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Sammanfattning

I dagens samhälle är det viktigt att kunna få korrekt information på ett enkelt och  

smidigt  sätt.  Med hjälp  av applikationen Vasasvahn går  det  att  få  experthjälp  för 

vallning av längdskidor. Applikationen har portats från existerande version av iOS till 

en ny version för Android. Den tar hjälp av tredjeparts webbtjänster för att underlätta 

distributionen  av  information  samt  inhämtning  av  nödvändig  information. 

Applikationen är  även kopplad till  en databas där informationen som användaren 

behöver för att få korrekta vallatips. Användaren av applikationen kan även spara 

informationen  om  den  vallning  som  valts  vid  given  tidpunkt  och  dess  yttre 

förutsättningar. I denna rapport beskrivs i detalj hur applikationen är uppbyggd samt 

de  designval  som  gjorts.  I  rapporten  hittas  även  en  utvärdering  av 

applikationsutvecklingsverktyget Xamarin.
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Porting of the application Vasasvahn

Abstract

In today's society it is important to easily and smoothly get accurate information. With 

the help of the application VasaSvahn it  is  possible  to get  expert  help for  Cross 

country ski  waxing. The application VasaSvahn has been ported from an existing 

version for iOS to a new version for Android. The application uses a third-party Web 

services to obtain necessary information and support distribution of information. The 

application is also connected to a database.  The information the user needs to get 

accurate waxing tips is stored in this database.

The user of the application can also save information about the waxing selected at 

any given time and its external conditions. This report describes in detail  how the 

application is built and the design decisions made when porting the application. In 

this report can also an evaluation of the application development tool Xamarin be 

found.
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1 Introduktion

Detta  projekt  hade  två  huvudsyften;  dels  att  utvärdera 

applikationsutvecklingsverktyget  Xamarin  Forms  och  dels  att  porta  den  befintliga 

skidapplikationen Vasasvahn från plattformen iOS till plattformen Android med hjälp 

av Xamarin Forms.

Utvärderingen  av  Xamarin  Forms  gick  ut  på  att  undersöka  ifall  detta  verktyg  är 

lämpligt att använda vid portning av applikationer.

Xamarin  Forms  är  relativt  nytt  och  för  uppdragsgivaren  ett  oprövat 

applikationsutvecklingsverktyg. Verktyget tillåter utveckling av applikationer till  flera 

plattformar samtidigt genom att koden skrivs i ett programspråk, som samlas på ett 

ställe oavsett plattform. 

Inför utförandet av arbetet formulerades ett antal mål för arbetet. Dessa mål var dels 

formulerade av uppdragsgivaren och dels som personliga mål, enligt följande:

• Den  portade  versionen  av  applikationen  Vasasvahn  ska  ha  samma 

funktionalitet som applikationen för iOS.

• Den portade applikationen ska ha en liknande design som iOS versionen men 

följa den standard som finns för Android.

• Det  personliga  målet  med  arbetet  var  att  lära  sig  hur  utveckling  av 

applikationer till plattformen Android utförs.  

Målgruppen för denna rapport torde i första hand vara de applikationsutvecklare som 

önskar förkovra sig inom flerplattformsutveckling samt utveckling av applikationer i 

programspråket C# för en av de tre plattformarna iOS, Android eller Windows Phone. 

Arbetet utfördes på uppdrag av Evry Lesswire Solution AB [1] och dess kund. Därav 

de två huvudmålen i arbetet där Evry var intresserade av utvärderingen av Xamarin 

Forms och kundens intresse låg i att få applikationen portad till Android. Kunden ville 

även ändra den befintliga applikationen från att använda sig av en lokal databas till  

en serverbaserad databas.
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Resultatet  av detta arbete blev en portad applikation från iOS till  Android.  Under 

arbetets gång ändrades kundens krav att ersätta den lokala databasen till  att låta 

applikationen bibehålla den lokala databasen. I arbetet visade det sig att Xamarin 

Forms inte var tillräckligt utvecklat för att kunna porta applikationen Vasasvahn med 

önskad funktionalitet. Arbetet utfördes istället i Xamarin Android Mono, vilket är ett 

annat verktyg i Xamarin Studio. 

Disposition
Kapitel 2 beskriver en bakgrund för företaget Evry som har försett oss med arbetet 

och kunden som äger applikationen. Där finns även en förstudie om Xamarin Forms 

och plattformen Android. 

Kapitel 3 beskriver den befintliga designen av applikationen Vasasvahn. Där finns 

även de olika designval som gjorts under arbetet. 

Kapitel 4 beskriver implementationsdesignen och går in mer i detalj, på hur delarna i 

applikationen är sammankopplade. 

I Kapitel 5 sker en detaljerad genomgång av applikationen och dess komponenter. 

Där  visas  även  hur  de  viktigaste  komponenterna är  implementerade samt  några 

förslag på alternativa lösningar. 

Kapitel  6  innehåller  en utvärdering av Xamarin  och deras olika verktyg:  Xamarin 

Studio, Xamarin Forms och Xamarin Android Mono.

I kapitel 7 presenteras de slutsatser och frågeställningar som gjorts under arbetets 

gång.
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2 Bakgrund

Projektet  utfördes  åt  Evry  Lesswire  Solutions  AB  [1] och  innebar  portning  av 

applikationen iOS  [2] Vasasvahn  [3] till  Android  [4].  Detta  utfördes med hjälp  av 

utvecklingsverktyget Xamarin [5].

I  projektet  ingick  vidare  att  utvärdera  Xamarin  Forms  [6] utifrån  ett 

arbetsredskapsperspektiv  samt  ett  tekniskt  perspektiv.  Ett  alternativ  till  Xamarin 

Forms  för  att  porta  applikationen  är  Xamarin  Android  Mono  [7].  Utvärderingen 

genomfördes inom två olika områden, dels  bedömdes Xamarin Forms utifrån hur det 

var att arbeta med och ifall det gick att använda för att porta applikationen och dels 

genomfördes en teknisk utvärdering.

Bedömningen av hur Xamarin var att arbeta med gjordes utifrån frågeställningarna:

• Var det lätt att hitta korrekt information om verktyget?

• Fanns  det  några  bra,  enkla  övningar  för  att  lära  sig  hur  Xamarin  Forms 

fungerar?

• Var  det  ett  lätt  verktyg  att  arbeta  med,  fanns  det  någon  bra  hjälp  som 

exempelvis  visade  vilka  funktioner  en  metod  kan  använda  sig  av, 

motsvarande Visual Studios [8] IntelliSense [9]?

• Hur var det att använda sig av Xamarins grafiska hjälpmedel när det grafiska 

gränssnittet utvecklades?

   

De frågeställningar som låg till grund för den tekniska utvärderingen var följande:

• Krävs det  mer prestanda av en applikation skapad i  Xamarin forms än en 

applikation skapad i Xcode [10] (iOS) eller Eclipse [11] (Java [12])?

• Hur stor del av C# [13] olika bibliotek är kompatibla med Xamarin?

• Tillhandahåller  Xamarin  en  effektiv  garbage  collector [14] eller  måste 

utvecklaren sköta all minnesallokering?

Avsnitt  2.1.1 beskriver  applikationen  Vasasvahn  och  avsnitt  2.1.7 innehåller  en 

beskrivning av Vasasvahns grundare [15]. Det är relevant då applikationen baseras 

på  hans  kunskaper  om  längdskidåkning.  I  avsnitt  2.2 finns  en  beskrivning  över 

operativsystemen iOS och Android. Verktyget Xamarin beskrivs i avsnitt 2.3.
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2.1 Applikationen Vasasvahn i iOS

Inledning
Applikationen  Vasasvahn  riktar  sig  till  nybörjaren  såväl  som  eliten  inom 

längdskidåkning.

Användare av applikationen får råd och tips om träningsmetoder, vallningstips mm. 

Detta  ökar  förutsättningarna för  användaren (skidåkaren)  av applikationen  till  en 

trevlig skidupplevelse. Vasasvahn baseras på längdskidåkaren Mattias Svahns [15] 

kunskaper om allt som har med längdskidåkning att göra. För mer information om 

Mattias och hans meriter se avsnitt 2.1.7.

Det  unika  med  applikationen  Vasasvahn  är  dess  vallafunktion.  Med  hjälp  av 

automatiska uppdateringar av vädret, rekommenderas olika vallor och vallamärken, 

Till  varje  rekommendation  medföljer  instruktioner,  bilder  och  videoklipp  som 

demonstrerar hur man vallar längdskidor.

Applikationen har en meny som innehåller flikarna Aktuellt, Blogg, Valla, Dagbok och 

Övrigt. Här nedan följer en kort beskrivning av de olika flikarnas innehåll.

2.1.1 Aktuellt
Fungerar  som  startsida  för  applikationen.  Där  visas  Mattias  Svahns  olika 

nyhetsinlägg från Facebook och Twitter.

2.1.2 Blogg
Användaren  ges  möjligheten  att  följa  Mattias  blogg.  Denna  innehåller  reportage, 

nyheter och tips. 

2.1.3 Valla
Informationen  i  denna  flik  är  unik  och  utgör  ”grundpelaren”  i  denna  applikation. 

Oavsett var i Sverige användaren av applikationen befinner sig, ges utifrån aktuell 

väderrapport olika rekommendationer på valla inklusive olika vallamärken.

All väderdata hämtas från www.yr.no. Genom att dra fingret åt höger eller vänster på 

bildskärmen där  väderinformationen  återfinns,  kan  användaren  se  hur  vädret  blir 

under  dagen  och  dagen  därpå.  Därmed  kan  användaren  få  information  om 

väderförändringar och samtidigt få uppdaterade förslag på valla.
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Under inställningar på fliken valla kan användaren göra ett antal olika val beroende 

på vad användaren har för syfte med det planerade skidpasset.

Först väljer man om man vill få information om glidvalla och/eller fästvalla. Det går 

även  att  justera  två  olika  sorters  rekommendationer  för  vallningen,  träning  eller 

tävling.

Under valla för träning får användaren enkla råd och tips, för att få bra glid och fäste  

under  träningspassen. Under valla  för tävling så får  användaren mer avancerade 

instruktioner för att tjäna in lite extra tid under tävling.

Grundinställningen för applikationen när det gäller hämtning av väder är inställd på 

automatisk  positionsangivelse  genom  enhetens  GPS-funktion.  Det  går  även  att 

bestämma position manuellt genom att sätta ut en markör på en grafisk karta eller 

genom  att  söka  på  en  stad  i  Sverige.  Vidare  går  att  ställa  in  vädret  manuellt, 

användaren bestämmer då temperatur samt ifall det kommit nysnö eller inte.

Applikationen jämför informationen i väderleksrapporten med en databas. Databasen 

innehåller data om vilka vallor och vallamärken som passar olika väderförhållanden.

Användaren kan få instruktioner, bilder och videoklipp för hur man använder vallan 

genom att trycka på önskad valla. Applikationen innehåller även en sparfunktion där 

användaren kan spara vallningen ifall denne vill kunna gå tillbaka och se vald valla 

vid senare tillfällen.

2.1.4 Dagbok
Har  man  valt  att  spara  ner  information  om  den  valda  vallan,  återfinns  denna 

information under denna flik. Här kan användaren även lägga till kommentarer om 

hur den valda vallan till exempel fungerade under de då rådande väderförhållandena.

2.1.5 Tjänster
Där  visas  delar  av  Vasasvahns  hemsida  upp.  Användaren  får  information  om 

framtida  skidläger,  vallaservice  samt  olika  specialerbjudanden  till  kunder  hos 

Vasasvahn.
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2.1.6 Vasasvahns grundare
Vasasvahn grundades av Mattias Svahn. Han började sin karriär på folkhögskolans 

skidlinje i Mora. Som skidåkare satsade han på långloppsvärldscupen och klassiska 

lopp  längre  än  42  km.  Under  sin  karriär  lyckades  Mattias  bl.a.  komma  6:a  i 

långloppsvärldscupen. Han har även 2 stycken 4:e placeringar i Vasaloppet och en 

rad segrar i mindre kända långdistanslopp. År 2006 bestämde sig Mattias att lägga 

elitkarriären  på  ”hyllan”.  Efter  avslutad  skidkarriär  började  han  som 

expertkommentator  i  Sveriges  television  (SVT)  i  samband  med 

längdskidåkningstävlingar.  År  2011  startade  han  bolaget  Vasasvahn.  Ambitionen 

med företaget är att dela med sig av sin kunskap inom längdskidåkning och vallning. 

Detta för att kunna bidra till att det kommer fram fler duktiga längdskidåkare.
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2.2 iOS och Android ur applikationsutvecklingsynpunkt

iOS  [2] och Android  [4] är de två populäraste mobila operativsystemen på dagens 

marknad  [16],  iOS utvecklas av Apple och Android utvecklas av Google. Trots att 

både  iOS  och  Android  är  operativsystem  till  mobila  enheter  skiljer  sig  deras 

användargränssnitt åt, inte bara grafiskt utan också deras uppbyggnad. För att förstå 

hur utveckling av flerplattformsapplikationen Vasasvahn i Kapitel 5 implementerats, 

är det viktigt att ha en förståelse för hur operativsystemen iOS och Android fungerar, 

samt förstå några av skillnaderna och likheterna mellan iOS och Android för att förstå 

vilka svårigheter utvecklare ställs inför.

I avsnitt 2.2.1 nedan kommer en beskrivning av dessa två operativsystem samt en 

jämförelse.

2.2.1 iOS
iOS  är  ett  mobilt  operativsystem  d.v.s.  dess  primära  användningsområde  är  till 

mobila enheter, det vill säga smartphones och surfplattor.

Apple  utvecklade  iOS till  deras  första  smartphone  (iPhone)  och  har  sedan  dess 

fortsatt med att utveckla iOS till deras nyare enheter. iOS är bara kompatibelt med 

enheter som innehåller hårdvara från Apple.

UNIX  [17] operativsystem Darwin  [18] ligger till  grund för iOS, till  skillnad från de 

flesta UNIX system är iOS inte Open Source  [19]. För att förhindra användare att 

göra  ändringar  i  iOS  har  Apple  valt  att  begränsa  iOS  genom  att  ta  bort  det 

skalprogram  (shell)  [20] för  användare  som  annars  brukar  finnas  för  olika 

operativsystem.

I och med att iOS är baserat på UNIX system finns det delar av iOS uppbyggt med 

programmeringsspråken C [21] och C++ [22]. Exempel på en del som är skriven i C 

och  C++  är  iOS  kärnan  (XNU).  När  Apple  utvecklade  iOS  använde  de  det 

objektorienterade  [23] programspråket Objective-C  [24].  Just  Objective-C används 

även  idag  till  att  utveckla  applikationer  till  iOS.  iOS-versionen  av  applikationen 

Vasasvahn är helt skriven i Objective-C.

När  en  applikation  i  iOS är  aktiv  exekveras  den  i  en  virtuell  miljö  där  det  finns 

begränsningar för vad applikationen får tillgång till  i  operativsystemet,  denna miljö 

kallas  för  “sandlåda”  [25].  Exempelvis  har  inte  applikationer  i  iOS  tillgång  till 
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meddelandefunktionen (kan inte gå in och läsa av meddelanden), men applikationer 

har tillgång till telefonboken. 

För att en applikation ska bli tillgänglig på Apples App Store måste utvecklaren dels 

betala  en  årlig  avgift.  Apple  måste  även  godkänna  applikationen,  under 

godkännandeprocessen går Apple igenom källkoden för att kontrollera ifall det finns 

någon skadlig kod och bedömer ifall applikationen utför något användbart, unikt eller 

tillhandahåller nöjen på något sätt [26].

2.2.2 Android
Android är ett mobilt operativsystem som först riktade sig mot smartphones, men har 

utvecklats  till  att  fungera  på  både  surfplattor  och  smartphones.  Enligt  en 

marknadsundersökning gjord  av  International  Data  Corporation  (IDC)  [27] under 

fjärde kvartalet år 2013 var Android marknadsledande med hela 78% av marknaden 

och närmaste konkurrenten iOS stod för 17.6%  [16]. En bidragande orsak till  den 

stora marknadsandelen för Android är att det används hos flera olika smartphone 

tillverkare [28].

P.g.a. att det finns många olika sorters smartphonemodeller runt om i världen som 

nyttjar  Android har Google vissa svårigheter  med att  göra uppdateringar  till  varje 

smartphone-modell. Därför gör Google så att dom släpper bara uppdateringar till ett 

få  antal  smartphone-modeller,  men  eftersom  Android  är  open  source  så  får 

resterande smartphone tillverkare anpassa den nya Android-versionen till sina egna 

modeller [29]. 

Därav brukar det ta relativt lång tid innan det finns en uppdatering ute på marknaden 

för alla smartphone modeller.

Android  är  ett  Open  Source  operativsystem,  men  olika  verktyg  som  ingår  i 

operativsystemet  är  inte  Open  Source.  Till  exempel  Google  Play  [30] vilket  är 

motsvarigheten till Apples App Store [31].

Android  räknas  som  en  version  av  Linux,  vilket  innebär  att  kärnan  är  skriven  i 

programspråken C och C++, medan användargränssnittet är skrivet i programspråket 

Java [12]. Därför sker den mesta utveckling av applikationer till Android i Java. När 

en applikation körs i Android så startas den i en virtuell miljö (VM) [32], den virtuella 

miljön är en så kallad DVM (Dalvik virtual machine)  [33].Varje applikation körs i en 

egen instans av den virtuella miljön, vilken är kopplad till kärnan. Den virtuella miljön 
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fungerar som en “sandlåda” då applikationen inte har tillgång till några resurser från 

operativsystemet om inte användaren godkänner att applikationen ska få de resurser 

som krävs vid installationen. 

2.2.3 Jämförelse mellan iOS och Androids applikationsutveckling
Dessa två  operativsystem har  i  grunden likadana funktionaliteter,  båda navigeras 

genom att trycka och svepa på skärmen. När det gäller utveckling av applikationer till 

iOS och Android finns det några stora skillnader. För att kunna utveckla och bygga 

applikationer till iOS måste utvecklaren ha tillgång till en dator från Apple som nyttjar 

deras  speciella  operativsystem  (OS  X). Applikationer  till  Android  kan  däremot 

utvecklas  på vilken pc som helst,  så länge den kan köra  utvecklingsprogrammet 

Eclipse  [11]. När det gäller programspråk som applikationerna skrivs i, förekommer 

även där vissa likheter och skillnader. Både Objective-C (iOS) och Java (Android) är 

objektorienterade programspråk. En av de större skillnaderna mellan dessa är att i 

Objective-C  måste  utvecklaren  sköta  minneshanteringen,  p.g.a.  att  det  inte  finns 

någon  “garbage  collection”  tillgänglig.  Javautvecklaren  slipper  detta  p.g.a.  Javas 

inbyggda ”garbage collection” [14].

Uppbyggnaden av det grafiska användargränssnittet (GUI [34] ) för Android sker med 

XML filer. I iOS byggs det med hjälp av Xcode [10] och Objective-C. Android och iOS 

grafiska  gränssnitt  skiljer  sig  väldigt  mycket  åt.  I  Android  har  användaren  stor 

valmöjlighet när det gäller att skapa en egen personlig grafisk design, iOS däremot 

har väldigt få valmöjligheter. Eftersom iOS bara finns till ett begränsat antal enheter  

är det lättare att utveckla applikationer,då enheterna har en bestämd skärmstorlek. 

Android används till flertalet olika enheter med olika skärm storlekar, vilket innebär 

att Android måste anpassas till varje skärmstorlek.
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2.3 Xamarin Forms

Xamarin  är  ett  verktyg  vilket  tillåter  applikationsutveckling  för  plattformarna  iOS, 

Android och Windows Phone (inte aktuellt för detta arbete). Där kan utvecklaren välja 

om  applikationen  ska  stödja  en  eller  flera  plattformar  samtidigt.  Xamarin  kan 

användas i  Xamarin Studio eller  Visual  Studio.  Vid utveckling av flera plattformar 

samtidigt används en del av Xamarin som heter Xamarin forms. Det är denna del  

som använts under projektet och som beskrivs nedan.

Xamarin forms är ett hjälpmedel som tillåter delning av kod mellan plattformar. Detta 

låter användaren utveckla och enkelt skapa användargränssnitt  som delas mellan 

Android,  iOS  och  Windows  Phone.  Gränssnitten  renderas  med  de  inbyggda 

kontrollerna  till  motsvarande  plattform,  vilket  tillåter  Xamarin  forms  att  ge  rätt 

utseende för var och en av plattformarna.

2.3.1 Översikt
Xamarin forms är ett system som tillåter utvecklaren att snabbare skapa gränssnitt 

som  fungerar  för  flera  plattformar.  Det  ger  en  egen  abstraktion  för 

användargränssnittet  som  utförs  med  hjälp  av  kontrollern  för  iOS,  Android  eller 

Windows Phone. Det innebär att applikationerna kan dela uppemot 100% av koden 

till  användargränssnittet,  men  ändå  kunna  behålla  det  ursprungliga  utseendet  av 

målplattformen.

Xamarin  Forms skrivs i  C#  [13] och tillåter snabbare utveckling av prototyper  för 

applikationer  som kan utvecklas  under  tiden  till  mer  komplexa  applikationer.  När 

utveckling av applikationer i Xamarin Forms sker kan utvecklaren behöva utveckla 

vyer som visar webbsidor eller delar av webbsidor. Ibland är det inte alltid önskvärt  

att hela hemsidan visas i applikationen. För att kunna dölja delar av en webbsida  

fungerar det inte att ta bort funktionaliteten enbart med språket C# utan då måste 

utvecklaren  även  använda  sig  av  Javascript.  Med  andra  ord  kan  utveckling  av 

applikationer  som använder  sig  av  webbvyer  i  Xamarin  Forms  vara  tvungna  att 

använda sig av Javascript. Xamarin Forms applikationer är inbyggda program och 

har därför inte de begränsningar som andra verktyg har, som begränsade API:er [35] 
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eller  dålig  prestanda.  Applikationer  skrivna  med  Xamarin  Forms  kan  utnyttja  en 

mängd API:er eller verktyg i den underliggande plattformen. Till exempel CoreMotion 

[36] på  iOS eller  Google Plays  [37] tjänster  på Android.  Möjligheten finns då att 

skapa  applikationer  som  delar  ett  grundgränssnitt  skapat  i  Xamarin  Forms. 

Respektive  plattform  kan  använda  sig  av  dess  unika  användarverktyg  för  att  få 

plattformens specifika utseende.

Det  finns  två  tekniker  för  att  skapa  användargränssnitt  i  Xamarin  Forms.  Första 

tekniken är att  skapa vyer  (UI-views)  med bara källkod, med användning av den 

API:n som förses av Xamarin Forms. Det andra alternativet är att använda Extensible 

Application Markup Language (XAML) [38]. Användargränssnittet i sig definieras i en 

XML-fil med hjälp av XAML syntax.

2.3.2 Shared Projects och Portable Class Libraries (PCL)
Det finns flera olika vägar att gå i utveckling av i multiplattformsapplikationer [39]. De 

två  vanligaste  metoderna  är  Portable  Class  Library och  Shared  Projects.  Dessa 

metoder  hjälper  till  att  lagra  delad  källkod.  Nedan sker  en  jämförelse  av  Shared 

Projects och Portable Class Library för att avgöra vilken metod som passar bäst till  

portning av Vasasvahn från iOS till Android.

2.3.3 Shared Projects
Shared projects (delade projekt) är ett verktyg som låter utvecklaren skriva kod som 

blir delat mellan flera projekt även inkluderat Xamarin applikationer.

Shared Projects ger stöd för kompilator-direktiv,  vilket gör det möjligt att  villkorligt  

inkludera  plattform-specifik  kod  till  att  bli  kompilerad  som  en  del  av  projektet, 

exempelvis kan det skapas ett direktiv som bara berör Android i projektet. Det finns 

även IDE  [40] stöd för att behandla kompilatordirektiven och visualisera hur koden 

kommer att se ut i varje applikation.

2.3.4 Ingående beskrivning av Shared Projects
Olikt många andra typer av projekt så har inte Shared Projekts någon output (i DLL-

form  [41]) istället  blir  koden  kompilerad  till  varje  projekt  som  det  refererar  till. 
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Konceptet är att hela innehållet av Shared Projects blir kopierat till varje refererande 

projekt  och blir  kompilerat  som att  det  skulle  vara  en del  av  dem.  Bilden nedan 

beskriver detta:

Beroende på vilka plattformar  applikationen använder i  projektet,  kan koden i  ett 

delat projekt innehålla kompilatordirektiv som aktiverar eller inaktiverar sektioner av 

kod, vilket visas i de färgade plattformsboxarna i figur 1.

Ett  delat  projekt  blir  inte  kompilerat  på  egen hand,  det  existerar  helt  enkelt  i  en 

samling av källkodsfiler som kan inkluderas i andra projekt. När det blir refererat via 

ett annat projekt, är koden kompilerad som en del av det projektet.

2.3.5 Portable Class Library 
En viktig komponent för att  kunna bygga multiplattformsapplikationer är att  kunna 

dela kod genom olika specifika plattforms projekt. Detta är komplicerat beroende på 

det faktum att olika plattformar ofta använder en annan undergrupp av  .NET Base 

Class Library (BCL)  [42] och är därför byggt till  en annan profil. Detta betyder att 

varje plattform endast kan använda klassbibliotek som är riktade till  samma profil.  

Därav behöver varje plattform separata klassbibliotek. Portable Class Library projekt 

riktar sig specifikt mot profiler som stöds av en känd samling BCL klasser/verktyg.
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Figur 1: Shared Projects (Figuren hämtad från Xamarin.com)



2.3.6 Ingående beskrivning av Portable Class Library
När man skapar en applikation eller ett biblioteksprojekt utanför Xamarin Forms, är 

resulterande DLL begränsad till att bara kunna arbeta på den specifika plattformen 

som den är skapad för. Detta stoppar utvecklaren från att kunna skapa en applikation 

för till exempel Windows Phone och kunna använda samma kod till  Xamarin.iOS och 

Xamarin.Android.

När  ett Portable  Class  Library skapas är  det  möjligt  att  välja  en  kombination  av 

plattformar som koden kan exekveras på.

Figur 2 visar arkitekturen av en korsande plattformsapplikation som använder sig av 

ett Portable Class Library för att kunna dela kod.
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Figur 2: Portable Class Library (figuren är hämtad från Xamarin.com)



2.3.7 Jämförelse av Shared Projects och Portable Class Library

Shared projects och Portable Class Library är två olika tekniker som i grunden gör 

samma sak, d.v.s. ger möjlighet till att skapa multiplattformsapplikationer. Den stora 

skillnaden  är  användningen  av  bibliotek.  Shared  projects  kan  använda  sig  av 

plattformsspecifika  bibliotek  p.g.a.  att  koden  kan  delas  upp,  till  exempel  till  en 

Android-del  och  en  iOS-del.  Portable  Class  Library  samlar  all  källkod  utom  det 

grafiska  i  ett  klassbibliotek  och  det  gör  ingen  skillnad  på  vilken  plattform 

applikationen körs på. Men p.g.a. att Portable Class Library inte kan  använda sig 

utav plattformsspecifika bibliotek blir det en begränsning  [43]. Till exempel kan inte 

Portable Class Library använda sig av vissa klasser som finns i MonoTouch [44] och 

Mono  till  Android[7],  till  exempel  klassen  System.IO.File  som  ger  möjlighet  till 

filhantering.

2.3.8 Sammanfattning
Sammanfattningsvis passar Shared Projects bättre till att porta Vasasvahn från iOS 

till Android. Både för att det stödjer att kod kan delas mellan flera projekt och att det 

inte blir kompilerat på egen hand, utan existerar i en samling av källkodsfiler som kan 

bli inkluderade i andra projekt.

Detta tillåter  att  samla  all  kod i  ett  och  samma språk  (C#), för  att  sedan kunna 

kompilera och köra det på både iOS och Android.

Anledningen till  att vi  inte väljer Portable Class Library är att vid skapandet av en 

applikation  eller  ett  projekt  begränsas  DLL:n  till  att  bara  kunna  arbeta  på  den 

specifika plattformen som den är kompilerad för.  Det  vill  säga antingen iOS eller 

Android,  vilket  förhindrar  att  kunna  skriva  ihop  en  samling  av  kod  för  iOS  och 

Android. En utvärdering av Xamarin hittas i slutet av  rapporten (kapitel 6).
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2.4 Xamarin Android Mono

Inledning
Xamarin Android Mono tillåter utveckling av applikationer till plattformen Android. Det 

som skiljer  sig  från  andra  utvecklingsverktyg  som är  riktade  mot   utveckling  för 

Android är att i Xamarin sker implementationen i programspråket C# istället för Java. 

I  detta  kapitel  sker  en  genomgång  av  några  verktyg  som  finns  i  Xamarin  som 

underlättar utvecklingen av applikationer för Android. Det kommer även innehålla en 

genomgång  av  några  av  de  grundkomponenter  som  förekommer  i  en 

Androidapplikation.

2.4.1 Androids manifest
Varje  applikation  kräver  en fil  med namnet  AndroidManifest.xml  i  projektets  root-

mapp.  Manifest-filen  innehåller  viktig  information  om  applikationen  för  Androids 

system,  information  som systemet  måste  ha  tillgång  till  innan  applikationen  kan 

köras.

Manifestet utför flera saker som systemet behöver. Nedan redovisas exempel på vad 

manifestet gör.

• Det  namnger  applikationens  paketnamn  (package  name).  Detta  fungerar 

som en unik identifierare för applikationen.

• Manifestet  beskriver  komponenterna  som  applikationen  innehåller. 

Exempelvis aktiviteter och tjänster (Services).

• Manifestet  avgör  vilka  processer  som  skall  köra  vilka  komponenter  och 

verktyg.

• Manifestet deklarerar vilka tillstånd som applikationen måste inneha för att nå 

skyddade delar av systemets API och andra applikationer.

• Det deklarerar även vilka tillstånd andra applikationer måste inneha för att få 

integrera med applikationens komponenter.

• Bestämmer lägsta tillåtna Android API nivå.

• Manifestet skapar även en lista över vilka bibliotek som applikationen måste 

vara kopplad till. 

15



2.4.2 Aktiviteter
En Androidapplikations viktigaste komponenter är aktiviteter  [45]. En aktivitet är en 

komponent som tillhandahåller en skärmvy som användaren kan integrera med för 

att utföra någon specifik uppgift. Exempelvis ta ett foto eller skicka ett mejl.

Varje aktivitet ges ett fönster där ett användargränssnitt kan ritas upp. Fönstret fyller  

som standard hela skärmen men kan vara mindre än skärmen eller flyta över andra 

fönster.

En applikation består oftast av en huvudaktivitet och flera underaktiviteter. Alla dessa 

underaktiviteter är oftast löst bundna med varandra. 

Huvudaktiviteten  är  oftast  det  fönster  som visas  när  en applikation startas.  Varje 

aktivitet kan då starta en annan aktivitet för att utföra olika uppgifter. Till exempel kan 

en aktivitet ha funktionen att ta en bild med enhetens kamera. För att kunna skicka 

bilden via mejl måste en annan aktivitet med mejl-funktionalitet startas. Varje gång 

en ny aktivitet  startas, stoppas den föregående aktiviteten. Men systemet bevarar 

den  stoppade  aktiviteten  i  en  stack  (kallas  även  ”back  stack”).  Detta  för  att  när 

användaren är klar med den ny-startade aktiviteten och trycker på enhetens bakåt-

knapp förstörs den ny startade aktiviteten och den gamla aktiviteten återupptas. 

När  en  aktivitet  stoppas  för  att  en  ny  aktivitet  startas  underrättas  den  stoppade 

aktiviteten  om   förändringen  med  hjälp  av  ”callback”-metoderna  i  aktivitetens 

livscykel. En aktivitet har flera olika  callback metoder som den kan ta emot. Några 

exempel på callback metoder är onCreate, onResume och onPause. 

Metoden onCreate är en metod som måste implementeras i aktiviteten för att den 

ska fungera. Det är onCreate som anropas när systemet startar upp aktiviteten. I 

metoden onCreate bör viktiga komponenter i aktiviteten initialiseras men framför allt  

är det där layouten definieras. 

En layout är det grafiska användargränssnitt (GUI) som visas i aktivitetens fönster. I  

en layout kan det finnas flera olika vyer. Varje vy kontrollerar ett särskilt rektangulärt 

område  inom aktivitetens fönster. Ett exempel på en vy är en knapp. 

Android har även flera olika inbyggda vyer vilka kan användas för att designa och 

organisera  layouten.  ”Widgets”  [46] är  vyer  som  tillhandahåller  visuella  och 

interaktiva element, exempelvis en knapp, text fält eller en enkel bild.
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Metoden onResume är den metod som anropas när aktiviteten blir synlig i skärmen. 

Antingen anropas metoden när den håller på att skapa aktiviteten eller när aktiviteten 

varit  pausad och ska startas igen. Tillståndet som infaller när onResume anropas 

refereras ibland att aktiviteten körs. 

OnPause anropas när en ny aktivitet startas eller när aktiviteten håller på att stängas 

ner. När en ny aktivitet håller på att startas och den gamla aktiviteten fortfarande är  

pausad ligger den gamla aktiviteten i bakgrunden men är fortfarande vid ”liv”.

Figur 3 innehåller en aktivitets livscykel där visas de viktigaste callback metoderna i  

aktivitetens liv.
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Figur 3: En aktivitets livscykel (figuren hämtad från developer.Android.com)



2.4.3 Fragment
I  Android finns det något som kallas fragment.  Ett  fragment kan representera ett  

beteende eller ett användargränssnitt i en aktivitet. Flera fragment kan existera i en 

och samma aktivitet. Fragment kan liknas med en modulär sektion av en aktivitet där 

varje sektion har sin egen livscykel.  Fragmenten kan läggas till och tas bort medan 

aktiviteten körs. Ett fragments livscykel är direkt bundet till dess aktivitets livscykel. 

Detta innebär att ett fragment inte kan existera utan att dess aktivitet körs. Skulle  

aktiviteten  pausas  påverkas  fragmentet  och  det  pausas  det  med.  Men så  länge 

aktiviteten  körs  kan  fragmenten  i  aktiviteten  manipuleras  fritt  och  oberoende  av 

varandra.  Fragment  kan  även  de  läggas  i  ”back-stacken”  vilket  gör  att  ifall 

användaren  trycker  på  bakåt  knappen  visas  fragmentet  ifall  det  låg  överst  på 

stacken. 

Ett  fragment definierar sin egen layoutvy.  Men ett  fragment måste inte ha någon 

layoutvy, utan kan existera ändå. Då fungerar fragmentet som en ”osynlig arbetare”. 

Ett fragments livscykel påminner väldigt mycket om aktiviteternas livscykel. Se figur 

4.
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Av de callback-metoder som visas i fragmentets livscykel (figur 4) rekommenderas 

det från Android att minst de tre metoderna onCreate, onCreateView och onPause 

implementeras [47].

OnCreate  anropas  av  systemet  när  det  skapar  fragmentet.  Metoden har  samma 

funktionalitet som onCreate metoden i en aktivitets livscykel. I metoden bör viktiga 

komponenter för fragmentet initialiseras.

Systemet anropar onCreateView när det är dags att skapa användargränssnittet för 

första  gången.  För  att  rita  ett  användargränssnitt  för  ett  fragment  måste  en  vy 

returneras från onCreateView. Metoden kan även returnera null ifall fragmentet inte 

ska innehålla något användargränssnitt.
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Figur  4:  Fragments  livscykel  och  dess  callback  metoder  

(figuren hämtad från developer.Android.com)



OnPause anropas av systemet vid första indikationen på att användaren är på väg 

att lämna fragmentet. I onPause brukar oftast de ändringar som ska bevaras sparas.
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3 Design

Inledning
I detta kapitel återfinns en beskrivning av applikationen Vasasvahns design och de 

designval som gjorts under arbetet.

Kapitel 3.1 beskriver applikationens meny och dess flikar som är följande:

• Aktuellt  –  Den  flik  som  visas  när  applikationen  startas,  innehållandes 

Facebook- och Twitter inlägg.

• Blogg – I denna flik visas Mattias Svahns blogg.

• Valla – Här visas väder och rekommenderad valla.

• Dagbok – Här visas de vallor som användaren av applikationen valt att spara.

• Tjänster – I denna flik visas bilder och länkar till olika delar av Vasasvahns 

hemsida.  

I beskrivningen av varje flik sker en jämförelse av designen mellan iOS- och Android-

versionen. 

I  kapitel  3.2 diskuteras  de  designval  som  berör  applikationer  med  eller  utan 

internetuppkoppling och vad utvecklare bör ta i  beaktande när en applikation ska 

utvecklas.

I kapitel 3.3 redogörs vilken typ av databas som applikationen Vasasvahn använder. 

Där sker även en redogörelse för andra databastyper och varför dessa inte används i  

applikationen.

Kapitel  3.4 innehåller en redogörelse för de olika designval som togs under arbetet 

för att den portade applikationen skulle ”kännas” som en Android applikation.
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3.1 Utseende

Applikationen Vasasvahns gränssnitt består av 5 olika flikar som är placerade högst 

upp på skärmen (i IOS versionen är menyn längst ner) där varje flik innehåller varsin 

vy och funktion. När en flik blir klickad på öppnas då den fliken och vyn öppnas. I det 

här kapitlet visas skärmdumpar på hur vyerna ser ut, en bild på iPhone och en från 

Android för att visa skillnaden. När appen startas visas den första fliken i menyn, som 

är Aktuellt. Aktuellt innehåller ett nyhetsflöde som går att scrolla. Nyhetsflödet visar 

Facebook/Twitter-inlägg som är gjorde av Mattias Svahn. 
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Figur 5:Aktuellt  

Iphone

Figur 6:Aktuellt  

Android



Andra fliken, som är Blogg innehåller en webbvy som visar en blogg som finns på 

Vasasvahn.se. Webbvyn tillåter även att användaren kan klicka på inlägg i bloggen 

och läsa vidare om inläggen är längre än vad som visas i första vyn via att klicka på 

länken ”Läs mer”. 
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Figur  8:Blogg Iphone Figur  7:Blogg Android



Tredje fliken (figur 9 och figur 10) är Valla-tabben som innehåller en vy som visar 

väder och vilka vallor som passar bäst till väderförhållandet. Valla har två knappar, 

den ena är inställningar och den andra är hjälp. Inställningsknappen leder till en ny vy 

som ger förslag på inställningar man vill göra för sin valla,  se under rubrik iOS till 

Android. Hjälpknappen tar upp en vy över orginalvyn på valla. Vyn är transparent och 

visar vad allt betyder på vallavyn, är till för att ge mer förståelse för vad fliken har för 

funktionalitet, se bilaga A.

Dagboken (figur 11 och figur 12) är den 4:e fliken,  och innehåller  en dagbok för 

användaren. Användaren kan spara vallor från valla-fliken och de sparade vallorna 

visas i en lista i dagboken. Användaren kan då gå tillbaka till sin dagbok och kolla på 

gamla vallor  som använts för att  kunna använda exakt samma valla igen vid rätt 

väderförhållande.
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Figur 9: Valla Iphone Figur 10: Valla  

Android



Sista fliken är Tjänster som syns i figur 13 och 14 (Tjänster heter Övrigt på iOS), här 

visas olika erbjudanden och tjänster som finns på Vasasvahn.se och vad Mattias 

Svahn erbjuder.
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Figur 12:Dagbok 

Iphone

Figur 11:Dagbok 

Android

Figur 13:Tjänster  

Iphone

Figur 14:Tjänster 

Android



3.2 Online eller Offline

Vid skapandet av en app som använder sig av internet för att få information, ställs 

man alltid inför en fråga, ska appen bara fungera med internetuppkoppling eller ska 

det finnas funktionalitet  för att appen skall  fungera ”offline”? Vasasvahn använder 

nästan  alla  sina  funktioner  med  hjälp  av  att  hämta  information  från  internet,  till  

exempel fliken Aktuellt,  som hämtar information från Facebook och Twitter,  Blogg 

hämtar  en  hemsida från  Vasasvahn.se,  fliken Valla  hämtar  väderinformation  från 

YR.no.  Tjänster  hämtar  sidor  från  Vasasvahn.se.  De  flesta  funktionerna  i  appen 

fungerar inte utan en uppkoppling mot internet.

Vid skapandet av appen Vasasvahn bestämdes det att appen skall fungera till viss 

del utan uppkoppling, vilket kan vara viktigt då det finns risk att det inte finns någon 

mottagning i längdspåret. I vallafunktionen finns det en inställning som gör det möjligt 

att ställa in vädret manuellt med en ”slider” och en knapp som avgör ifall det är nysnö 

eller  gammal  snö.  Med  hjälp  av  dessa  inställningar  och  den  information  som 

genereras kan applikationen hämta den rekommenderade vallan från dess lokala 

databas.  Detta  ger  möjlighet  för  användaren  att  kunna  använda  sin  dagbok  och 

spara ner den vallan den får från den manuella inställningen.
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3.3 Databas

När en databasdriven applikation skapas står utvecklaren inför valet att bestämma 

ifall  databasen (lokal  databas syftar  på lokala databaser  till  mobila  enheter)  skall 

lagras lokalt eller ifall den skall lagras på en server. Alla användare av applikationen 

som har en fungerande internetuppkoppling kan ansluta till servern och databasen. 

Vid användning av en lokal databas krävs ingen internetuppkoppling. Se figur 15.

Om appen inte använder sig av internet så blir valet av databas enkel eftersom lokala 

databaser är de ända som inte kräver internetuppkoppling.

Om applikationen däremot kräver en internetuppkoppling så ställs utvecklaren inför 

fler frågor att ta ställning till tänkas igenom innan designen av databasen sker.

Nästa  fråga  utvecklaren  bör  ställa  är  ifall  informationen  i  databasen  behöver 

kompletteras/uppdateras  ofta  eller  sällan  eller  aldrig.  Med  sällan  menas  ett  fåtal  

gånger per år.
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Figur  15: Illustration över hur  mobila enheter med en serverbaserad databas  

och mobila enheter som har lokala databaser.



Ifall  informationen  ofta  förändras  i  databasen  bör  utvecklaren  använda  en 

serverbaserad databas, eftersom detta tillåter ett enkelt sätt att uppdatera databasen 

utan att användare av applikationen behöver involveras. En lokal databas är inget 

bra alternativ för en app som använder sig av information som behöver förnyas ofta, 

på grund av att vid varje uppdatering av databasen krävs det att varje användare 

som vill få tillgång till den nya information som lagts till i databasen måste ladda ner 

den  uppdaterade  versionen  av  hela  applikationen.  För  att  göra  användaren 

uppmärksam på att det finns en ny uppdatering av applikation och databasen kan 

utvecklaren  implementera  en  push-funktionalitet.  Push  fungerar  genom  att 

applikationen  är  knuten  till  en  speciell  push  web  service  [48].  Därifrån  kan 

meddelanden  skickas  till  alla  alla  användare  av  applikationen  som  har  en 

internetuppkoppling.  De  flesta  mobila  enheter  på  marknaden  meddelar  oftast 

automatiskt att det finns nya versioner av de applikationerna som finns på enheten 

vilket gör att det kan tyckas vara överflödigt att implementera push-funktionaliteten i 

applikationen.  Om  databasen  sällan  behöver  uppdateras  kan  en  lokal  databas 

däremot vara bättre, fördelen med den lokala databasen är  att svarstiden är betydligt  

snabbare än en serverbaserad databas.  Detta  på grund av att  applikationen inte 

behöver upprätta någon internetuppkoppling  mellan servern och applikationen, utan 

kan kommunicera med databasen som ligger lokalt på enheten. En nackdel med en 

lokal databas är att den inte kan vara för stor då mobila enheter har begränsade 

lagrings möjligheter till skillnad mot servrar där dessa begränsningar inte finns. 

När projektet startades var det tänkt att applikationen Vasasvahn skulle gå från att  

använda en lokal databas till en serverbaserad databas. Detta för att kunden ville 

kunna uppdatera informationen i  databasen på ett smidigare sätt  utan att behöva 

störa användarna av applikationen. Men under projektets gång ändrades kundens 

åsikt varav att uppgiften blev att porta applikationen Vasasvahn rakt av, vilket innebar 

att designvalet för databasen till applikationen Vasasvahn blev en lokal databas.
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3.4 iOS till Android

Det finns flera saker som skiljer sig i utseendet på appar i iOS och Android. Detta gör 

att den här applikationen inte ser exakt likadan ut som ursprungliga applikationen i  

iOS gör. De största skillnaden mellan plattformarna är att om applikationen använder 

sig av flikar så kommer flikarna synas längst ner på skärmen på iOS och längst upp 

på Android. Detta är mer som en generell standard för det olika plattformarna, d.v.s. 

det måste inte se ut så här. Direktiven från företaget Evry var att följa den standard 

som finns för Android [49]. Men för den sakens skull inte ta bort den grundläggande 

designen.

En annan skillnad är att på vissa mobila enheter som använder Android finns en 

hårdvaruknapp som kan fungera som en ”Menyknapp”. Menyknappen kan användas 

till att innehålla en lista med olika förslag/funktionaliteter för att anpassa applikationen 

efter användarens krav. Exempelvis en länk till en vy som innehåller inställningar för 

appen.  De  mobila  enheter  som  inte  har  en  menyknapp  visar  istället  en knapp 

användaren kan trycka på för att komma till vyn med inställningar. I applikationen 

Vasasvahn visas en länk i menyknappen till vyn inställningar när användare är i Valla  

vyn. Inställningsvyn ger  användaren möjlighet att ställa in väder, position, tävling, 

träning  med mera.  Ifall  den mobila  enheten inte  har  någon menyknapp visas  en 

knapp  till  höger  ovanför  menyflikarna  som  har  samma  funktion  som  länken  i 

menyknappen. I iOS versionen visar även den en knapp längst upp i höger hörn i 

Vallafliken som  öppnar inställningsvyn. 
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Figur  16: Flikar Iphone Figur 17: Flikar Android



iOS och Android skiljer sig även när det gäller navigation mellan vyer. iOS har ingen 

designerad bakåtknapp istället har Apple har valt att som standard implementera en 

bakåt knapp i skärmens övre vänstra hörn. Bakåt knappens funktionalitet i IOS är att 

användaren  ska  kunna  gå  tillbaka  till  den  föregående  vyn  som  visades.  Denna 

funktionalitet har även Android men skillnaden mellan plattformarna är att Android 

har en designerad bakåt knapp. Bakåtknappen för  Android går att programmera om 

så att den inte alltid går tillbaka till senast visade vy, men som standard så visas alltid 

föregående vy. Android har ytterligare en bakåt funktion som visas som en knapp 

uppe  i  skärmens  vänstra  hörn  (som  IOS  standard  bakåt  knapps  placering). 

Skillnaden mellan denna knapp och den dedikerade bakåt knappen i Android är att 

den går bakåt i en hierarkisk ordning istället för att visa senast visade vy [50].
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Figur   19:Inställningar  

Iphone-

Figur  18:Inställningar  

Android



4 Implementationsdesign av projektet Vasasvahn

4.1 Introduktion

Applikationen Vasasvahn består av flertalet olika processer, i detta kapitel återfinns 

en  beskrivning  över  hur  dessa  processer  är  uppbyggda  samt  hur  de  fungerar 

tillsammans för  att  få  applikationen  att  fungera.  Sambanden  mellan  processerna 

beskrivs  genom ett  flödesschema (se  kapitel  4.2).  Kapitlet  innehåller  även  UML-

diagram (se kapitel 4.3)  som visar hur processerna är uppdelade i olika klasser och 

metoder. Utöver de klasser som krävs behöver applikationen även en databas för att 

kunna lagra information om vallan som rekommenderas i menyvalet Valla, databasen 

behöver även kunna lagra sparade vallningar åt menyvalet Dagbok. En beskrivning 

av databasen och dess tabeller finns i kapitel 4.4.

4.2 Överskådlig design och flödesschema

I  det här avsnittet  beskrivs flödesschemat för applikationen Vasasvahn,  för att  se 

flödesschemat se bilaga B.

När  applikation  Vasasvahn  startas  körs  en  process  som  initierar  databasen 

applikationen använder sig av, ifall databasen redan existerar en databas uppdateras 

den istället. I startprocessen initieras de huvudprocesser som hanterar de fem olika 

menyval applikationen består av.

När  startprocessen  är  klar  startas  AktuelltScreen-processen,  vilken  fungerar  som 

applikationens start vy. AktuelltScreen processen startar då processen Get Facebook 

and  Twitter  post  vars  funktion  är  att  hämta  Facebook  och  Twitter  inlägg.  När 

processen är klar sorteras inläggen  efter datum och  returneras till Aktuelltvyn vilken 

då är redo för användarintegration.

För att starta någon av de övriga huvudprocesserna krävs att användaren gör ett val 

Väljs menyvalet Blogg startas BloggScreen-processen och AktuelltScreen-processen 

pausas. BloggScreen-processen  startar i sin tur processen Get webView vilken har 

till  uppgift  att  förse  BloggScreen-processen  med  en  mobilanpassad  webbvy  av 

företaget  Vasasvahns  blogg.  om  användaren  gör  ytterligare  val  pausas  även 
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BloggScreen-processen,  om  användaren  valt  meny  valet  Aktuellt  startas 

AktuelltScreen processen från där den pausades. 

Valdes  Valla  i  menyn  startas  VallaScreen-processen  vilken  i  sin  tur  startar 

inställningar för position val  processen. Processen returnerar de inställningar som är 

angivna.  Beroende på dessa startas Get  Weather-processen vilken returnerar  en 

tvådygnsprognos  från  www.yr.no.  Ifall  Get  Weather-processen  inte  kunde  startas 

låter  VallaScreen  processen  användare  bestämma  väderförhållanden.  När 

VallaScreen-processen  har  hämtat  inställningar  och  väderförhållanden  skickar 

processen en förfrågan till databasen med dessa parametrar. Databasen returnerar 

sedan de vallor som stämmer överens med förfrågan. VallaScreen processen är då 

klar med all datainsamling och visar hämtad information i Valla vyn. Användaren kan 

även välja  att  starta  inställningar  processen vilken pausar  VallaScreen-processen 

och där de dåvarande inställningarna laddas  in i en ny vy av VallaScreen-processen. 

När  inställningar  processen  är  klar  kan  användaren  ändra  inställningar  för 

VallaScreen-processen.  Inställningarna  börjar  inte  gälla  förrän  VallaScreen-

processen återupptas.  

 

Användaren kan även välja  att  från  Vallavyn  starta  InstruktionsScreen-processen 

vilken har  till  uppgift  att  starta  en ny vy innehållande den valla  som användaren 

valde, en webb vy innehållande instruktionsfilmer för hur man använder vallan  och 

en vy som visar vädret.  När processen är klar kan användaren välja att antingen 

avsluta processen och återuppta VallaScreen-processen eller spara den dåvarande 

instruktions  vyn.  Ifall  vyn  skall  sparas  upprättas  en  förbindelse  mellan  tabellen 

Dagbok i databasen och VallaScreen-processen. För att användaren skall kunna nå 

sina  sparade  valla  instruktioner  måste  Dagboks-processen  startas.  Processen 

hämtar de befintliga poster i databas tabellen Dagbok och lägger dessa i en listvy.

4.3 UML- diagram 

I detta avsnitt redovisas UML-diagram (se bilaga C) över applikationen Vasasvahn. 

UML-diagrammet är uppdelat i flera bilder.  

Projektet börjar med en  SplashActivity  [51] som innehåller en ”startup”-skärm med 

Vasasvahns  logga.  En  SplashActivity  är  en  aktivitet  som främst  används  när  en 

applikation  startas.  Den  är  till  för  att  istället  för  att  visa  en  tom  skärm  medan 
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applikationen  startas  så  visas  en  vald  skärmvy.  Den  fungerar  som  en  ”loading 

screen”. När MainActivity laddat färdigt ersätts SplashActivity vyn med MainActivityns 

start vy (vilken är Aktuellt-fragment). Här byggs menyn  upp och kopplingar mellan 

flikarna och MainActivity.  Varje  flik  består  av ett  fragment.  Det  första  som sker  i 

MainActivity när applikationen startas är en uppstart av databasen, vilket görs genom 

att VallaDatabaseController anropas. När databasen har startat, skapas gränssnittet,  

som består av 5 flikar. Flikarna är kopplade till varsitt fragment. Se bilaga C.1.

Första fliken i menyn är Aktuellt. I Aktuellt skapas en lista med ett nyhetsflöde med 

inlägg  från  Facebook  och  Twitter.  Därför  anropas  klassen  CustomListAdapter  i  

AktuelltFragment. Den här klassen är en adapter, adapterns uppgift är att fylla en 

lista  som hämtar  sin  data från DataAcessLayer.  DataAcessLayer  är  den centrala 

klassen  som  hanterar  all  data.  Med  hjälp  av  metoden  GetAktuelltList()  hämtar 

DataAcessLayer  en  Lista  med Facebook-inlägg och Twitter-inlägg från  Klasserna 

FacebookJsonParser och TwitterJsonParser. Dessa klasser hämtar en JSON-sträng 

från  Facebooks  och  Twitters  API:er.  Strängarna  används  sedan  i  metoden 

ParseJson som använder sig av klassen FbTwitterItem, där det finns  get och set 

metoder för de delar i  strängarna som behövs för att skapa listan för nyhetsflödet.  

När  parsningen  är  klar,  skickas  listan  tillbaka  till  DataAcessLayer,  som i  sin  tur 

skickar listan till CustomListAdapter. Den i sin tur modifierar listan så att varje rad 

innehåller ett inlägg från antingen Twitter eller Facebook. För att se UML-diagram 

över fragmentet Aktuellt se bilaga C.2.

I  BloggFragment finns det bara en webbvy som anropas,  och den är kopplad till 

Mattias  Svahns  blogg  på  Vasasvahn.se.  Webbvyn  öppnar  hemsidan  men  med 

modifieringar, dessa modifieringarna är att man ska bara kunna navigera i bloggen 

och bloggens inlägg. Därför finns det lite restriktioner, som är Javascript-metoder. 

Dessa metoder plockar bort det ”<Div>” som ger tillgång till att navigera sig till andra 

delar av Vasasvahns hemsida.  Se bilaga C.3.

VallaFragment består av fyra vyer som är kopplade till  varandra. I  VallaFragment 

finns det flera olika inställningar att göra, inställningarna görs i SettingsActivity. När 

VallaFragment  anropas  har  inställningarna  redan  ett  standardvärde  på  att  visa 
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glidvalla,  fästvalla,  träningsåkning och väder  för  position.  Med dessa inställningar 

hämtas väder först, genom en fragmentklass som anropar DataAcessLayer som i sin 

tur  anropar  WeatherController.  WeatherController  hämtar  väder  med hjälp  av  en 

GetForecast-metod.  Den här  metoden anropar  klassen Weather  som hämtar  och 

sätter  den  väderinformationen  som  behövs.  När  det  är  hämtat  så  är 

WeatherController  förlängd med JsonParser-klasserna.  Jsonparsern  parsar  vädret 

och skickar tillbaka rätt strängar som behövs för att veta vilken valla som behövs.

WeatherController  skickar  sedan  tillbaka  vädret  för  den  stad  som är  angiven  till 

DataAcessLayer.  DataAcessLayer  skickar  sedan  vidare  den här  informationen  till 

DataBaseController, som i sin tur använder informationen från WeatherController för 

att  avgöra vilken valla  det  är  som passar  bäst.  Med hjälp  av  databasen som är 

kopplad till  controllern skickas den vallan som passar bäst med väderförhållanden 

tillbaka till DataAcessLayer. DataAcessLayer i sin tur skickar vidare informationen till 

en CustomListAdapter som skapar en lista med ikoner och namn på vallorna som i 

sin tur visas upp grafiskt i Valla-tabben. Se bilaga C.4.

Dagboken  är  ett  verktyg  där  användaren  kan  spara  vallor  från  valla-fliken.  När 

användaren  trycker  på  spara  knappen  i  valla-fliken  skickas  väder,  temperatur, 

produkt  och datum med,  dessa egenskaper  läggs till  i  databasen under  tabellen 

Dagbok. Varje rad i tabellen visas som ett objekt i en lista i fliken Dagbok, den här  

listan kan användaren sedan använda för att  titta på gamla vallor  som den tyckt 

fungera bra. När man trycker på knappen spara anropas en metod i DataAcessLayer 

som i sin tur anropar VallaDatabaseController och väl där hämtas den information 

som skall sparas och sparar den i en tabell avsedd för Dagboken som skapats när 

applikationen startades.

När användaren klickat in sig på Dagboks-fliken skapar DagboksFragmentet en lista 

med  all  den  data  som  sparats  undan  med  hjälp  av  DagbokCustomListAdapter.  

DagbokCustomListAdapter  hämtar  information  från  tabellen  och  konverterar  till 

element som sedan visas upp i  listan som Vallor.  I  listan är det  även möjligt  för  

användaren att klicka på vallorna och redigera dem. Då öppnas en ny aktivitet som 

visar en vy med mer detaljerad information. Här kan användaren gå vidare genom att  

34



trycka på redigeraknappen som ligger ovanför menyn. Detta startar en ny aktivitet 

där användaren kan redigera betyg på vallan, byta namn och skriva en kommentar 

på vallan. Detta syns även i listvyn. Se bilaga C.5.

TjänsterFragment är en vy med 5 stycken länkar som är klickbara. Dessa länkar har 

en  rubrik,  text  och  en  bild  som  förklarar  vad  länken  leder  till.  Länkarna  är 

Vallaservice,  Skidläger,  Drickaservice,  Vallafilmer  och  Erbjudanden.  Länkarna 

öppnar  varsin  ny  webbvy  som är  länkat  till  respektive  del  av  vasasvahn.se,  där 

användaren kan läsa mer om respektive erbjudande. 

4.4 Beskrivning av databasen

Databaser  som  är  riktade  mot  mobila  enheter  måste  anpassas  för  att  de  är 

begränsade av de mobila enheternas mindre prestanda [52]. När en applikation ska 

utvecklas och den behöver använda sig av en databas, står utvecklaren inför valet att  

antingen använda en klient-server  databas där  informationen ligger  lagrad på en 

server och varje gång som applikationen behöver information från databasen skickas 

en  begäran  till  servern  eller  använda  sig  av  en  lokal  databas  som  byggs  in  i 

applikationen. Det finns både fördelar och nackdelar med båda tillvägagångsätten. 

Fördelen  med  en  klient-server  databas  är  att  då  kan  ägaren  av  applikationen 

uppdatera  databasen  utan  att  användaren  behöver  uppdatera  applikationen. 

Nackdelen däremot är att applikationen kräver att den har tillgång till internet. Ägaren 

måste även  ha tillgång till en server att lagra databasen på. 

Fördelen med en lokal databas är att det inte krävs någon internetuppkoppling samt 

att den är snabbare att hämta den begärda informationen. Nackdelen för denna typ  

av databaser är att databasen kan inte vara för stor då  mobila enheter har begränsat  

med lagringsutrymme. En annan nackdel är att uppdatering av databasen inte kan 

ske utan att användarna måste uppdatera applikationen.

Innan portningen av applikationen Vasasvahn använde sig iOS versionen av en lokal  

databas,  vilken  var  uppbyggd  med  hjälp  av  SQLite  [53].  SQLite  är  ett 

mjukvarubibliotek  som  implementerar  en  serverlös  SQL  databasmotor  i  en  lokal 

miljö.  Tanken  när  portningen  av  Vasasvahn  startade  var  att  frångå  den  lokala 

databasen  då  ägaren  ville  kunna  uppdatera  informationen  utan  att  användarna 
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påverkades. Denna grundtanke ändrades sedan till att låta den nya iOS versionen 

samt  Android-versionen  behålla  den  lokala  databasen.  Eftersom  SQLite  är 

kompatibelt med Xamarin och stödjer flera plattformar,  däribland iOS och Android 

innebar  inga  större  förändringar  i  implementationen  och  designen.  Istället  för  att  

skapa ett klientgränssnitt och skicka en begäran till en server, skickas begäran till  

den lokala databasen istället. 

Databasen för applikationen Vasasvahn innehåller tre olika tabeller. Tabellen Valla 

(Tabell 1) innehåller information om alla de olika sorters valla som rekommenderas i 

applikationens Vallavy. I denna tabell jämförs väderinformationen som hämtas från 

www.yr.no med den information som finns i tabellen, för att kunna plocka ut de vallor 

som stämmer överens med vädret. En post i tabellen Valla innehåller till  exempel  

information om vilket valla märke, namn, minimum temperatur, maximum temperatur, 

färg,  snötyp,  ikon,  lager,  instyp,  vallatyp,  träningstyp  och  Id.  Primärnyckeln  för 

tabellen Valla är Id.  

Id namn marke mintemp maxtemp farg snotyp ikon lager instyp vallatyp traningsstyp
1 LF7 Swix −4 10 red alla swixlf7.png 1 parafin glid traning

2 GLF10 Rode −4 10 red alla rodeglf10.p
ng 1 parafin glid tavling

3 Klister 
Blue Rode 0 0 blue gammal rodeklister

blue.png 1 klister fäste alla

Tabell 1: Exempel på hur tabellen Valla i databasen är uppbyggd

Tabellen HuggerSlapper är en tabell som innehåller information om vilka vallor som 

rekommenderas  ifall  skidorna  hugger  eller  släpper.  HuggerSlapper  används  i 

VallaInstruktionPage och i sparade vallningar. HuggerSlapper innehåller kolumnerna 

namn, märke, minimum temperatur, maximum temperatur, färg, snötyp, ikon, typ och 

hSId, primärnyckeln i HuggerSlapper är hSId.

hSId Namn marke mintemp maxtemp farg snotyp ikon typ

1 VR60 Swix 1 10 blue gammal swixvr60.png Hugger

2 KX65 Swix 1 10 blue gammal swixkx65.png Slapper

3 viola extra Rode 3 10 blue ny rodeviolaextra.png Hugger

Tabell 2: Exempel på hur tabellen HuggerSlapper ser ut.
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I tabellen Dagbok lagras alla vallningar användaren av applikationen valt att spara.
Id

Dagb
ok

Color
Code

Datum Degree Header Rating Text Weather Produkt Sno Akning

1 Blue 2014-12-15 07:00 3 Tränin
g 

1 Ingen kommentar 
angiven 

Fog.png Swix ny traning 

2 blue 2014-12-17 12:00 0 Bra 
glid 

5 Väldig bra 
tränings valla 

Fair.png Magnar gammal traning 

3 Red 2014-11-30 18:00 7 Slask 3 Inget bra skid 
väder 

Rain.png Start gammal tavling 

Tabell 3: Exempel för hur tabellen Dagbok i databasen ser ut.
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5 Implementation av projektet Vasasvahn

5.1 Inledning

Detta kapitel innehåller en grundlig beskrivning av applikationen Vasasvahn och dess 

Android.version.  Kapitlet  förklarar  hur  komponenter  i  applikationen  fungerar  samt 

presenterar  alternativa  lösningar.  Ett  av  projektets  slutmål  var  att  använda 

utvecklingsverktyget Xamarin Forms för att porta applikationen Vasasvahn. Detta mål 

fick  åsidosättas  under  projektets  gång  på  grund  av  att  den  funktionalitet  som 

eftersöktes inte gick att uppnå just då med Xamarin Forms. När detta beslut togs 

bestämdes att projektet skulle fortsätta portas med hjälp av Xamarin Android Mono. 

Alternativen som fanns när beslutet hade tagits var att antingen börja om helt från 

början och skriva applikationen i Java eller att fortsätta att jobba med Xamarin. Efter 

lite efterforskningar kunde det  konstateras att  Xamarin  även gick att  använda för 

enskilda  plattformar  som  iOS  och  Android.  Xamarin  Android  visade  sig  kunna 

implementera  betydligt  mer  av  Androids  utvecklingsmöjligheter  för  de  enskilda 

plattformarna var för sig än att använda Xamarin Forms.

Detta gjorde att utvärderingen av Xamarin kunde fortsätta till viss del och även att  

den kod som skrivits under de veckorna som projektet utfördes med Xamarin Forms 

kunde återanvändas i stora mängder.

Applikationen  Vasasvahn  implementerar  Actionbar  [54] för  att  skapa  menyn, 

resultatet av detta är att alla flikar i menyn är fragment istället för aktiviteter.

5.2 Aktuellt

Fliken  Aktuellt  är  applikationens  startsida  och  visar  en  lista  med Facebook-  och 

Twitter-inlägg.  I  detta  delkapitel  finns  en  beskrivning  av  hur  fliken  Aktuellt  är 

implementerad och en beskrivning för hur applikationen går tillväga för att få tillgång 

till  Facebooks  och  Twitters  API:er.  Eftersom  Aktuellt  är  applikationens  startsida 

kommer den alltid visas när en användare trycker på ”UP” knappen uppe i enhetens 
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vänstra hörn när denne befinner sig i andra nivån i vy hierarkin. Detta oberoende av 

vad som visades i den föregående vyn. 

5.2.1 Implementation av listview (listvy) i Android
Listan som visas i vyn är en sorterad lista som innehåller de 15 senaste inläggen från 

Vasasvahns Twitter- och Facebook konto, med det senaste inlägget högst upp. För 

att fylla en listvy med objekt från en lista används en adapter. I Android finns det ett  

antal olika inbyggda adaptrar som är anpassade för diverse olika listtyper.

En adapter används  som en bro mellan adaptervyn (listview) och den underliggande 

data som finns för den vyn. Adaptern har även till uppgift att skapa en vy för varje 

inlägg i listan med Facebook- och Twitter inlägg. 

Exempelvis finns det en inbyggd adapter som heter ListAdapter [55]. Den är effektiv 

att använda sig av ifall listan som skall visas bara skall visa en sträng i varje rad. Ifall 

en ListAdapter  används behövs en instans av Listadaptern.  Listadaptern behöver 

innehålla vilken layout listan skall använda samt listan med de objekt som skall visas 

i  listvyn.  Sedan  är  listan  redo  att  visas.  Men  listvyn  i  Aktuelltvyn  är  lite  mer 

komplicerad  och  det  finns  därför  ingen  inbyggd  layout  som  kan  användas  till 

Listadaptern. Därför innehåller applikationen en adapter som är anpassad efter just 

den layout som är skapad för att varje rad i listan skall få det utseende som iOS 

version har (figur 5 och 6).

En egenutvecklad adapter måste implementera en BaseAdapter [56] i klassen. Detta 

för  att  kunna  använda  sig  av  några  grundfunktioner  som måste  implementeras  i 

klassen.  I adaptern måste dessa funktioner finnas:

• Count {get return listans längd}

• GetItemId(int position)

• GetItem(int position)

• GetView(int position, View convertView, ViewGroup parent)
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I  Count  returneras  antalet  rader  som adaptern  skall  sätta  in  i  listvyn.  GetItemID 

returnerar  radens id som associeras med en bestämd position i  listan.  I  GetItem 

hämtas det objekt som associeras med den specificerade positionen i listan.

GetView returnerar vyn som skall visas i det rad nummer som position har. Det är i  

GetView som de vyer som ska finnas i varje rad ritas upp. Se bilaga D för att se hur 

adaptern är implementerad i applikationen.

 

5.2.2 Hämtning av Twitters data
För att kunna hämta data från Twitter måste applikationen använda sig av Twitters 

API  [57].  Twitters  API  tillhandahåller   ett  programmatiskt  sätt  att  läsa  och skriva 

Twitter  data.  För  att  kunna  använda  sig  av  Twitters  API  kräver  Twitter  att 

applikationer verifierar sig mot deras API varje gång en förfrågan sker.

För att verifiera sig mot Twitter krävs det att applikationen har en så kallad ”consumer 

key”  och  en  ”secret”  dessa  införskaffas  genom  att  registrera  sin  applikation  på 

https://apps.twitter.com/.  När dessa väl är skapade kan applikationen verifiera sig 

mot Twitters API. Själva verifieringen sker i 4 steg:

1. Först krypteras consumer key:n och secret:en till en sträng. Den 

krypterade  strängen  skickas  sedan  med i  en  POST förfrågans 

header.  För  att  se  hur  hämtningen  går  till  i  applikationen 

Vasasvahn se bilaga E.1.

2. Ifall  consumer  key:n  och  secret:en  stämmer  skickar  Twitter 

tillbaka  en  token.  Den  behöver  sedan  parsas  för  att  hämta  ut 

token:en. 

3. När väl token:en är hämtad och parsad skickas en GET förfrågan 

som  har  en  header  som  innehåller  bearer  tokenen.  Förfrågan 

innehåller  även  en  URL  sträng  där  själva  förfrågan  ligger.  I 

applikationen Vasasvhan så ser förfrågan ut så här:

https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json?

screen_name=vasasvahn&count=6"
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URL strängen frågar efter användaren Vasasvahns tidslinje. Den 

hämtade informationen är i  formatet JSON och begäran hämtar 

bara de 6 senaste inläggen på tidslinjen.

4. När sedan förfrågan är besvarad återstår bara att parsa strängen 

för att få ut varje inlägg. Exempel på hur JSON-strängen ser ut se 

bilaga E.2. 

5.2.3 Hämtning av Facebook data
För att hämta inlägg från ett Facebookkonto krävs det en API-nyckel som är länkad 

mot kontot. API nyckeln fungerar som ett lösenord till  kontot och bör därför hållas 

hemlig.  Nyckeln  erhålls  från  https://developers.facebook.com/.  Nyckeln  används 

sedan för att skapa en URL sträng vilken krävs när förfrågan skickas till Facebooks 

API [58] för att hämta information från kontots tidslinje. Förfrågan som skickas är av 

typen ”Get” och svaret som skickas tillbaka är en JSON-sträng.

När väl förfrågan besvarats och mottagits återstår det att parsa den JSON-sträng 

som returnerats. JSON-strängen innehåller all den information som visas på kontots 

tidslinje vilket gör att det kan vara en ganska stor sträng att parsa igenom. Se bilaga 

E.3 för att se exempel på hur hämtningen av Facebook-inlägg är implementerad i  

applikationen.

Ifall strängen blir för stor kan applikationen upplevas som hackig. Detta på grund av 

att i Android körs alla processer som standard på GUI tråden [59] vilket innebär att 

medans hämtningen och parsningen sker står resten av applikationen stilla. Detta 

problem går att  lösa genom att  tvinga hämtningen och parsningen att  ske på en 

annan tråd. När väl hämtning och parsningen är klar återupptas applikationen från 

det ställe som splittringen från GUI tråden skedde. 

  

5.3 Blogg

Fliken blogg är appens andra flik och visar en webbvy på Mattias Svahns Blogg. 

Bloggen finns på ”www.vasasvahn.se/blogg”. Det går även att navigera i webbvyn 

genom  att  klicka  på  länkar  som  finns  på  sidan,  och  för  att  komma  tillbaka  till 

föregående sida använder man sig av bakåtknappen som finns på Androidenheter. I 
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det här kapitlet beskrivs vad en webbvy är och hur den fungerar, samt ges exempel 

på väsentliga koddelar för en webbvy.

5.3.1 Webbvy
En webbvy  [60] är en webbläsare i Androids SDK som tillåter visning av hemsidor 

inuti appar, fast den saknar ett adressfält för användaren att skriva in adresser. Den 

kan rendera hemsidor precis på samma sätt som en vanlig webbläsare fungerar. Det 

första som måste göras är att skapa en webbvy:

static WebView localWebView;

Här  ges  webbvyn  namnet  localWebView  och  efter  webbvyn  har  skapats,  skall  

layouten hämtas från en AXML-fil som beskriver att det ska vara en webbvy Det görs 

i metoden ”OnCreateView”:

base.OnCreateView (inflater, container, savedInstanceState);

View view = inflater.Inflate (

Resource.Layout.BloggView, container, false);

localWebView=(WebView)view.FindViewById<WebView>(Resource.Id.LocalWebVie

w);

Resource.Id säger att det är här vi hittar vår AXML fil så OnCreateView vet vad det är  

för sorts vy den ska visa. AXML fil:

<WebView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="fill_parent"

android:id="@+id/LocalWebView" /> 

Det här är grunderna för att skapa en webbvy i Android, det som saknas nu är att 

lägga till  vilken URL adress webbvyn ska hämta. Detta gör man genom att  sätta 

localWebView till att ladda en url i form av en sträng:

localWebView.LoadUrl ("http://www.vasasvahn.se/blogg"); return view;
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Sedan returneras vyn och då visas hemsidan. Det finns även inställningar och tillägg 

till  webbvyn.  Tillägget  är  Javascript  så  webbvyn  kan  ladda  in  Javascript  ifall 

hemsidan har detta, även Zoom-inställningar är implementerat så det går att zooma 

på sidan.  Javascript  är  inte  aktiverat  bara  för  att  kunna ladda in  Javascript  från 

hemsidan, utan även för att  kunna implementera Javascript-funktioner i  webbvyn.  

Vilket görs i WebViewClient. WebViewClient är en typ av klient som tillåter webbvyer  

att  göra  länkar  i  hemsidor  klickbara  med  hjälp  av  en  metod  som  heter 

”ShouldOverrideUrlLoading” och kan därför tillåta användaren att navigera framåt i  

webbvyn. WebViewClient har även inkluderat Javascript kod som tar bort vissa delar 

från bloggens sida, till exempel har menyn tagits bort för hela Vasasvahn.se för att  

användaren inte skall bli förvirrad av en extra meny i appen. Koden för detta kan ses 

i Bilaga F. 

5.4 Valla

I  Valla-fliken visas den information som gör applikationen unik jämfört  med andra 

applikationer.  Här  visas  det  aktuella  väder  som  hämtas  från  YR.NO.  Väder-

informationen är  sedan kopplad till  databasen som hämtar  den rekommenderade 

vallan.  Vallan  visas  i  en  lista  som  är  uppdelad  i  de  fyra  olika  märken  som 

rekommenderas. Det finns även två menyknappar där ena är en hjälp som förklarar  

Vallavyns funktionalitet. Den andra öppnar inställningar för vallavyn.  I detta avsnitt  

hittas  en  beskrivning  av  Vallavyn  och  hur  dess  undervyer  är  implementerade  i 

applikationen.

5.4.1  Valla layouten
Fliken valla är ett fragment [47] av huvudaktiviteten [45], som i sin tur är uppdelad i 

olika delar. Den övre delen av valla vyn består av en Viewpager [61]. Viewpager är 

ett bibliotek till Android som tillåter att användaren bläddra vänster eller höger mellan 

sidor av data.  Sidorna av data är i  formen av fragment.  Detta för att  kunna visa  

vädret för olika tider de närmaste två dygnen.

Under Viewpagern ligger det en listview som visar en lista med fyra rader. Varje rad 

innehåller olika vallamärken och deras rekommenderade vallor  för  det väder som 

visas  i  Viewpagern.  I  layouten ligger  även en bild  som visas  när  hjälpknappen i 

menyn  klickas  på.  Bilden  täcker  hela  skärmen och  visar  hur  valla  vyn  fungerar. 
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Utöver hjälpknappen  i menyn finns även en ikon som föreställer ett kugghjul. Ifall  

kugghjulet aktiveras inställningsvyn.

5.4.2 Inställningar
I  inställningsvyn kan användaren bestämma olika inställningar för vallafragmentet. 

Inställningensvyn  skapas  av  aktiviteten  SettingsActivity.  När  appen  startas  sätts 

grundinställningarna för applikationen. Högst upp i inställningsvyn finns två stycken 

”switchar”. En switch är en inbyggd två satsbrytare där användaren kan välja mellan 

två  olika  alternativ.  I  applikationen  är  dessa  att  visa  eller  att  inte  visa  glid-  och 

fästvalla.  Grundinställningen för switcharna är att både glid- och fästvallan visas i  

Valla fragmentets listvy.  

På varje switch är en lyssnare [62] implementerad som reagerar varje gång switchen 

slås  över  till  det  andra  alternativet.  När  lyssnaren  reagerar  anropar  den  klassen 

Settings.  I  Settings  finns  det  en  get-funktion  och  en  set-funktion  för  varje 

inställningsval i inställnings vyn. När lyssnaren reagerar anropar den set-funktionen 

till den inställningen som lyssnaren bevakar och ändrar det dåvarande värdet till dess 

motsats. Exempelvis true, false eller 0 och 1.  

Under  switcharna  finns  det  två  radiobuttons  som  sätter  målet  med 

vallningen/skidåkningen, antingen träning eller tävling. Radiobuttons är en inbyggd 

widget  i  Android.  För  att  kunna  använda  radiobuttons  måste  det  finnas  en 

radiogroup.  Radiogroupens  uppgift  är  att  binda  samman  radiobuttons. 

Funktionaliteten för radiobuttons i en radiogroup är att det bara kan finnas en vald 

radiobutton åt gången. Därför kan inte användaren välja både träning och tävling 

utan måste välja någon av dem. Applikationen Vasasvahn har även här en lyssnare 

som reagerar varje gång den valda radiobuttonen ändras. När en ändring har skett 

anropas Settings och set-funktionen för träning eller tävling.

Sista  inställningen  som  kan  göras  i  inställningsvyn  är  att  välja  vilken  position 

applikationen ska utgå ifrån när den hämtar väderrapporter från YR.no. Även här 

används en radiogroup och radiobuttons men till skillnad från träning- och tävlings 

inställningarna innehåller radiogroupen fyra stycken radiobuttons. Första knappen är 

position.  Ifall  den  är  markerad  innebär  det  att  Vallafragmentet  skall  utgå  från 
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enhetens position. Positionen anges i longitud och latitud. För att hämta enhetens 

position används Androids inbyggda positionsbibliotek (LocationManager).

Andra knappen i radiogroupen heter manuellt. När knappen är vald anropas Settings 

klassen och SetPosition metoden för att sätta positionsvariabeln till manuellt. 

Den tredje knappen heter karta och när den väljs startas en ny aktivitet. Aktiviteten 

implementerar Google Play Services och visar en kartvy över Sverige. Användaren 

kan  då  klicka  på  skärmen  för  att  sätta  ut  en  markör.  Markören  hämtar  genom 

Googles  bibliotek  longitud  och  latitud.  När  aktiviteten  avslutas  sätts  longitud  och 

latitud  till  globala  variabler  för  att  sedan  kunna  användas  av  Geonames  för  att  

bestämma vilken stad/samhälle koordinaterna tillhör.  

När inställningsvyn avslutas och Vallafragmentet återupptas uppdateras fragmentet 

om det skett några förändringar i  inställningar.

Positionshämtning
För att hämta positionen på en enhet som använder Android finns det ett bibliotek 

som  heter  Locations  [63].  Locations  ger  applikationen  tillgång  till  enhetens 

positionssystem.  För  att  använda  biblioteket  måste  en  instans  av  klassen 

LocationManager  skapas.  Nedanför  visas  hur  LocationManager  används  i 

applikationen Vasasvahn.

LocationManager locMngr = 

this.Activity.GetSystemService(Context.LocationService) as 

LocationManager;  

Criteria locationCriteria = new Criteria (); 

locationCriteria.Accuracy = Accuracy.Coarse;

locationCriteria.PowerRequirement = Power.Medium; 

Koden ovanför ligger i fragmentets OnCreate metod och där  sätts instansen locMngr 

till enhetens positionssystem, sedan skapas en instans av klassen Criteria. Criteria 

indikerar applikationens kriterier för att välja positionsangivare. I  koden ovan sätts 

positionsangivarens  kriterier  Coarse  och  Power.Medium.  Detta  innebär  att  när 

applikationen begär  en  positionsuppdatering  av  enheten så  är  positionen inte  så 
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noggrann utan kan skilja på några hundra meter [64] och att energiförbrukningen inte 

är speciellt hög. I  applikationen är dessa inställningar valda för att positionen inte 

behöver vara exakt då positionen används för att hämta väderrapporter från ett helt  

område. Samtidigt får inte applikationen dra för mycket energi från batteriet. 

String locationProvider = locMngr.GetBestProvider (locationCriteria, 

true);

if(locationProvider !=null) {

locMngr.RequestLocationUpdates (locationProvider, 2000, 1000, this);

 

I koden ovan sätts applikationens positionsangivare. Där finns det att välja mellan 

satellit,WIFI  eller  Enhetens nätverk.  Det  går  även att  göra som i  koden ovan att 

använda  sig  av  metoden  GetBestProvider.  Metodens  funktion  är  att  när 

LocationManagern startas avgör metoden vilken positionsangivare som är bäst just 

vid  det  tillfället  för  att  uppfylla  de  kriterier  som  angetts.  När  positions  hämtning 

används  är  det  klokt  att  införa  en  kontroll  som  kontrollerar  att  det  finns  någon 

positionsangivare   vald  annars  dyker  det  upp  ett  felmeddelanden  i  loggen  och 

applikationen krascha, ifall det skulle vara så att ingen positionsangivare blivit vald. 

När positionsangivaren blivit  korrekt satt  går applikationen vidare med att  begära 

positionsuppdateringar  från  enhetens positionssystem.  I  uppdateringen sätts  olika 

krav för när applikationen ska begära en uppdatering. I koden ovanför bestäms det 

att  applikationen ska uppdatera med den positionsangivare som valts och att  det 

skall ske en uppdatering var 2000:e mikrosekund eller när positionen har ändrat sig 

1000 meter från senast angivna position.

För att applikationen skall veta om det skett en positionsförändring måste en lyssnare 

implementeras.  I  Xamarin  Android  finns  det  en  inbyggd  lyssnare  till  Location 

biblioteket som bör användas till detta ändamål. Lyssnaren heter ILocationListener 

och för att kunna använda den måste tre metoder implementeras. Metoderna är:

public void OnProviderDisabled (string provider)

public void OnStatusChanged (string provider, Availability status, 

Bundle extras)

public void OnLocationChanged (Android.Locations.Location location) 
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OnProviderDisabled  används  för  att  kontrollera  ifall  enhetens  positionssystem  är 

påslaget  implementeras  kod  för  att  meddela  användaren  att  enhetens  positions 

system måste slås på för att kunna visa enhetens position.

OnStatusChanged  kontrollerar  ifall  det  sker  några  förändringar  med 

positionsangivaren, som till exempel att enhetens täckning försvinner.

Metoden OnLocationChanged  reagerar  så  fort  det  skett  en  uppdatering  av 

positionsangivelsen. I  den här metoden går det att  komma åt enhetens position i  

longitud  och  latitud.  Koordinaterna  används  sedan  till  att  bestämma  vilken  stad 

enheten är placerad i.

5.4.3 Viewpager
I applikationen används biblioteket Android Support V4 [65]. I det biblioteket finns det 

en  klass  som heter  Viewpager.  Viewpager  gör  det  möjligt  att  scrolla  horisontellt  

mellan olika fragment. Viewpager-klassen används på två ställen i applikationen. 

Ena stället är instruktionsfilmerna i instruktions vyn för valla. Andra stället är att visa 

vädret i valla vyn. 

För  att  kunna  använda  sig  av  Viewpagerns  funktionalitet  måste  den  fyllas  med 

fragment.  Detta  görs  genom  en  adapter.  I  adaptern  skapar  man  instanser  av 

fragment, vilka används till  att  visa olika vyer.  I  applikationen fylls Viewpagern på 

med  två  olika  fragment  beroende  på  vilka  inställningar  som  är  satta.  Ifall  

positionsinställningen är satt  till  manuellt  skapas ett ensamt fragment. Fragmentet 

innehåller en vy där användaren själv bestämmer vilken temperatur som skall nyttjas 

för  att  få  rekommenderad  valla.  Fragmentet  innehåller  även  en  switch  som 

bestämmer  ifall  hämtningen  av  valla  ska  ske  med  parametern  nysnö  eller  med 

parametern gammal snö. Beroende på vilket val som är satt visas olika vallaförslag. 

Det  manuella  fragmentet  har  ingen  kontakt  med  YR.no  utan  bara  kontakt  med 

databasen och den temperatur som användaren valt.

På  alla  övriga  positionsinställningar  skapar  adaptern  åtta  fragment  som  är  nya 

instanser  av samma fragment.  Oavsett  vilken inställning som är  satt  av Position, 

Karta, Stad är alla fragmentens vyer uppritade på samma sätt. Möjligheten finns då 

att bläddra mellan de olika tiderna (fragmenten) för väderprognosen utan att behöva 
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ändra  något  i  layouten  utan  det  är  bara  informationen  bakom vyn  som  ändras. 

Orsaken till att det är precis åtta fragment som skapas är att under parsningen av 

väderinformationen  från  YR.no  plockas  bara  de  närmaste  två  dygnen  ut.  Varje 

väderobjekt  som plockas  ut  ur  väderprognosen  innehåller  vädret  för  sex  timmar 

framåt. Vilket slutar i åtta olika prognoser eftersom prognoserna är med sex timmars 

intervall. 

För att se exempel på hur applikationen har implementerat Viewpagern se bilaga G.

5.4.4 Hämta stad och län från Geonames
Geonames  är  ett  gratis  API  applikationen  använder  sig  av  för  att  kunna  hämta 

stadsnamn med hjälp av longitud och latitud. Från Geonames hämtas även det län 

den hämtade staden tillhör. Dessa två funktioner behövs för att kunna använda sig 

av YR:s API. Eftersom YR kräver namn på stad och vilket län staden tillhör för att få 

tillbaka en väderrapport.

För att  kunna använda Geonames krävs det ett  konto på deras hemsida. Kontot  

används sedan i URL-strängen. Applikationens förfrågan för att hitta en stad med 

hjälp av longitud och latitud ser ut på följande sätt:

string urlStringPlace ="http://api.geonames.org/findNearbyPlaceNameJSON?

formatted=true&lat=" + latitud 

+"&lng="+longitude+"&fclass=P&fcode=PPLA&fcode=PPL&fcode=PPLC&username

=ANVÄNDARNAMN&style=full";

HttpWebRequesthttpWebRequest=

(HttpWebRequest)WebRequest.Create(urlStringPlace);

httpWebRequest.ContentType = "application/json";

Geonames  API  tillåter  användaren  välja  vilket  format  svarsfilen  skall  ha.  I 

applikationen specificeras formatet i JSON. Geonames förfrågan kräver inte att det 

skickas med någon header som exempelvis Twitters API kräver utan som synes i  

koden ovan krävs bara URL-strängen och vilket format svarsinnehållet skall skickas i. 

I URL-strängen kan applikationen specificera den information som den vill att svaret 

från API:et skall innehålla. Detta görs med något som heter fcode. Fcode står för  
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Feature Code och där sätts olika egenskaper på vad JSON-strängen returnerar. I 

applikationens URL-sträng  sätts  de  olika  egenskaperna till  PPL,PPLA,PPLC.  Där 

PPL står för populated place vilket innebär en stad, by eller annan plats där folk bor.  

PPLA innebär olika administrativa säten och PPLC innebär huvudsäten för politiska 

enheter.  Ifall  applikationen  exempelvis  söker  på  koordinaterna  latitud  59.3793 

longitud 13.50357. Den returnerade JSON-strängens innehåll ser då ut på följande 

sätt.

"countryName": "Sweden",

  "adminCode1": "22",

  "lng": "13.50357",

  "adminName2": "Karlstad Municipality",

  "fcodeName": "seat of a first-order administrative division",

  "adminName3": "",

  "distance": "0.00006",

  "timezone": {

    "dstOffset": 2,

    "gmtOffset": 1,

    "timeZoneId": "Europe/Stockholm"

  },

  "adminName4": "",

  "adminName5": "",

  "name": "Karlstad",

  "fcode": "PPLA",

  "geonameId": 2701680,

  "lat": "59.3793",

  "population": 59266,

  "adminName1": "Värmland",

  "countryId": "2661886",

  "adminId1": "2664870",

  "fclName": "city, village,...",

  "elevation": 0,

  "countryCode": "SE",

  "adminId2": "2701679",

  "toponymName": "Karlstad",

  "fcl": "P",

  "continentCode": "EU"
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När väl JSON-strängen är mottagen är det bara kvar att parsa filen och plocka ut 

värdena för name och adminName1.   

5.4.5 Väderrapport från YR.no
YR:s  hemsida  kräver  inte  några  användaruppgifter  för  att  få  tillgång  till  dess 

väderrapporter, utan det är helt fritt för vem som helst att hämta data därifrån.

På grund av detta kräver inte YR:s API någon token eller någon form av nyckel för att  

hämta väderdata.

Detta gör att det skiljer sig en del när det gäller att hämta data från YR jämfört med 

exempelvis Twitter eller Facebook som nämnts i kapitel 5.2. 

I  applikationen sänds en förfrågan till  YR.no med hjälp av en vanlig URL sträng. 

Strängen ser ut på följande sätt:

http://www.yr.no/place/Sweden/”NÅGOT  LÄN  I  SVERIGE”/”EN  STAD  I  

SVERIGE”/forecast.xml

På grund av att URL-strängen till YR måste innehålla en stad och länet till staden för 

att få en väderrapport. Måste applikationen på något sätt skaffa fram värden för stad 

och län. Detta gör applikationen genom Geonames API som beskrivs i avsnitt 5.4.3.1

Som synes i URL-strängen blir inte den returnerade strängen från YR någon JSON 

-sträng utan vädret  returneras i  form av en XML-fil  (forcast.xml).  Detta  kräver  en 

annan sorts parsning än hantering av JSON-strängar. Applikationen går tillväga på 

detta sätt för att plocka ut de värden som väderobjektet behöver för att kunna visas i  

fragmenten som  skapas av Viewpagern.

XmlDocument xml = new XmlDocument();

            xml.LoadXml(responseVäderString);

            List<Weather> weatherList = new List<Weather>();

            XmlNodeList elemList = xml.GetElementsByTagName("time");

            XmlNodeList elemListSymbol = xml.GetElementsByTagName("symbol");

            XmlNodeList elemListTemp = xml.GetElementsByTagName("temperature");

            XmlNodeList  elemListNederbord  =  

xml.GetElementsByTagName("precipitation");
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När XML filen hämtas sparas den först ner som en sträng för att sedan laddas in som 

ett XML dokument för att kunna använda sig av C#:s inbyggda XmlDocument klass  .  

XmlDocument [66] gör det möjligt att plocka ut alla nödvändiga noder och lagra varje 

nodtyp i en lista.

5.4.6 Vallarekommendationer
I listvyn under Viewpager-fragmenten visas en lista som innehåller rekommenderad 

valla. När adaptern till list vyn initialiseras skickas en SQL query till databasen och 

tabellen  valla.  Queryn  returnerar  en  lista  med  de  olika  märken  som  existerar  i 

databasen. Listan med märken används sedan till  att  sätta antalet  rader i  listvyn. 

Varje rad består av ett märke och dess rekommenderade valla. Listvyn är länkad 

med Viewpager-fragmenten och läser av temperaturen i det fragment som visas på 

skärmen. Temperaturen skickas in i  adaptern för listan som där använder sig av 

temperaturen för att skicka två SQL queries  till databasen och tabellen Valla, för att 

hämta  rekommenderad  glidvalla  och  fästvalla.  SQL  queryn  innehåller  inte  bara 

parametern  temperatur  utan  den  innehåller  även  det  märke  på  vallan  som skall  

hämtas samt de inställningar som är satta för vallavyn. 

database.Query<Valla> ("SELECT * from Valla WHERE mintemp <=" +  

weatherTemp.Replace ("°", "") +" AND maxtemp >=" + weatherTemp.Replace ("°",  

"") + " AND marke like '" + market + "' AND vallatyp like 'glid' AND " +"(snotyp like '" +  

snoar +"' OR snotyp like 'alla') AND (traningstyp like '" + akning + "' OR traningstyp  

like 'alla')").ToList();

SQL queryn ovan är ett exempel på hur queryn ser ut i applikationen för att hämta de 

rekommenderade glidvallor för ett märke. 

Adaptern implementerar även en lyssnare som reagerar på varje rad klick som sker i 

listvyn. När ett klick event sker läser lyssnaren av vilken rad i list vyn som startade 

eventet. Radens information samt väderinformation skickas med till  en ny aktivitet 

som startas. Den nya aktiviteten innehåller vallainstruktionsvyn.
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5.4.7 Vallainstruktionsvyn
Instruktionsvyn består  av  fyra  olika  delar  samt  en  sparaknapp ovanför  flikarna. 

Sparaknappen lägger  till  ett  nytt  objekt  till  tabellen  dagbok i  databasen.  Objektet 

innehåller  den  information  som  visas  i  vyn.  Ett  dagboksobjekt innehåller 

egenskaperna:

public int idDagbok { get; set; }

public string colorCode { get; set; }

public string datum { get; set; }

public string degree { get; set; }

public string header { get; set; }

public int rating { get; set; }

public string text { get; set; }

public string weather { get; set; }

public string produkt { get; set;}

public string sno { get; set; }

public string akning { get; set;}

Egenskapen idDagbok är tabellen dagboks primärnyckel  och sätts automatiskt  av 

SQLite. Egenskaperna header, rating och text sätts till standardvärden oberoende av 

vad  som  visas  i  instruktionsvyn.  De  övriga  egenskaperna  hämtas  från 

instruktionsvyn. Den översta delen i instruktionsvyn innehåller den vädervy som visas 

i  viewpagern  i  vallafragmentet.  I  den  delen  av  instruktions  vyn  används 

temperaturen, datumet och väderbilden till att sätta egenskaperna degree, datum och 

weather i dagboksobjektet.

Nästa  del  i  instruktions  vyn  är  en  Viewpager  som innehåller  ett  dynamiskt  antal  

fragment.  Antalet  fragment  beror  på  en  lista  över  hur  många  vallor  som 

rekommenderas för den aktuella temperaturen och märket.  Antalet fragment beror 

även på vilka sorters valla  som finns  i  listan med vallor.  Vallorna kan delas in  i 

kategorierna paraffin, pulver, klister och burk. 

För varje valla av kategorin paraffin skapas två fragment. Det första fragmentet visar 

en instruktionsbild med tillhörande text. Texten innehåller en beskrivning för hur man 
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vallar med en valla av sorten paraffin. I bilden ligger även en knapp som startar en ny 

aktivitet när den klickas. Den nya aktiviteten är en webbvy som visar ett Youtube 

klipp. I klippet instruerar Mattias Svahn hur man skall gå tillväga när man vallar med 

sorten  paraffin.  Andra  fragmentet  som lagts  till  innehåller  en  annan bild  med en 

tillhörande  text.  Texten  ger  ytterligare  instruktioner  om  hur  vallningen  går  till. 

Knappen  som  finns  i  bilden  är  länkad  till  samma Youtube  klipp  som  det  första 

fragmentet. 

För varje valla i listan av kategorin pulver läggs det till två fragment i Viewpagern.

Pulverfragmenten har  samma  funktionalitet  som  fragmenten  för  paraffin  med 

undantag av att bilderna och texten skiljer sig från varandra. 

Vallor i listan av kategorin klister lägger också den till två fragment med instruktioner i  

Viewpagern.  I  klistervallafragmenten är  knappen  i  bilderna  länkad  till  ett  annat 

Youtube-klipp. 

De  burkvallor som finns  i  listan  skapar  bara  ett  fragment  med  instruktioner  och 

knappen i bilden för dessa fragment är länkad till samma Youtube-klipp som klister 

fragmenten.

Under de olika instruktionsfragmenten ligger det en scrollvy med bilder på alla de 

vallor  som fanns i  den rad  som klickades i  valla  fragmentets  listvy.  Scrollvyn  är 

horisontell vilket innebär att ifall inte alla bilder får plats på skärmen kan användaren 

scrolla åt höger eller vänster för att se de bilder som inte visas på skärmen. Att fylla  

en scrollvy med bilder är väldigt enkelt i Xamarin Android. Först läggs scrollvyn till i  

aktivitetens layout fil. När detta är gjort och scrollvyn har önskad placering är det bara 

att placera bildvyer inuti scrollvyn i layout filen.

<HorizontalScrollView

android:layout_height="150dp"

android:layout_marginLeft="30dp"

android:layout_marginRight="30dp"

android:layout_width="wrap_content">

  <LinearLayout

      android:layout_height="wrap_content"

      android:layout_width="wrap_content"
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      android:orientation="horizontal">

<ImageView

android:src="@android:drawable/ic_menu_gallery"

android:layout_width="80dp"

android:layout_height="100dp"

android:id="@+id/imagevalla1"/>

<ImageView

</LinearLayout>

</HorizontalScrollView>    

Ovan  exempel  visar  den  horisontella  scrollvyn  i  instruktions  aktiviteten,  med 

undantag från att det i applikationen är totalt sex stycken bild vyer i scrollvyn. När bild  

vyerna väl är deklarerade i layout filen är det bara att anropa bild vyernas id och  

binda dessa mot den bild som skall visas på skärmen.

Sista delen av skärmen är den längst ner och där ser användaren förslag på olika 

vallor som kan användas ifall skidorna hugger eller släpper när dom åker. Förslagen 

visas med hjälp av bilder på de rekommenderade vallorna.

Förslagen  på  dessa  vallor  hämtas  med  hjälp  av  en  SQL  query  mot  tabellen 

HuggerSlapper i databasen. Queryn returnerar en lista med förslag ifall det hugger 

eller släpper. I listans objekt finns namnet på vilken bild som föreställer vallan.

För att kunna skicka queryn till databasen behöver den känna till temperaturen, vilket 

märke som efterfrågas samt ifall det är nysnö eller inte. Temperaturen hämtas från 

vädervyn som visas högst upp i  instruktionsvyn.  Märket har aktiviteten tillgång till 

med hjälp av att när aktiviteten skapades skickades namnet på märket med som en 

parameter. Ifall det är nysnö eller inte ser applikationen genom att anropa klassen 

settings. I den finns alla inställningar lagrade och där hämtas informationen.

5.4.8 Youtube
I Android kan Youtube-klipp visas på flera olika sätt. När klippet skall visas kan den 

öppnas i  Youtubes egna applikation eller  visa den i  enhetens webbläsare. Men i  

applikationen Vasasvahn skall klippet visas i applikationen och inte använda sig av 
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någon tredje part. Även detta går att göra på olika sätt. Ett alternativ är att den kan 

visas i en så kallad videoview [67]. En videoview är en inbyggd vy i Android som gör 

det möjligt att spela upp olika media filer. Ett annat sätt att visa Youtube-klipp är att  

skapa  en  webbvy  där  klippet  spelas  upp.  I  applikation  Vasasvahn  används  en 

webbvy för att spela upp klippen. När ett Youtube-klipp skall visas krävs det att URL-

strängen som är adressen till klippet innehåller korrekt id för klippet.  Klippets id kan 

hittas genom att söka på Youtubes hemsida och spela upp filmen. URL-strängen 

som då visas ser ut på liknande sätt:

https://www.youtube.com/watch?v=iJ178Z8U7FM

Klippets id är den sträng som kommer efter ”v=” alltså iJ178Z8U7FM. 

Youtube-klippen som visas i applikationen Vasasvahn kan inte hittas på Youtubes 

hemsida utan att  användaren känner till  klippens id.  Detta är på grund av att  de 

visas som privata klipp. När ett Youtube-klipp visas i en webbvy ser URL-strängen 

lite annorlunda ut jämfört med i en vanlig webbläsare.

http://www.youtube.com/embed/videoID?autoplay=1&vq=small

Det URL-strängen talar om för Youtube vilket klipp som skall hämtas. URL-strängen 

innehåller  även information som säger till  Youtube vilket format klippet skall  vara 

anpassat för. Klippets format avgör sedan storleken på mediaspelaren i webbvyn. 

För att se hur en applikationens Youtube webbvy är implementerad se bilaga H.

5.5 Dagbok

I  fliken  dagbok  visas  de  vallor  som  användaren  har  valt  att  spara  från 

vallainstruktions  aktiviten.  När  användaren  väljer  att  spara  en  valla,  sparas  all  

information från den vallan och läggs i tabellen Dagbok i databasen. Fliken Dagbok 

hämtar sedan de objekt som finns i tabellen och lägger in dem i en lista som sedan 

visas i  en listvy i Dagbokens vy. Från dagboksvyn kan användaren navigera sig till  

två andra aktiviteter genom att klicka på någon av de sparade vallor som finns. Vid 

klick  på  en  valla  i  listan  startas  aktiviteten  DagbokDetailsActivity. 
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DagbokDetailsActivity  visar  en  vy  som  innehåller  ytterligare  information  om  den 

sparade  vallan.  För  att  ändra  den  sparade  vallans  titel,  rating  eller  kommentar 

behöver redigeraknappen ovanför menyn klickas. När knappen klickas startas en ny 

aktivitet där användaren kan redigera vallans titel,  rating eller skriva en kommentar. 

Det går sedan även att sortera vallorna efter rubrik, datum och betyg. Det går även 

att ta bort sparade vallor.

5.5.1 Spara dagboksobjekt och visa Dagboks vyn
När en valla  sparas,  skapas ett  nytt  objekt  med hjälp  av modellen som beskrivs 

under  rubriken Valla  instruktionsvyn  [5.4.7] som säger  vilka egenskaper  som ska 

sparas  ned  i  objektet.  Det  här  objektet  sparas  sedan  i  en  tabell  som  ligger  i  

databasen. När fliken Dagbok används så hämtar den de objekt som finns i tabellen 

och lägger dessa som en lista i dagboksvyn.

I fliken dagbok skapas först en Lista, alla objekt hämtas från tabellen och sparas 

sedan i listan med hjälp av en listadapter som fungerar på samma sätt som den i  

Aktuellt-fliken, fast fyller istället listan med dagboksobjekt.

DagbokList = DataAcessLayer.GetDagbokList ();

listAdapter = new DagbokCustomListAdapter(this.Activity, DagbokList);

Varje objekt i listan innehåller flera element som sedan måste skickas till vyn för att 

skapa ett objekt till listan. Egenskaper skickas till adaptern som i sin tur använder sig 

av DagbokListItem för att  rendera ut rätt  vy för  ett  objekt.  Egenskaper som skall 

skickas  med  är  väderikon,  temperatur,  rubrik,  kommentar,  datum  och  betyg. 

DagbokListitem hanterar ett objekt i taget och skapar vyn för det objektet. Vykoden 

för ett objekt i listan finns i  bilaga I.1. Dessa objekt fyller sedan listan för hela vyn i 

Dagbok-fliken. Koden för listans vy finns i  bilaga I.2.

Vyn  innehåller  även  två  knappar  som heter  sortering  och  edit,  knapparna  ligger 

längst upp till höger, ovanför flikarna. När knappen sortering klickas, startas en ny 

aktivitet där användaren kan välja hur listan skall sorteras. När användaren trycker 

på  bakåtknappen  avslutas  den  aktiviteten  och  Dagboksfragmentet  uppdateras. 

Editknappen uppdaterar vyn med en ”Ta bort”-knapp under varje objekt i listan, när 
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en av dessa knappar klickas tas de objekt som är ovanför knappen bort, både från 

listan och tabellen som ligger i databasen.

5.5.2 Dagboksdetaljer
När ett av objekten i listan klickats startas en ny aktivitet med mer information om just  

det  valda  objektet.  Aktivitetens  layout  innehåller  informationen  från  det  aktuella 

dagboksobjektet. Layouten innehåller fyra delar, den översta delen visar med hjälp 

av en bild vilket väder det var när den här vallan sparades, vilken Rubrik den har och  

vilket  datum  det  var.  Andra  delen  innehåller  en  list  vy  med  de  vallor  som 

rekommenderades när vallan sparades, både för glid och fäste. Tredje delen ger tips 

på vallor som kan behövas ifall det släpper eller hugger när man åker längdskidor. 

Och sista delen är ett fält för kommentarer som användaren själv kan skriva. Vyn har 

även en knapp längst upp till höger som startar aktiviteten som visar redigeringsvyn.

5.5.3 Redigering av dagboksobjekt
Redigeringsvyn är även den en aktivitet där det valda dagboksobjektet kan ändras. 

Vyn  innehåller  textfält  som  användaren  kan  skriva  i,  ett  för  rubrik  och  en  för 

kommentar. Längst ner finns också möjlighet att sätta betyg för vallan som är vald. 

Betygsskalan är satt mellan 1 och 5, där 1 är sämst och 5 är bäst. För att spara de 

ändringar  som görs i  vyn  måste knappen ”spara”  klickas,  knappen är  lokaliserad 

längst  upp  till  höger.  När  knappen  klickas  läser  aktiviteten  av  text  vyerna  och 

använder  innehållet  för  att  skapa  ett  dagboksobjekt.  Objektet  skickas  sedan  till  

databasen där den uppdaterar det befintliga dagboksobjektet. När användaren är klar 

och  trycker  på  bakåtknappen  avslutas  redigeringsaktiviteten  och  skickar  med de 

ändringar som skett till föregående aktivitet. Föregående aktivitet som återupptas när 

redigeringsaktiviteten avslutas tar emot ändringarna och uppdaterar sin vy. 

5.6 Tjänster

Fliken Tjänster är appens sista flik och består av en scrollvy med fem olika bilder 

med tillhörande text.  Dessa bilder och texter har varsin knapp som är klickbar. Ifall  

man klickar på en av dessa knappar så öppnas en ny vy som är en webbvy. Dessa 

webbvyer fungerar på samma sätt som i fliken Blogg. Det fungerar att navigera i och 

för att komma tillbaka helt till  första vyn använder man bakåtknappen. I delkapitlet 
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kommer det beskrivas vad en scrollvy är och hur den fungerar, även hur knapparna 

är kopplade till webbvyer fungerar.

5.6.1 Scrollvy med webbvyer
Vyer designas i AXML-filer, dessa filer används sedan för skapa den design man vill 

ha i till exempel en flik. Så för varje flik som skapas, så skapas minst en AXML-fil.

En scrollvy  [68] är  en utläggningsbehållare som är  skrollbar,  vilket  tillåter  att  vyn 

innehåller  mer än vad som visas fysiskt  i  displayen och för att  se resterande så 

skrollar man ner eller uppåt på skärmen. En skrollvy är även en bildutläggning, vilket 

innebär att den bör innehålla minst ett barn som kan vara en linjär utläggning som 

sedan innehåller  mer,  så  som bilder  och text.  Detta  är  exakt  vad Tjänster  fliken 

består av, en skrollvy med linjära vyer  [69] som i  sin tur innehåller  text,  bild och 

knappar.  Nedan är ett kodexempel på hur ett av det erbjudanden i fliken tjänster är  

implementerat och bild som visar hur resultatet blir.

 <TextView

  p1:text="Erbjudanden"

  p1:textColor="#000000"

  p1:gravity="center"

  p1:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"

  p1:layout_width="match_parent"

  p1:layout_height="wrap_content"

  p1:id="@+id/textView5" />

  <TextView

    p1:text="Genom bland annat ett samarbete med Skidsport Bromma har vi nu unika 

erbjudanden till dig som Ã¤r kund hos Vasasvahn. Bokar du nÃ¥gon av mina tjÃ¤nster: skidlÃ¤ger,  

vallningsservice eller drickaservice under sÃ¤songen 2013/2014 - skickar jag dig ett mail med unika  

erbjudanden frÃ¥n mina samarbetspartners."

   p1:textColor="#000000"

   p1:layout_marginLeft="5dp"

   p1:layout_marginRight="5dp"

   p1:layout_width="match_parent"

      p1:layout_height="wrap_content"

   p1:id="@+id/textErbjudanden" />

   <ImageView

   p1:src="@android:drawable/ic_menu_gallery"

   p1:layout_marginLeft="5dp"
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   p1:layout_marginRight="5dp"

   p1:layout_width="wrap_content"

   p1:layout_height="wrap_content"

   p1:id="@+id/imageErbjudanden" />

  <Button

   p1:text="Tryck hÃ¤r!"

   p1:background="@drawable/TjansterButton"

   p1:layout_width="wrap_content"

   p1:layout_height="wrap_content"

   style="@style/TjansterButton"

   p1:id="@+id/buttonErbjudanden" />

        </LinearLayout>

Den här koden och resterande kod har en skrollvy omkretsande runt också.

5.6.2 Knappkoppling mot webbvy
De fem bilder som finns i fliken Tjänster har varsin knapp som leder till en webbvy 

som öppnar respektive hemsida med mer information om erbjudandet/tjänsten som 

är beskriven i texten över bilden. För att få det att fungerar behövs en likadan webbvy 

som i fliken blogg. Det behövs sedan en funktion som hämtar och byter ut nuvarande 

vy mot webbvyn när knappen klickas. När knappen klickas så skickas sedan rätt 

webbadress med till funktionen som öppnar webbvyn och skickar in den i webbvyn 

textButton1.Click += (object sender, EventArgs e) => {

callTjansterWebViewFragment("http://www.vasasvahn.se/vasaloppsvallning");

};

Här ovan ser vi hur funktionen anropas med adressen som inparameter, funktionen 

callTjansterWebViewFragment  tar  sedan  parametern  och  skickar  med  den  till  

webbvyn 

string url = Arguments.GetString ("hemsida");

localtjansterWebView.LoadUrl (url);

Här tar webbvyn emot adressen och sätter den till en sträng som kallas ”url”. Sedan 

laddas strängen ”url” in till webbvyn och rätt adress visas. Fungerar på samma sätt 
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som i webbvyn för fliken blogg, förutom att i fliken Blogg är det en hårdkodad adress 

som laddas in.  För  att  sedan komma tillbaka till  orginalvyn  där  alla  erbjudanden 

visades så är det bara att trycka på bakåtknappen som finns på Androidenheter.

6 Utvärdering av  utvecklingsverktyget Xamarin

6.1 Xamarin Studio

Xamarin studio är en väldigt lätt och flexibel miljö som innehåller många alternativ för 

att kunna programmera appar för iOS och Android. Språket som används är C# och 

är  ett  högnivåspråk. Högnivåspråk  gör  det  lättare  för  programmeraren  att 

programmera då språket ger förslag och hjälp vid skrivandet av kod eller felsökning 

av kod. Designlayouten som finns i Xamarin Studio är tydlig och lätt att använda.  

Trots att Xamarin studio är flexibelt och lätt att använda dök det upp problem med 

verktygen som finns i Xamarin Studio. 

6.2 Xamarin Forms

Arbetets ena huvudsyfte var att använda och utvärdera verktyget Xamarin Forms. 

Utvärderingen skedde genom att porta applikationen Vasasvahn till Android samtidigt 

som det skapades en ny version till iOS. Mer information om Xamarin forms finns i  

kapitel 2.3 Xamarin Forms.

För  att  kunna  utvärdera  Xamarin  forms  bestämdes  ett  antal  frågeställningar.  De 

bestämda frågeställningarna finns i kapitel 2, nedan kommer redogörelser för varje 

varje frågeställning.

Var det lätt att hitta korrekt information?
Enda informationskällan  var  Xamarins hemsida då verktyget  fortfarande är  under 

utveckling,  där  fanns  det  mycket  information  om  Xamarin  Forms  och  om  dess 

funktionalitet. Informationen som fanns på hemsidan var mestadels korrekt med ett  

undantag  som  påträffades.  Undantaget  var  att  enligt  dokumentationen  var  det 

möjligt  att  ta bort  table headers i  tabeller,  men denna funktionalitet  var ännu inte 

implementerade i Xamarin Forms. 
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Fanns det bra övningar?
På Xamarins hemsida  [70] fanns det gott om enkla och avancerade övningar som 

hjälper utvecklaren förstå hur Xamarin Forms fungerar. Dessa övningar gick igenom 

grunderna för att kunna skapa olika sorters applikationer  i Xamarin Forms.

Var det ett användarvänligt verktyg?
Xamarin  Forms  är  generellt  ett  användarvänligt  verktyg,  då  det  är  lätt  för  att  

utvecklaren att hitta information om önskade funktioner. Buggar som har påträffats 

har gjort att utvecklingen för applikationen Vasasvahn drog ut på tiden och drog ner 

på användarvänligheten. Nedan beskrivs de buggar som påträffats.

◦ Xamarin Forms verktyget var inte stabilt, hela programmet kunde hänga 

sig ifall ett implementationsfel upptäcktes i till exempel en layout-fil.

◦ Ifall  projektet  skickades  över  till  en  annan  dator  med  ett  annat 

operativsystem (från Windows till OS X) kunde det uppstå problem med att 

koden ej gick att kompilera och Xamarin Forms slutade fungera.

◦ Xamarin  kunde  ibland  skapa  nya  tomma  filer  med  samma  namn  som 

existerande  filer  i  projektet.  Detta  gjorde  att  projektet  läste  fel  fil  vid 

kompilering  och  slutade  då  fungera.  (Efter  en  uppdatering  av  Xamarin 

Studio åtgärdades den här buggen).

Vid utveckling av Xamarin Forms applikationer i Visual Studio används ett hjälpmedel 

som heter IntelliSense, som ger förslag på kod i realtid. Xamarin studio använder sig 

av  ett  liknande  hjälpmedel  som  fungerar  på  samma  sätt.  Dessa  hjälpmedel 

underlättar implementation av kod då de visar förslag på vad som kan skrivas.

Hur var det att använda sig av Xamarins grafiska hjälpmedel?
Xamarin Forms grafiska hjälpmedel inkluderar en funktion som gör det möjligt att dra 

och släppa de objekt  som ska finnas i  det  grafiska  användargränssnittet.  Denna 

funktionalitet gör det smidigt och enkelt att skapa en grundvy.
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Teknisk utvärdering
Under arbetets gång märktes det att Xamarin Forms inte har tillgång till lika många 

bibliotek  som vid  utveckling  av  applikationer  för  enskilda  plattformar.  Detta  ökar 

chansen att  utvecklaren måste  skapa sitt  egna bibliotek  för  att  kunna få  önskad 

funktionalitet  på  applikationen,  vilket  kan  vara  svårt  och  tidskrävande.  Under 

portningen  av  applikationen  Vasasvahn  uppstod  ingen  saknad  av  otillgängliga 

bibliotek.

Applikationer som är skapade i Xamarin Forms är inte mer prestandakrävande än 

andra  applikationer  som  är  skapade  för  enskilda  plattformar.  Applikationer  från 

Xamarin  Forms  blir  däremot  lite  större  (större  beroende  på  storlek)  än  de 

applikationer för en plattform. Detta är inget stort problem då dagens mobila enheter 

har stora lagringsmöjligheter.

Under  arbetet  uppstod  problemet  att  Xamarin  Forms  inte  kunde  implementera 

funktionaliteten att dela en vy i olika delar med olika funktioner, precis som Valla-

fliken är uppbyggd. Den funktionalitet som inte gick att implementera var en swipe 

funktion längst upp i skärmen och listvy nedanför, med Xamarin Forms var hela vyn 

tvungen att swipas. 

För att kunna uppnå de mål som satts i början av arbetet (se kapitel 1) togs beslutet 

att frångå syftet att porta applikation Vasasvahn i Xamarin Forms. På grund av detta 

beslut  var  arbete  tvunget  att  fortsätta  med  ett  annat  utvecklingsverktyg  och  där 

valdes verktyget Xamarin Android Mono. Anledningen till detta val var att större delen 

av  den  kod  och  funktionalitet  som implementerats  kunde  återanvändas  eftersom 

båda verktygen använder sig av programspråket C#.

6.3 Xamarin Android Mono

Verktygen Android Mono i Xamarin tillåter användaren av verktyget att programmera 

Android applikationer  i  programspråket  C#.  Som tur  var,  använde sig  Forms och 

Mono av samma språk och en del av biblioteken i Forms användes också i Android 

Mono. Hela projektet var då inte tvunget att kastas och börjas om, utan delar av 

projektet  kunde återanvändas till  Mono.  Något  som var  tvunget  att  göras  var  att 

skapa upp hela gränssnittet för appen igen då de använde olika bibliotek för detta.
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Mono löste de flesta problem som fanns med Forms. Till exempel så löste sig delen 

med Valla-fliken, då biblioteken för endast Android var fler och större. Mono gav mer 

möjlighet  till  att  designa  vyer  på  sitt  eget  sätt  och  hade  inga  begränsningar. 

Problemet  med  att  filer  försvann  eller  byttes  ut  mot  tomma  filer  försvann.  Men 

problemet med att hela programmet kunde hänga sig vid fel i layoutfiler  kvarstod.  

Detta var dock nog ett fel som fanns i hela Xamarin Studio och inget separat fel i  

endast Forms eller Mono.

Med mono upptäcktes dock nya problem, dock inte så avgörande fel som i Forms. 

Dessa  problem  var  att  det  kunde  uppstå  versionsproblem  mellan  olika 

operativsystem på datorer. Från början användes en Apple dator och en Windows 

dator. Problemet löstes aldrig då tiden inte räckte till. Problemet löstest med att byta 

ut Apple-datorn till  en Windows-dator.  Designern för  layout-filer kunde inte riktigt 

avgöra vad det var för fel när väl ett fel uppstod i designen, vilket gjorde att det var 

väldigt svårt att hitta felen ifall det bara fattades någon bokstav i filen.

 

6.4 Sammanfattning

Verktyget  Xamarin Forms är inte färdigutvecklat  för  mer avancerade applikationer 

och det  finns  buggar  med verktyget  som kan orsaka allvarliga  problem även för 

simplare applikationer. Verktyget är helt enkelt inte färdigutvecklat för det syfte som 

det finns för. Mono är dock ett mer fungerande verktyg som är användbart för att  

utveckla Androidapplikationer i C# istället för Java. 

Sammanfattningsvis är Xamarin Studio och verktyget Android Mono en fungerande 

miljö för att utveckla applikationer för Android i programspråket C#. Men Xamarin 

Forms  däremot  behöver  vidareutvecklas  innan  det  kan  börja  användas  för  mer 

avancerad applikationsutveckling.
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7 Slutsats

Arbetet har haft två huvudsyften. Dessa har varit att undersöka ifall Xamarin Forms 

är ett användbart verktyg vid portning av applikationer samt att porta applikationen 

Vasasvahn  från  iOS  till  Android.  Arbetet  gav  resultatet  att  portningen  av 

applikationen  Vasasvahn  inte  gick  att  genomföra  med  Xamarin  Forms.  Detta  på 

grund av att de mål som satts vid uppstarten av arbetet inte gick att uppnå med 

Xamarin  Forms.  På  grund  av  detta  gjordes  ett  byte  av  utvecklingsverktyg.  Det 

utvecklingsverktyg  som  valdes  var  Xamarin  Android  Mono.  Med  hjälp  av  detta 

verktyg  gick  det  att  uppfylla  målet  om  att  Android-versionen  skulle  ha  samma 

funktionalitet som iOS-versionen. Resultatet av att använda Xamarin Android Mono 

istället  för  Xamarin  Forms blev en applikation som uppfyllde  ena huvudsyftet,  att 

porta applikationen Vasasvahn. Applikationen uppfyllde även de mål som satts.

I rapporten har en utvärdering av verktyget Xamarin Forms presenterats och därmed 

har  arbetet  uppfyllt  sina  syften.  I  denna  rapport  har  en  beskrivning  på  hur 

implementationen  av  en  applikation  för  plattformen  Android  gjorts.  I  rapporten 

framställs en jämförelse mellan iOS och Android.

Tack vare  detta  arbete har  vi  uppfyllt  vårat  personliga mål  med att  lära oss  hur 

utveckling av applikationer till plattformen Android utförs. Vi är nöjda med resultatet 

av applikationen Vasasvahn, då vi har lyckats att porta en fungerande applikation till 

Android  som  Androidanvändare  kan  ladda  ner  och  använda.  Portning  av 

applikationen  har  varit  givande  och  lärorik.  Under  projektets  gång  har  tidigare 

kunskaper inom C# och databashantering använts, samtidigt som vi har lärt oss hur 

man implementerar en applikation för Android som hämtar information från tredje 

parter och visar informationen inuti applikationen.

Att få arbeta åt företaget Evry har varit givande då företaget har visat intresse och 

varit  hjälpsamma  under  projektets  gång.  Evry  har  skött  signeringen  och 

uppladdningen av applikationen till  Google Play där Androidanvändare kan hämta 

och därefter använda applikationen.
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Några personliga tankar:

Ifall vi skulle göra om projektet skulle vi lägga ner mer tid på att göra en noggrannare  

undersökning av Xamarin Forms för att kunna konstatera tidigare att portningen inte 

varit möjlig. En annan lärdom vi tagit med oss av detta projekt är att inte sitta för  

länge med ett och samma problem utan tvinga sig själv att gå vidare för att sedan 

återkomma till  problemet.  Vår  personliga  slutsats  är  att  Xamarin  och  dess  olika 

verktyg  passar  oss  bra,  då  vi  föredrar  att  utveckla  i  språket  C#.  Men  tyvärr  är 

Xamarin  Forms  just  nu  för  nytt  för  att  kunna  användas  till  mer  avancerade 

applikationer. Vår förhoppning är att Xamarin skall fortsätta utvecklas, men frågan är 

ifall de kommer hinna ikapp de stora plattformarna iOS och Android då de hela tiden 

släpper nya funktionaliteter?
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9 Bilagor

Bilaga A Hjälpvy för Valla-fliken
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Bilaga B Flödesschema
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Bilaga C

C.1 UML-diagram MainActivity och Actionbarfragmenten
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C.2 UML-diagram Aktuellt 
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C.3 UML-diagram Blogg och Tjänster
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C.4 UML-diagram Valla
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C.5 UML-diagram Dagbok
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Bilaga D Customlistadapter (Aktuellt)

public class CustomListAdapter: BaseAdapter

{

Activity context;

public List<FbTwitterItem> items;

public CustomListAdapter(Activity context) : base()

{

try{

this.context = context;

List<FbTwitterItem> fbtwitterItems = DataAcessLayer.GetAktuellList ();

if(fbtwitterItems.Equals(null))

{string tag = "Internet";

Log.Info(tag," no connection");

}

else

this.items = fbtwitterItems;

}

catch (Exception e)

{

Console.WriteLine (e.Message);

string tag = "Internet";

Log.Info(tag," no connection");

}

}

public override int Count

{

get { return items.Count; }

}
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public override Java.Lang.Object GetItem(int position)

{

return position;

}

public override long GetItemId(int position)

{

return position;

}

public override View GetView(int position, View convertView, ViewGroup parent)

{

//Get our object for this position

var item = items[position];           

//Try to reuse convertView if it's not  null, otherwise inflate it from our item layout

// This gives us some performance gains by not always inflating a new view

//This  will  sound  familiar  to  MonoTouch  developers  with 

UITableViewCell.DequeueReusableCell()

var view = (convertView ??

context.LayoutInflater.Inflate(

Resource.Layout.customlistitem,

parent,

false)) as LinearLayout;

//Find references to each subview in the list item's view

var imageItem = view.FindViewById(Resource.Id.imageItem) as ImageView;

var textTop = view.FindViewById(Resource.Id.textTop) as TextView;

var textBottom = view.FindViewById(Resource.Id.textBottom) as TextView;

var textTime = view.FindViewById (Resource.Id.textTime) as TextView;

//Assign this item's values to the various subviews

if(item.logo.StartsWith("f"))

imageItem.SetImageResource(Resource.Drawable.facebookMedium);

else

imageItem.SetImageResource(Resource.Drawable.twitterMedium);

textTop.SetTextSize (ComplexUnitType.Dip, 25);

83



textBottom.SetTextSize(ComplexUnitType.Dip,18);

textTime.SetTextSize (ComplexUnitType.Dip, 15);

textTop.SetText(item.header, TextView.BufferType.Normal);

textTime.SetText(item.created_time.ToString(), TextView.BufferType.Normal);

textBottom.SetText(item.message, TextView.BufferType.Normal);

//Finally return the view

return view;

}

public FbTwitterItem GetItemAtPosition(int position)

{

return items[position];

}

}
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    Bilaga E 

E.1 Hämtning av Twitter data

 class TwitterJsonParser

 {

        public static string responseStringTwitter;

         public static void GetTwitterResponse()

 {

            

string keyToken = 

"BasicR0RlNzdiWFlMZmxha1pUR2ZsVFRhQTpjeVFaYTRmMGdRVFJHQjhoenJNS2hBO

W9tUjRKd0REdEQ1VVR4XXXXXX=";

            string urlString = "https://api.twitter.com/oauth2/token";

            string header = "Authorization";

            var headerBody = "grant_type=client_credentials";

         HttpWebRequest httpWebRequest = 

(HttpWebRequest)WebRequest.Create(urlString);

            httpWebRequest.Headers.Add(header, keyToken);

            httpWebRequest.Method = "POST";

            httpWebRequest.ContentType = "application/x-www-form-

urlencoded;charset=UTF-8";

            using (Stream stream =  httpWebRequest.GetRequestStream())

            {

                byte[] content =  ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(headerBody);

                stream.Write(content, 0, content.Length);

            }

            httpWebRequest.Headers.Add("Accept-Encoding", "gzip");

            HttpWebResponse response = httpWebRequest.GetResponse() as 

HttpWebResponse;
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            Stream responseStream = new GZipStream(response.GetResponseStream(), 

CompressionMode.Decompress);

            using (var reader = new StreamReader(responseStream))

            {

                var objText = reader.ReadToEnd();

                JObject o = JObject.Parse(objText);

                string bearer;

                string access ="";

                string bearerToken;

                foreach (JProperty root in o.Children<JProperty>())

                {

                    if (root.Name.Equals("token_type"))

                    bearer = root.Value.ToString();

                    else if (root.Name.Equals("access_token"))

                        access = root.Value.ToString();

                    else

                        continue;

                }

                bearerToken = "bearer " + access;

                GetResponse(bearerToken);

            }

        }          

          

        

        public static void GetResponse(string accessToken)

       {

           string header = "Authorization";

           string urlString1 = "https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json?

screen_name=vasasvahn&count=6";

           HttpWebRequest httpWebRequestMsg = 

(HttpWebRequest)WebRequest.Create(urlString1);

           httpWebRequestMsg.Headers.Add(header, accessToken);

           httpWebRequestMsg.Method = "GET";
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           httpWebRequestMsg.Headers.Add("Accept-Encoding", "gzip");

           HttpWebResponse response =  httpWebRequestMsg.GetResponse() as 

HttpWebResponse;

           Stream responseStream = new GZipStream(response.GetResponseStream(), 

CompressionMode.Decompress);

           

            using (var streamReader = new StreamReader (responseStream))

           {

               responseStringTwitter = streamReader.ReadToEnd();

           }

       }

E.2 Twitter JSON Sträng

[{"created_at":"Fri Nov 21 21:57:12 +0000 

2014","id":535914851810705409,"id_str":"535914851810705409","text":"RT @Paqcop:  

Ladda ner den h\u00e4r appen fr\u00e5n @vasasvahn  om du tr\u00e4nar f\u00f6r  

Vasaloppet eller \u00e5ker l\u00e4ngdskidor!! https:\/\/t.co\/gZpV6Q0rqg 

http:\/\/t.\u2026","source":"\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\"  

rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for  

iPhone\u003c\/a\u003e","truncated":false,"in_reply_to_status_id":null,"in_reply_to_status_i

d_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in_reply_to_screen_n

ame":null,"user":{"id":392183370,"id_str":"392183370","name":"Mattias  

Svahn","screen_name":"vasasvahn","location":"Mora","profile_location":null,"description":

"","url":"http:\/\/t.co\/L0UEMYmLJO","entities":{"url":{"urls":

[{"url":"http:\/\/t.co\/L0UEMYmLJO","expanded_url":"http:\/\/www.vasasvahn.se","display_

url":"vasasvahn.se","indices":[0,22]}]},"description":{"urls":

[]}},"protected":false,"followers_count":275,"friends_count":30,"listed_count":2,"created_a

t":"Sun Oct 16 17:25:22 +0000 

2011","favourites_count":6,"utc_offset":3600,"time_zone":"Amsterdam","geo_enabled":true,

"verified":false,"statuses_count":173,"lang":"en","contributors_enabled":false,"is_translator

":false,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"C0DEED","profile_back

ground_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_back
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ground_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profil

e_background_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1591

324960\/logga_svahn_normal.jpg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profi

le_images\/1591324960\/logga_svahn_normal.jpg","profile_link_color":"0084B4","profile_s

idebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profile_text_col

or":"333333","profile_use_background_image":true,"default_profile":true,"default_profile_i

mage":false,"following":null,"follow_request_sent":null,"notifications":null},"geo":null,"coo

rdinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweeted_status":{"created_at":"Fri Nov 21 

19:19:36 +0000 

2014","id":535875190430113792,"id_str":"535875190430113792","text":"Ladda ner den 

h\u00e4r appen fr\u00e5n @vasasvahn  om du tr\u00e4nar f\u00f6r Vasaloppet eller  

\u00e5ker l\u00e4ngdskidor!! https:\/\/t.co\/gZpV6Q0rqg  

http:\/\/t.co\/eEmS6BRCRm","source":"\u003ca href=\"http:\/\/www.apple.com\"  

rel=\"nofollow\"\u003eiOS\u003c\/a\u003e","truncated":false,"in_reply_to_status_id":null,"i

n_reply_to_status_id_str":null,"in_reply_to_user_id":null,"in_reply_to_user_id_str":null,"in

_reply_to_screen_name":null,"user":{"id":618887522,"id_str":"618887522","name":"Jocke  

Olsson","screen_name":"Paqcop","location":"Sweden","profile_location":null,"description"

:"29 yrar old Swed with a big x-country skiing,running intrest. Next race  

Vasaloppet2015,G\u00f6teborgsvarvet2015,MidnattsloppetSthlm\/gbg2015","url":null,"entiti

es":{"description":{"urls":

[]}},"protected":false,"followers_count":109,"friends_count":73,"listed_count":2,"created_a

t":"Tue Jun 26 09:01:08 +0000 

2012","favourites_count":1129,"utc_offset":null,"time_zone":null,"geo_enabled":true,"verifi

ed":false,"statuses_count":2404,"lang":"sv","contributors_enabled":false,"is_translator":fal

se,"is_translation_enabled":false,"profile_background_color":"C0DEED","profile_backgrou

nd_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_backgrou

nd_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png","profile_ba

ckground_tile":false,"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/53444825

8798858240\/txI4wM2n_normal.jpeg","profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/p

rofile_images\/534448258798858240\/txI4wM2n_normal.jpeg","profile_banner_url":"https:\

/\/pbs.twimg.com\/profile_banners\/618887522\/1415553738","profile_link_color":"0084B4"

,"profile_sidebar_border_color":"C0DEED","profile_sidebar_fill_color":"DDEEF6","profil

e_text_color":"333333","profile_use_background_image":true,"default_profile":true,"defaul

t_profile_image":false,"following":null,"follow_request_sent":null,"notifications":null},"geo
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":null,"coordinates":null,"place":null,"contributors":null,"retweet_count":1,"favorite_count"

:1,"entities":{"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions":

[{"screen_name":"vasasvahn","name":"Mattias  

Svahn","id":392183370,"id_str":"392183370","indices":[29,39]}],"urls":

[{"url":"https:\/\/t.co\/gZpV6Q0rqg","expanded_url":"https:\/\/appsto.re\/se\/p-

jbU.i","display_url":"appsto.re\/se\/p-jbU.i","indices":[94,117]}],"media":

[{"id":535875190245556224,"id_str":"535875190245556224","indices":

[118,140],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/B2_PpXaIAAAHBfR.jpg","media_url

_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/B2_PpXaIAAAHBfR.jpg","url":"http:\/\/t.co\/eEmS6

BRCRm","display_url":"pic.twitter.com\/eEmS6BRCRm","expanded_url":"http:\/\/twitter.co

m\/Paqcop\/status\/535875190430113792\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"large":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"medium":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"},"small":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"}}}]},"extended_entities":{"media":

[{"id":535875190245556224,"id_str":"535875190245556224","indices":

[118,140],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/B2_PpXaIAAAHBfR.jpg","media_url

_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/B2_PpXaIAAAHBfR.jpg","url":"http:\/\/t.co\/eEmS6

BRCRm","display_url":"pic.twitter.com\/eEmS6BRCRm","expanded_url":"http:\/\/twitter.co

m\/Paqcop\/status\/535875190430113792\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"large":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"medium":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"},"small":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"}}}]},"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":f

alse,"lang":"sv"},"retweet_count":1,"favorite_count":0,"entities":{"hashtags":[],"symbols":

[],"user_mentions":[{"screen_name":"Paqcop","name":"Jocke  

Olsson","id":618887522,"id_str":"618887522","indices":[3,10]},

{"screen_name":"vasasvahn","name":"Mattias  

Svahn","id":392183370,"id_str":"392183370","indices":[41,51]}],"urls":

[{"url":"https:\/\/t.co\/gZpV6Q0rqg","expanded_url":"https:\/\/appsto.re\/se\/p-

jbU.i","display_url":"appsto.re\/se\/p-jbU.i","indices":[106,129]}],"media":

[{"id":535875190245556224,"id_str":"535875190245556224","indices":

[139,140],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/B2_PpXaIAAAHBfR.jpg","media_url

_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/B2_PpXaIAAAHBfR.jpg","url":"http:\/\/t.co\/eEmS6

BRCRm","display_url":"pic.twitter.com\/eEmS6BRCRm","expanded_url":"http:\/\/twitter.co

m\/Paqcop\/status\/535875190430113792\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"large":

89



{"w":200,"h":200,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"medium":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"},"small":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"}},"source_status_id":535875190430113792,"source_status_i

d_str":"535875190430113792","source_user_id":618887522,"source_user_id_str":"618887

522"}]},"extended_entities":{"media":

[{"id":535875190245556224,"id_str":"535875190245556224","indices":

[139,140],"media_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/media\/B2_PpXaIAAAHBfR.jpg","media_url

_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/B2_PpXaIAAAHBfR.jpg","url":"http:\/\/t.co\/eEmS6

BRCRm","display_url":"pic.twitter.com\/eEmS6BRCRm","expanded_url":"http:\/\/twitter.co

m\/Paqcop\/status\/535875190430113792\/photo\/1","type":"photo","sizes":{"large":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"},"thumb":{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"medium":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"},"small":

{"w":200,"h":200,"resize":"fit"}},"source_status_id":535875190430113792,"source_status_i

d_str":"535875190430113792","source_user_id":618887522,"source_user_id_str":"618887

522"}]},"favorited":false,"retweeted":false,"possibly_sensitive":false,"lang":"sv"}

E. 3 Hämtning av Facebook data

 public class FacebookJsonParser

 {

  public static string apiKey = "477506712357576|UCbjz2mskL8JswLVHiw1fXXXXXX";

       public static string GetApiResponse()

        {

try {

   HttpWebRequest httpWebRequest = 

(HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://graph.facebook.com/vasasvahn/feed?

access_token=" + apiKey);

 httpWebRequest.ContentType = "application/json";

 httpWebRequest.Method = "GET";

            //perform request

string responseString;
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var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse();

            // handle response

using (var responseStream = new StreamReader (httpResponse.GetResponseStream()))

            {

                    responseString  = responseStream.ReadToEnd();

            }

            return responseString;

}

catch(Exception e) {

Console.WriteLine (e.Message);

return "";

}

                 }

Bilaga F BloggWebView Client

    public class BloggWebViewClient : WebViewClient

{

    public override bool ShouldOverrideUrlLoading(WebView localWebView, string url)

{

localWebView.LoadUrl (url);

return true;

}

     public override void OnPageFinished(WebView view, String url)

        {

view.LoadUrl("Javascript:(function(){"+"document.getElementById('header').style.display='none';"+"})

()");

view.LoadUrl("Javascript:(function(){"+"document.getElementsByClassName('breadcrumb-list')

[0].style.display='none';"+"})()");

}

        }
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Bilaga G Viewpager

public class SwipeFragmentAdapter: FragmentStatePagerAdapter

{

private int CountFragment;

List<Weather> weather;

public SwipeFragmentAdapter (FragmentManager fm, int 

count, List<Weather> weatherList) : base (fm)

{

weather = weatherList;

CountFragment = count;

}

public override int Count {

get { return CountFragment; }

}

public void setCount(int count) {

CountFragment = count;

}

public void setWeather(List<Weather> _weather)

{

weather = _weather;

}

public override void NotifyDataSetChanged ()

{

base.NotifyDataSetChanged ();

}

public override Fragment GetItem (int position)

{

try 

{

if (CountFragment.Equals(8)) {
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SwipeFragment frag = new 

SwipeFragment ();

Bundle args = new Bundle ();

args.PutParcelableArray ("weather", 

weather.ToArray ());

args.PutInt ("position", position);

frag.Arguments = args;

return frag;

} else {

ManuelltFragment manFrag = new 

ManuelltFragment ();

return manFrag;

}

}

catch(Exception e) {

Console.WriteLine (e.Message);

return null;

}

}

public override int GetItemPosition (Java.Lang.Object 

@object)

{

return PositionNone;

}

}
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Bilaga H Youtube Webvy

WebView YoutubeView;

protected override void OnCreate (Bundle bundle)

{

base.OnCreate (bundle);

SetContentView 

(Resource.Layout.YoutubeLayout);

string videoID = Intent.GetStringExtra ("URL");

YoutubeView = FindViewById<WebView> 

(Resource.Id.YoutubeView);

YoutubeView.Settings.JavaScriptEnabled = 

true;

YoutubeView.Settings.SetPluginState 

(WebSettings.PluginState.On);

YoutubeView.LoadUrl 

("http://www.youtube.com/embed/" + videoID + "?autoplay=1&vq=small");

YoutubeView.SetWebChromeClient (new 

WebChromeClient ());

}

public override void OnBackPressed()

{

YoutubeView.LoadUrl ("about:blank");

Intent myIntent = new Intent (this, 

typeof(InstructionActivity));

SetResult (Result.Ok, myIntent);

Finish();

}
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Bilaga I

I.1 Dagbok Listvy
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:minWidth="25px"
    android:minHeight="25px">
    <ListView
        android:minWidth="25px"
        android:minHeight="25px"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:id="@+id/dagBokList" />
</LinearLayout>

I.2 Dagbok Listobjekt
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="140dp"
    android:background="#ffffff">
    <RelativeLayout
        android:minWidth="25px"
        android:minHeight="25px"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/relativeLayout1"
        android:layout_margin="15dp">
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        <ImageView
            android:layout_width="50.6dp"
            android:layout_height="50.3dp"
            android:id="@+id/imageItem"
            android:layout_marginRight="10.5dp" />
        <TextView
            android:text="Rubrik"
            android:id="@+id/textRubrik"
            android:layout_width="100dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_toRightOf="@id/imageItem"
            android:textColor="#000000"
            android:maxLines="1" />
        <TextView
            android:text="Datum"
            android:id="@+id/textDate"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentRight="true"
            android:layout_alignParentTop="true"
            android:layout_marginRight="15dp"
            android:layout_marginLeft="10dp"
            android:textColor="#000000" />
        <ImageView
            android:id="@+id/imageViewStar1"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_below="@id/textDate"
            android:layout_alignParentRight="true"
            android:layout_alignParentTop="true"
            android:layout_marginRight="75dp"
            android:layout_marginTop="30dp" />
        <ImageView
            android:id="@+id/imageViewStar2"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_below="@id/textDate"

96



            android:layout_alignParentRight="true"
            android:layout_alignParentTop="true"
            android:layout_marginRight="60dp"
            android:layout_marginTop="30dp" />
        <ImageView
            android:id="@+id/imageViewStar3"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_below="@id/textDate"
            android:layout_alignParentRight="true"
            android:layout_alignParentTop="true"
            android:layout_marginRight="45dp"
            android:layout_marginTop="30dp" />
        <ImageView
            android:id="@+id/imageViewStar4"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_below="@id/textDate"
            android:layout_alignParentRight="true"
            android:layout_alignParentTop="true"
            android:layout_marginRight="30dp"
            android:layout_marginTop="30dp" />
        <ImageView
            android:id="@+id/imageViewStar5"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_below="@id/textDate"
            android:layout_alignParentRight="true"
            android:layout_alignParentTop="true"
            android:layout_marginRight="15dp"
            android:layout_marginTop="30dp" />
        <TextView
            android:text="Grader"
            android:id="@+id/textgrader"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_below="@id/imageItem"
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            android:textColor="#000000" />
        <TextView
            android:textColor="#000000"
            android:text="Kommentar"
            android:textAppearance="?

android:attr/textAppearanceSmall"
            android:layout_width="150dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_toRightOf="@id/imageItem"
            android:id="@+id/textKommentar"
            android:maxLines="5"
            android:layout_below="@id/textRubrik" />
    </RelativeLayout>
    <Button
        android:text="DELETE"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:focusable="false"
        android:focusableInTouchMode="false"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#FF0000"
        android:textColor="#ffffff"
        android:id="@+id/removeButton"
        android:paddingLeft="10dp"
        android:paddingRight="10dp"
        android:layout_gravity="right" />
</LinearLayout>
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