data från databasen eftersom detta kan skilja 
mellan  olika  plattformar.  Istället  skapas  ett  API  för  databasen  som  är  så 
lattformsoberoende som möjligt [23].  p

 

 

Figur
 

 4  En visuell representation av hur datorkommunikationen fungerar i OnTag Scorekort 
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De  logiska  kopplingarna  mellan  olika  entiteter  definieras  av  databasen men  görs 
abstrakta på applikationsnivå till objekt i Java. Varje objekt eller entitet i databasen 
har en egen tabell med egna attribut. På applikationsnivå har varje tabell specifika 
metoder som hämtar och lagrar data till den varje tabell. Dessa metoder kan kallas 
databaskontroller.  Till  exempel  har  en  spelare  en  tabell  med  attribut.  När 
användargränssnittslagret  ber  affärslagret  om  ett  spelarobjekt  sköter 
databaskontrollerna  SQL‐hanteringen  och  returnerar  ett  spelarobjekt  som 
användargränssnittslagret kan använda. 

 

 

Figur 5 – En visuell representation över processen då data hämtas från databasen 

2.3.3 Utvecklingsmiljö 

Utvecklingen  sker  med  Android  Development  Tools  som  är  ett  plug‐in  för 
utvecklingsverktyget  Eclipse.  All  programmering  skrivs  i  Java.  Ingen  källkod  från 
den befintliga iPhone‐applikationen används. 

Under  arbetets  gång  sker  regelbundna möten med  iPhone‐utvecklaren  och  andra 
personer  från EVRY One Halmstad  för att  stämma av vad  som gjorts och vad  som 
ska göras. Det blir arbetsgången för hela projektet där funktionalitet implementeras, 
avstämning sker och utvärdering bestämmer vad som gjorts rätt och vad som gjorts 
fel. 
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2.3.4 Implementation av funktionalitet 

Projektets  mjukvaruutvecklingsprocess  är  iterativ  och  inkrementell.  När  en  ny 
funktionalitet  läggs  in  skapas  den med  hjälp  av  exempeldata  för  att  se  så  att  den 
uppför  sig  på  det  sättet  man  förväntar  sig.  Funktionaliteten  implementeras  med 
resten  av  de  tidigare  färdigställda  funktionaliteterna  för  att  se  att  de  fungerar 
tillsammans. Som exempel på två funktionaliteter är inloggning och utloggning: 

Då inloggningen testats med exempelanvändare testas de med riktiga användare för 
att säkerställa att funktionaliteten fungerar. När en inloggningsfunktionalitet väl är 
implementerad  kan  utvecklingen  av  en  utloggningsfunktionalitet  börja. 
Utloggningen,  som  förstås  är  beroende  av  inloggningen,  testas  först  modullärt 
(självständigt)  för  att  felsökandet  inte  ska  vara  komplext.  När  testerna  för 
utloggningsfunktionaliteterna  genomförts  med  betyg  godkänt  testas  utloggningen 
tillsammans med  inloggningen. Detta upprepas  för  varje  implementation av  en ny 
unktionalitet [19]. f
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2.3.5 Webbtjänst 

Ett gränssnitt för att kommunicera med OnTags webbtjänst kommer behövas. Data i 
mobilapplikationen kommer att behöva synkroniseras frekvent mot OnTags servrar 

effektivt, stabilt och robust.  och det ställer krav på webbgränssnittet som bör vara 

OnTags webbtjänst har följande anrop som kan göras: 

 Loginuser 
Används  för att  logga  in en specifik golfare. Vid  inloggning sker en kontroll 
m  golfaren  redan  är  inloggad  och meddelar  i  så  fall  detta  till  användaren 
om försöker logga in. 
o
s
 
 

 Updateuser 
nvänds för att uppdatera den angivna användarens attribut på serversidan. A

 
 

 Getscorecard 
Hämtar  ett  fullständigt  scorekort  för  angiven  golfare  till  mobiltelefonen. 
etta inkluderar alla bilder, texter, hål och spelare. D

 
 

 Getscorecards 
Hämtar  en  samling  av  alla  scorekort  för  angiven  golfare.  Varje  scorekort  i 
samlingen  har mindre  data  i  sig  jämfört med  om man  skulle  ladda  ned  ett 
ullständigt scorekort. Bilder är till exempel inte med. f

 
 

 Updatescorecard 
nvänds för att uppdatera det angivna scorekortets attribut på serversidan. A

 
 
Updateresults  
Används för att uppdatera de angivna resultaten. 
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 Checkuserdevice 
Används  för  att  kontrollera  så  att  den  angivna  enheten  innehåller 
rättigheterna för att vara inloggad. 
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Webbanrop är tidsobestämda i sin natur (asynkrona), vilket  innebär att det kan ta 
kort  eller  lång  tid  att  få  svar  beroende  på  många  olika  faktorer.  Några  av  dessa 
faktorer  är  belastning  på  datatrafiknätet, mobiltelefonens  hastighet  för  datatrafik, 
täckning eller något annat som relaterar till mobiltelefonens förmåga att skicka och 
ta  emot  data.  Då man  inte  vet  exakt  hur  lång  tid  ett  webbanrop  tar,  måste  vissa 
åtgärder tas för att förbättra användarens upplevelse: 

 Alla  webbanrop  skickas  från  huvudtråden  (main  thread/UI  thread)  men 
väntandet  på  svar  sker  i  en  bakgrundstråd  (background  thread/worker 
thread). På detta sätt kan man kontrollera vad användaren ser, även om ett 
webbanrop skulle ta extra lång tid. 

 Under tiden en bakgrundstråd väntar på svar, presenteras användaren med 
en  animerad  snurra  i  huvudtråden  som  på  ett  tydligt  sätt  visar  att 
applikationen  jobbar  och  bredvid  snurran  en  liten  text  som  beskriver  vad 
som händer. 

 Vissa webbanrop skickas utan att applikationens huvudtråd visar en snurra 
när bakgrundstråden väntar på svar. Detta för att användaren ska få ett flyt i 
användandet av applikationen. 
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2.3.6 Databas 

Designen för databasen i OnTag utvecklas från grunden och är inspirerad av iPhone‐
applikationens databasdesign.  

Android stödjer databaser av typen SQLite [24] och har ett  inbyggt grundläggande 
gränssnitt  för  att  kommunicera  med  den  typen  av  databas  [10].  Med  hjälp  av 
Androids  inbyggda gränssnitt skapas ett databasgränssnit specifikt  för databasen i 
OnTag Scorekort. 

Det  finns  tekniker  som  tillämpas  vid  utvecklingen  av  databasen.  En  av  dessa 
tekniker är normalisering. Databasnormalisering är en process där man organiserar 
fält  och  tabeller  i  en  relationsdatabas  så  att  man  minimerar  redundans  och 
beroende. Med redundans menas att samma fält finns i två eller fler tabeller. Detta 
är  inte  bra  eftersom  fel  lättare  uppstår  och man  har  mindre  kontroll  på  ett  fälts 
värde vid en given  tidpunkt. Med beroende menas att  flera  fält beror på varandra 
och är följaktligen inte självständiga. Detta blir ett problem eftersom man då kan få 

s [8oförutsedda resultat på vissa fält när ett helt annat fält redigera ]. 

Normaliseringsprinciper  tillämpas  på  databasen  för  OnTag  Scorekort  med  viss 
måtta.  Detta  för  att  databasen  ska  följa  de  principer  som  EVRY  One  Halmstad 
normalt sätt använder. Till exempel används ett  fält ”Length”  i en tabell som är en 
summa  av  en  annan  tabells  ”Length”‐fält.  Detta  skapar  beroende  och  kan  leda  till 
inkonsekvent data men eftersom detta är något EVRY One Halmstad har beslutat får 
OnTag Scorekorts databas förhålla sig till det. 

Likt  webbtjänsterna  sker  databasanrop  i  bakgrundstrådar  för  att  på  så  sätt  inte 
töra användarupplevelsen. s
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2.4 Testmetodik 

Olika testfall specifieras i en tabell (Se Bilaga 1). Med testfall menas olika fall som en 
användare kan råka ut för. Ett exempel på detta är att en användare försöker skriva 
in resultat då telefonen saknar täckning. De testfall som användes vid utvecklandet 
av  iPhone‐applikationen  används  även  här,  samt  en  del  nya  eftersom  systemen 
skiljer sig åt i vissa avseenden. Varje testfall kan vara godkänt eller icke godkänt och 
en kommentar skall skrivas för varje fall. Testning utförs av utvecklaren själv samt 
Daniel  Modée  och  Daniel  Renemark  från  EVRY  One  Halmstad.  Daniel  Modée  är 
utvecklaren  av  OnTag  Scorekort  för  iPhone  och  Daniel  Renemark  är  chef  för 
golfteamet på EVRY One Halmstad. 

Testgen domföran et har följande kriterier: 

 Testning  sker  på  riktiga  telefoner,  inte  simulerade,  med  Android  version 
2.3.5. Anledning  till  att  använda Android version 2.3.5 är  för  att det  är den 
vanligaste Androidversionen [16] . 

 Vid test av webbfunktionalitet skall mobiltelefonens mobila nätverk utnyttjas 
och inte wifi eller liknande. Detta för att testmiljön ska bli så lik som möjligt 
miljön på en riktig golfrunda. 

 När väl applikationen är inne på ett specifikt scorekort skall mobiltelefonen 
sättas i flygplansläge, vilket stänger all kommunikation från och till telefonen. 
Detta  för  att  simulera  att  en  golfare  tappar  täckning  ute  på  golfbanan.  All 
scoreföring och navigering ska fungera problemfritt trots att mobiltelefonens 
flygplansläge är aktiverat. 

 En  fullständig  golfrunda  skall  genomföras.  Inloggning,  nedladdning  av 
scorekort,  rondstart,  scoreföring,  rondslutföring,  utloggning  och  sedan 
inloggning  igen skall  ske; precis  som en vanlig golfrunda kommer att  se ut. 
Om  det  flödet  fungerar  problemfritt  är  det  en  god  indikation  på  att 
applikationen fungerar som det ska. 

Mjukvaran har  inte genomgått  tester  förutom ”Ad hoc”‐testning.  ”Ad hoc”‐testning 
innebär  att  testaren  testar  det  som  känns  lämpligt  utifrån  hela  applikationens 
unktionalitet för tillfället [25]. f
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3 Resultat 

Resultatavsnittet  är  uppdelat  i  sex  övergripande delar. De  tre  första  delarna  visar 
hur  mjukvaran  fungerar  med  hjälp  av  flödesschema,  klassdiagram  och 
databasdiagram.  Den  fjärde  delen  visar  en  illustration  över  hur  trådhanteringen 
fungerar. Den femte delen presenterar testresultat som visar att  funktionalitet och 
upplevelse  är  det  förväntade.  Den  sjätte  och  största  delen  visar  det  grafiska 
ränssnittet från användarens olika vyer i applikationen. g

 

3.1 Mjukvaruflöde 

 
Flödesschemat  för  mjukvaran  konstruerades  under  arbetets  gång  och  har  därför 
inte legat till grund för hur mjukvaran sett ut. Det är snarare flödesschemat som var 
baserat  på  den  riktiga mjukvaran  som  hade  utvecklats.  Syftet med  flödesschemat 
var  att  alla  projektmedlemmar  skulle  vara  överens  om  hur  applikationen  skulle 
ungera  ur  en  användarsynpunkt  samt  att  det  skulle  vara  enkelt  att  visa  andra 

b i
f
personer hur mjukvaran fungerade utan att  ehöva v sa källkoden. 
 
Mjukvaruflödet  startar  då  applikationen  startas  på  mobiltelefonen.  Efter  att 
applikationen  kontrollerat  om  användaren  är  inloggad  eller  ej  visas  den  lämpliga 
vyn.  Flödesschemat  som  följer  är  illustrerat  ur  ett  användarperspektiv  och  hålls 
ärför  på  en  abstrakt  icke‐teknisk  nivå.  Tanken med  flödesschemat  är  att  läsaren d
ska få en förståelse för hur OnTag Scorekort reagerar på användarens olika val. 
 
Flödesschemat är uppdelat i flera olika delar. Varje stor rektangel representerar en 
vy  i  applikationen  som man  kan  se  i  Figur  6.  Alla  vyer  heter  ”view”.  Varje  romb 

rer.  Dessa 
likationen. 

representerar  fall  då  det  finns  olika  resultat  beroende  på  vissa  fakto
aktorer kan vara styrda av användaren men kan också bero på data i app

l  
f
golfbanan och föra poäng för de o ika spelare som är med på golfrundan. 
 
Varje  liten  rektangel  med  gul  bakgrund  representerar  en  process,  alltså  att 
någonting händer i applikationen. Till exempel i ”Login view” där applikationen ska 
isa  en  informationsruta:  ”Show  information  popup”  i  Figur  6.  En  liten  rektangel v
med rosa bakgrund representerar ett hopp till en ny vy, en ny stor rektangel. 
 
ektanglerna med rundade hörn, som också är ljusblå, representerar en process då 
n vy visas för användaren. Till exempel ”Show view: ’Login’” i Figur 6.   
R
e
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De  rosa  figurerna  som  pekar  neråt  representerar  ett  hopp  till  en  annan  ruta  i 
flödesschemat. Till exempel ”Go to ’Voucher view’” i ”My scorecards view” i Figur 6. 
 
I mjukvaruflöde del 1 finns den allra första romben, ”User logged in?” i Figur 6, och 
kan ha två olika resultat: ja eller nej. Beroende på detta svar visas olika vyer: ”Login 
iew”  och  användaren  inte  är  inloggad  och  ”My  scorecards”  om  användaren  är v
inloggad. 
 
I  ”Login  view”  visas  textfält  för  inloggning.  Användaren  skall  därmed  fylla  i  sina 
uppgifter  och  logga  in.  Textfälten  kontrolleras  så  att  de  innehåller  text  med  rätt 
längd. Första fältet ska bestå av sex siffror och andra fältet ska bestå av tre siffror. 
essa  två  fält  är  användarens  ”Golf‐ID”. Om  texten  är  rätt  längd och  inloggningen D

lyckas visas ”My scorecards”‐vyn. 
 
När användaren är  inloggad visas ”My scorecards”‐vyn.  I den här vyn hämtas först 
alla de scorekort som den inloggade användaren är registrerad på och visar dem i en 
lista.  Om  ett  scorekort  klickas  i  listan  kontrollerar  applikationen  om  just  det 
corekortet  finns  i  databasen.  Om  det  inte  finns  hämtas  det  från  OnTag  och s
användaren skickas till ”Voucher”‐vyn. 
 
 mjukvaruflöde del 2 visas ”Settings view”. Här kan användaren ändra inställningar, I
logga ut samt få tillgång till hjälp‐ och feedbackhemsidor. 
 
I mjukvaruflöde del 3 visas ”Hole view”. Här kan användaren bläddra igenom alla 
hål på den aktuella golfbanan och föra poäng för de olika spelare som är 
registrerade på golfrundan.
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Figur 6  Mjukvaruflöde del 1 
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Mjukvaruflöde fortsättning: 
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Figur 7  Mjukvaruflöde del 2 
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jukvaruflöde fortsättning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 8  Mjukvaruflöde  del 3 
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3.2 Klassdiagram 
 
Klassdiagrammet  i  Figur  9  visar  hur  alla  databaskontroller  relaterar  till  samma 
askontroll. Denna baskontroll  innehåller datafält och metoder  som kan användas b
av alla underklasser. Detta gör BaseController till en ”superklass”. 
 
lassen  som  heter  ”ControllerFactory”  har  till  uppgift  att  skapa  instanser  av K

kontrollklasserna vid behov som visualiseras med de prickade pilarna.  
 
Klassdiagrammet  i  Figur  10  visar  hur  ”Activity”‐klasserna  relaterar  till  varandra. 
Likt  databaskontrollerna  har  de  en  superklass.  En  ”Activity”  är  en  del  av 
pplikationen som har en egen livscykel och har bland annat uppgiften att visa saker a
på skärmen. 
 
En  ”Activity”‐klass  kan  instansiera  ”ControllerFactory”  och  kan  genom  den  skapa 
atabaskontroller. Relationen mellan ”Activity”‐klasser och ”Controller”‐klasser blir d
därför att ”Activity”‐klasser kan instansiera ”Controller”‐klasser. 
 
Databasdesignen utvecklades  först  och  sedan  får  varje  tabell  (entitet)  i  databasen 
sina egna tillhörande klasser. Dessa klasser innefattar kontroller och modeller. Till 
exempel  så  har  entiteten  ScoreCard  en  kontroll  och  en modell.  Kontrollen  har  till 
uppgift att förse resten av applikationen med metoder för att hämta och lagra data 
till  ScoreCard‐entiteten  i  databasen.  Modellen  är  en  behållare  med  attribut  som 
instansieras då man ska använda entiteten på en applikationsnivå, det vill säga den 
högsta  nivån  av  mjukvaran.  Enligt  FDD  utvecklas  varje  klass  iterativt  och 
inkrementellt.  Detta  innebär  i  praktiken  att  när  nya  funktionaliteter 
mplementerats,  såsom  en  ny  vy  i  applikationen,  implementeras  eventuella i
funktioner i kontroller som behövs för att förse den nya vyn med data. 
 
Detta kan relateras till MVC då kontrollerna (controller) bestämmer hur modellerna 
(model) kommer se ut och därmed också indirekt påverkar hur användaren ser dem 
(view).I  enlighet  med  MVC  går  det  att  ändra  strukturen  i  datalagret  (databasen) 
utan att förändringar i presentationslagret behöver göras. 
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Figur 9  Klassdiagram databaskontroller 
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Figur 10  Klassdiagram Activities 
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3.3 Databasdiagram 

Tabellerna  i  databasdesignen  representerar  de  objekt  som  finns  i  OnTags 
webbaserade  system  för  att  hålla  designen  konsekvent  med  OnTag  i  stort. 
Databasdesignen  är  anpassad  för  Androidsystemet  såtillvida  att  varje  tabells  ID, 
som är primary key, heter ”_id” vilket är standard i Androidsystemet [9]. 

Varje databasentitet blir ett objekt på applikationsnivån, till exempel data i ”Player”‐
tabellen bildar attributen  för mitt ”Player”‐objekt. Detta  för att  följa principer  från 
objektorientering [22]. 

De kopplingar man kan se mellan  tabellerna representerar  relationer mellan dem. 
Relationer kan vara  till exempel att varje  ”Hole”  tillhör ett  ”Scorecard”, vilket man 

agkan se i databasdi ramet. 

Databasdesignen  baserades  på  ett  antal  faktorer:  iPhone‐appikationens 
databasdesign, riktlinjer för en Android‐databas och generella databasriktlinjer. Till 
exempel  är  varje  tabell  och  tabellnamn  identiska  med  de  i  iPhone‐applikationen, 
detta  för att hålla en konsekvent design systemen mellan. Som sagt är varje  id‐fält 
allat ”_id” eftersom detta är hur det görs i Android. k
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  Figur 11  Databasdiagram 
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3.4 Trådhantering 

OnTag  Scorekort‐applikationen  använder  sig  av  flera  trådar:  En  huvudtråd  som 
används  för  att  visa  grafik  och  tolka  användasinteraktioner,  en  tråd  för 
databasrelaterade operationer och en tråd för att kommunicera med webbtjänsten 
OnTag. Dessa trådar skapas och stoppas när de behövs och endast användartråden 
eller  huvudtråden  är  igång  under  hela  applikationens  livscykel.  Varje  gång 
applikationen anropar OnTags webbtjänst eller kallar på en databasfunktion skapas 
en tråd som väntar på svar. Under den tiden bakgrundstråden väntar på svar visas 
någon slags indikation för användaren att någonting jobbar i bakgrunden, i de flesta 
fall en snurra (Android standard [26]).   Om en bakgrundstråd i sin tur gör ett nytt 
anrop  skapas  ännu  en  bakgrundstråd  och  först  när  alla  bakgrundstrådar  har 
slutförts kan användaren upplysas om att väntar är över. 

 

 

 

Figur 12  Exempel på trådhantering 

43 

 



Resultat 

 

44 

 

3.5 Tester 

Testerna har utförts enligt testmetodiken i metodavsnittet. Utförandet av testfallen 
gjordes  med  funktionalitet  i  fokus.  Designrelaterade  testfall  blev  därför 
nedprioriterade. Med designrelaterade  testfall menar saker som  inte är avgörande 
för applikationens funktion men som har kosmetiska krav. Stabilitet, buggfrihet och 
respons  från  applikationen  var  primära  krav  under  testfasen.  Som  man  kan  se  i 
Bilaga  Testrapport  har  testkraven  för  de  funktionella  delarna  som  involverar 
navigation  och  scoreföring  mötts  och  godkänts  av  Daniel  Modée  och  Daniel 
Renemark från EVRY One Halmstad. 

För  att  få  bredd  på  testerna  har  flera  olika  enheter  använts.  Som  nämnt  tidigare 
användes en HTC Desire HD med Android version 2.3.5. Andra enheter som används 
är en Motorola Defy med Android version 2.3.6 samt en Samsung Galaxy Nexus med 
Android 4.1.2. Det som skiljer enhterna åt är framför allt design så funktionstesterna 
hos en telefon motsvarar ett funktionstest på en annan. Alla metoder som används i 
applikationen  har  kontrollerats  så  att  de  ligger  inom  ramarna  för  de  Android‐
ersioner som skall stödjas (2.1 till 4.1.2).  v
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3.6 Grafiskt gränssnitt 

Detta avsnitt visar hur det grafiska gränssnittet ser ut och förklarar delarna för varje 
vy. 

Det  grafiska  gränssnittet  har  utvecklats med  två  övergripande  principer  i  åtanke. 
För  det  första  ska  designen  följa  iPhone‐applikationens  navigationsprinciper  och 
övergripande  flöde  för  att  användare  av  iPhone‐applikationen  inte  ska  blir 
förvirrade. För det andra ska designen respektera Androids designkonventioner när 
det kommer till knappars utseende, animationer, dialogrutor och navigation. 

För  att  bibehålla  konsekvent  design  med  iPhone‐applikationen  användes  samma 
bilder och i vissa fall samma ikoner.  
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3.6.1 Välkomstskärm 
 

 

 

 

Då  applikationen  startas  visas  en  välkomstskärm    som  använder  den  officiella 
logotypen  för OnTag  Scorekort.  Detta  för  att  ge  användaren  ett  bra  första  intryck 

Figur 13  Välkomstskärm för OnTag 
Scorekort 

och för att ge tid till applikationen för bakgrundsprocesser.  

Denna välkomstskärm är  identisk med den  från  iPhone‐applikationen  för att hålla 
esignen konsekvent. d
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3.6.2 Inloggning 

 

 

 
Figur 15 – Inloggningsvyn  för 
OnTag Scorekort 

Figur 14 – Inloggningsvyn i 
iPhoneapplikationen 

Inloggningsskärmen visas då enheten ännu inte är inloggad på OnTag. Användaren 
h lösenord för att komma vidare. skall mata in sitt Golf‐id oc

Användaren kan härifrån: 

 Logga in med sina golfuppgifter 
Trycka på infoikonen för att få mer detaljerad information om 

 Stänga av applikationen genom att  trycka på tillbakaknappen 
 inloggning 
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3.6.3 Mina scorekort 

 

 

 

Först  när  användaren  är  inloggad  visas  listan  med  alla  de  scorekort  som  den 
inloggade  användaren  beställt. 
 
 
Använd

Figur 16  Mina Scorekortvyn för 
OnTag Scorekort

aren kan härifrån: 

 Välja ett scorekort i listan för att öppna det 
Gå in i inställningarna genom att trycka på kugghjuls

 Uppdatera listan med scorekort från OnTag‐servern 
 ikonen 
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Resultat 

 

3.6.4 Inställningar 

 
 

 

 

Inställningarvyn  visas  om  användaren  klickar  på  kugghulsikonen  i  ”Mina 

Figur 17  Inställningarvyn för 
OnTag Scorekort

Scorekort”‐vyn. 

Användaren kan härifrån:  

 nloggade användaren Se information som namnet och golf‐id på d
a digitala scoreko

 lp eller feedback 

en i
 rt Välja att inte längre mottag

bbsidorna för hjä
 ationens version 

Gå till we
Se applik

 Logga ut 
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Resultat 

 

3.6.5 Erbjudande 

 

 

 

 

Erbjudandevyn  visar  ett  erbjudande  från  golfklubben.  Om  användaren  klickar  på 
idan som är kopplat med erbjudandet.  

Figur 18  Erbjudandevyn för OnTag 
Scorekort

erbjudandet öppnas webbs

Användaren kan härifrån: 

 pna relaterat webbsida Klicka på erbjudandet för att ö

 

p
 Zooma eller flytta erbjudandet 

Gå tillbaka till Mina Scorekort 
 Välja  någon  av  de  andra  tabbarna  som  tillsammans  utgör  scorekortet  i  sin 

helhet 

 

50 

 



Resultat 

 

 

3.6.6 Scoreöversikt 

 

 

 

Scoreöversikten  är  den  vyn  där  användaren  sköter  själva  poängförandet.  En  lista 
visas med alla de hål som tillsammans utgör golfbanan. Ovanför  listan visas en list 
med  initialerna  för  varje  spelare  som  är  registrerad  på  det  aktuella  scorekortet. 
Siffran  till  höger  om  initialerna  är  antalet  extraslag  (SHCP).  Den  gröna  pilen 

bar och vid klick visas rondöversiktsvyn.  

Figur 19  Scoreöversiktvyn för  
OnTag Scorekort 

påminner användaren om att listen är klick

Varje listelement består av följande delar: 

 och de två mindre är antalet   extraslag på 
aren på det aktuella hålet 

Den stora siffran visar antalet slag 
hålet samt uträknad poäng för spel

51 

 

 Hålets namn med hålets par under 

Under hållistan står varje spelares totala antal slag och i  lite mindre text står varje  
spelares totala poäng.  



Resultat 
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 Scoreöversikt fortsättning:

Användaren kan härifrån: 

 rsikten Klicka på listen med den gröna

 

 pilen och därmed öppna rondöve
 Klicka på ett hål i listan och öppna hålvyn för det specifika hålet 

Gå tillbaka till Mina Scorekort 
 Välja  någon  av  de  andra  tabbarna  som  tillsammans  utgör  scorekortet  i  sin 

helhet 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

 

3.6.7 Hålöversikt 

 

 

 

Hålöversikten  visar  mer  detaljerad  information  om  ett  specifikt  hål  än 
scoreöversikten. Användaren kan växla mellan olika hål, sätta resultat för specifika 

Figur 20 – Hålvyn för  
OnTag Scorekort 

spelare på det specifika hålet samt se preferenser för varje spelare på hålet. 

Överst på sidan visas klubbens  logo och till höger om den visas hålsponsor. Under 
klubblogon  visas  hålnamnet  och  till  höger  om  hålnamnet  visas  mer  detaljerad 

ainformation om det specifik  hålet i form av bannamn, par och index. 

Varje  spelares  information och resultat visas  i  en  lista och resultatet kan vid klick 
redigeras.  Under  namnet  visas  vilken  klubb  spelaren  tillhör  och  till  höger  om 
klubbnamnet visas vilken tee spelaren använder på det aktuella hålet och hur långt 
det är mellan utslagsplatsen och hålet. Till höger för varje spelare visas de antal slag 
om tidigare matats in samt extraslag och poäng till höger om slagen. s
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Resultat 
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Hålöversikt fortsättning: 

Användaren kan härifrån: 

 Gå tillbaka till scoreöversikten genom att klicka på knappen uppe till vänster 
Växla mellan hålen genom att använda pilarna uppe till höger 

 Välja  att  klicka  på  klubb‐  eller  sponsorlogon  för  att  gå  till  respektive 
 

webbsida 

 Klicka på en spelare i listan för att öppna slaginmatningsvyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

 

3.6.8 Greenfee 

Figur 21  Greenfeevyn för OnTag 
Scorekort

 

   

 

Överst  i  greenfeevyn  visas  klubblogon  som  vid  klick  tar  användaren  till  klubbens 
webbsida. Till höger om logon visas klubbnamnet, bannamnet och datum och tid då 
ronden är tänkt att starta. 

Under  klubbinfon  visas  information  om medlemskap  alternativt  betalning  för  den 
inloggade användaren.  

Tanken med  denna  vy  är  att  den  ska  fungera  som  ett  bevis  då  en  bankontrollant 
kall kontrollera om den inloggade användaren har rätt att spela på banan eller inte. s
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Resultat 
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Greenfee fortsättning: 

Uppifrån och ned visas: 

 Den inloggade spelarens namn 

 ur mycket som betalats 
 Klubbens namn 

Information om greenfee och h

  
 Greenfeenummer* 

Giltighetsdatum för greenfee*
 Instruktioner till användaren 

ren är medlem *Visas ej då den inloggade använda

Användaren kan härifrån: 

 k  Klicka på klubblogon för att besöka  lubbens hemsida
Gå tillbaka till Mina Scorekort 

 Välja  någon  av  de  andra  tabbarna  som  tillsammans  utgör  scorekortet  i  sin 
helhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

 

3.6.9 Information 

 

   

 

Överst  i  informationsvyn  visas  klubblogon  som  vid  klick  tar  användaren  till 
klubbens  webbsida.  Till  höger  om  logon  visas  klubbnamnet,  bannamnet  och 

Figur 22  Informationvyn för 
OnTag Scorekort

datumet då ronden är tänkt att starta. 

 text med information för golfarna från golfklubben. Under klubblogon visas en

Användaren kan härifrån: 

 k  Klicka på klubblogon för att besöka  lubbens hemsida
Gå tillbaka till Mina Scorekort 

 Välja  någon  av  de  andra  tabbarna  som  tillsammans  utgör  scorekortet  i  sin 
helhet 
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Resultat 
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4 Slutsatser 
 
Syftet  med  projektet  var  att  förklara  utveckling  av  OnTag  Scorekort  för 
Androidtelefoner.  Detta  har  uppnåtts.  Målen  var  att  skapa  en  databas, 
nvändarsgränssnitt  och  webtjänstgränssnitt  för  applikationen.  Detta  har  efter a
tester visat sig möta de krav som ställts och kan därför ses som uppnådda. 
 
Applikationen  är  funktionsduglig  och  testresultaten  som  utfärdats  av  EVRY  One 
Halmstad är positiva. OnTag Scorekort är uppladdad  till Google Play och Appland. 
Båda  marknadsplatser  har  godkänt  applikationen  och  den  är  nedladdningsbar. 
ppland gör kvalitetstest på alla applikationer som laddas upp och OnTag Scorekort A

fick ett betyg på fyra av fem vilket  får ses som bra. 
 
tmaningen med  att  utveckla  en  Android‐version  av  ”OnTag  Scorekort”  kan  nu  i U

efterhand ses som löst. 
 
För  vidare  utveckling  av  applikationen  kan man  till  exempel  bygga  om  en  del  av 
mjukvaran så att den även stöds av Android version 4.2.  iPhone‐applikationen har 
funktioner  som  GPS,  banguider  (kartor  över  golfbanor  med  information  om 
vstånd) och Facebook‐intregration. Dessa är några saker som skulle kunna läggas a
till i framtida versioner. 
 
Projektet  har  givit  mycket  erfarenhet.  Inom  det  tekniska  är  utvecklingen  av 
mjukvaruarkitekturen  med  databasdesign  och  alla  de  olika  klasserna  en  bra 
erfarenhet.  Den  bästa  icke‐tekniska  erfarenheten  var  vikten  av  att  kunna  jobba 
jälvständigt men att upprätthålla god kvalitet på saker som kravspecifikation och 
okumentation. 
s
d
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5 Diskussion 
 
Den undersökande delen i projektets början upptog mycket tid. Exempel på detta är 
databasdesign,  programmera  med  olika  enheter  och  Android‐versioner  i  åtanke 
samt att utgå från en iPhone‐applikation i utvecklingsprocessen. Alla dessa saker var 
helt nya. Projektet var också större och mer omfattande är något som personligen 
nte  gjorts  förut:  Dokumentation,  samarbete  med  flera  olika  utvecklare  och i
handledare, versionshantering och felsökning. 
 
Projektplanen som skrevs i projektets förberedelsefas beskrev en tidsplan som har 
odifierats och därför bifogas både den gamla och den nya tidsplanen för att kunna m

se vad som har ändrats under projekttiden. Se bilaga 2 och bilaga 3. 
 
Från början var  tanken att  stödja den senaste versionen av Android, men gränsen 
fick  dras  vid  version  4.1.2  eftersom  resurser  inte  fanns  att  göra  de  åtgärder  som 
krävdes  för  att  applikationen  skulle  fungera  väl  på  version  4.2.  En  annan 
avgränsning som fick göras på grund av resursbrist var några funktionaliteter som 
EVRY One Halmstad från början ville ha med i applikationen. Exempel på detta var 
delning  till  Facebook,  avståndsmätning med  hjälp  av  GPS  och  banguide.  Dock  har 
pplikationen  programmerats  med  detta  i  åtanke  så  vid  vidareutveckling  av 

onal
a
applikationen är det inga problem att implementera dessa funkti iteter. 
 
Eftersom  synkronisering  av  data  är  en  process  som  förbrukar mycket  energi,  och 
därmed drar mycket ström från batteriet, är det viktigt att inte synkronisera för ofta. 
Ett exempel på detta i OnTag Scorekort är att om internetuppkopplingen bryts och 
ata är osynkroniserad, sker nästa synkronisering av den när användaren loggar ut. d
Detta för att slippa återkommande synkroniseringsförsök som drar mycket ström.  
 
Ur en miljösynpunkt är det viktigt att inte slösa på användarens telefonbatteri. För 
att  respektera  detta  görs  ingenting  då  applikationen  är  pausad.  Applikationen  är 
pausad  varje  gång  användaren  startar  en  annan  aktivitet  (till  exempel  vid  ett 
telefonsamtal)  eller  när  skärmen  är  nedsläkt  och  telefonen  ligger  i  fickan. 
Applikationen  kalla  på  webbanrop  endast  då  användaren  ber  om  det  eller  i 
pecialfall. Ett specialfall kan vara då en annan person loggar in på ett redan inloggat s
konto på en annan telefon. Då blir den redan inloggade personen utloggad. 
 
Applikationen utvecklades med integritet i  fokus. Man kan inte hitta lösenordet till 
ett konto någonstans i applikationen. Endast offentlig data som inte är privat visas i 
OnTag  Scorekort.  Eftersom  varje  kontoinloggning  sker  mot  GIT  och  OnTag  har 
venska Golfförbundet och EVRY One Halmstad koll på när och hur varje inloggning 
kett. Denna kontroll är användbar då en telefon blir stulen eller borttappad. 
S
s
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Det som hade gjorts annorlunda om projektet hade genomförts  igen är att mer tid 
hade  lagts  på  att  planera  och  dokumentera.  Det  blev  rörigt  mot  slutet  eftersom 
komplexiteten ökade i takt med att mjukvaran blev större. Om projektet hade börjat 
om hade  arbetet  börjat med högnivådelen,  det  vill  säga  användargränssnitt. Detta 
för att det är  lättare att  få en bild av hur applikationen uppför sig om man har ett 
gränssnitt framför sig och sedan bygger upp funktionaliteten bakom. 
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7 Ordlista 

Android – Ett Linuxbaserad operativsystem med öppen källkod utvecklat av Google. 

API  –  Application  Programming  Interface.  En  regeluppsättning  för  hur  en 
an programvara. viss programvara kan kommunicera med ann

 mDatabas – En organiserad samling ed data. 

Feature  Driven  Development  –  En  mjukvaruutvecklingsmetod  där  varje 
funktionalitet  beskriv  och  utvecklas  var  och  en  och  testas  från  ett 
användarperspektiv. 

GIT  –  Golfens  IT‐system.  Golfsveriges  verksamhetssystem  för  administration, 
 tidbokning och tävlingshantering för golfklubbar.

Golf – En sport med ungefär 50 miljoner spelare. 

r den primära testenheten i projektet. HTC Desire HD – En mobiltelefon som ä

iPhone – En ”smart phone” från Apple. 

iOS – Mobilt operativsystem utvecklat av Apple som används i iPhone. 

IT  –  Informationsteknik.  Ett  samlingsord  för  hantering  av  data  i  datorer  eller 
telecomsystem. 

bj tor ms eck . Java – Ett o ek ienterad progra pråk som utv lats av Sun

Mjukvara  –  Datorprogram.  Organiserade  samlingar  av  data  och 
maskininstruktioner. 

Mobilapplikation – En mjukvara som ämnas till att användas av en mobil enhet. 

Objective  C  –  Objektorientat  programspråk  utvecklat  av  Apple  som  används  I 
Macdatorer och iPhones. 

Scorekort – Traditionellt sett ett papper där alla hål på en golfrunda är uppskrivna 
med dess egenskaper, har på senare år digitaliserats. 

SQL  –  Structured  Query  Language:  Ett  programspråk  som  används  för  att 
ic a r kommun era med d tabase

USB  –  Universal  Serial  Bus.  En  standard  för  snabb  serial  databuss. 
   

http://sv.wikipedia.org/wiki/API
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8 Bilagor 
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8.1 Bilaga 1 – Testrapport 
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8.2 Bilaga 2 – Tidsplan Original 
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.3 Bilaga 3 – Tidsplan Ny 
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9 Presentation av författaren 
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alltid  varit  musikintresserad  och  har  sedan  tolvårsåldern  spelat  gitarr.  Ett  annat 
stort  intresse  är  idrott,  främst  fotboll,  både  att  titta  på  och  utöva.  Har  sedan 
högstadiet  spelat  i  olika  fotbollskorplag  och  har  de  senaste  fem  åren  spelat 
amerikansk fotboll. 

I  framtiden vill han ha ett utmanande och varierande jobb där mjukvaruutveckling 
står  i  fokus;  kundanpassade  lösningar  är  intressant.  Sebastian  har  de  senaste  två 
åren  haft  praktik,  sommarjobb  och  extrajobb  på  HMS  Industrial  Networks  i 
Halmstad där han utvecklat och testat mjukvara i C, C++, Python, Java och PHP. 
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