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Sammanfattning
I dagens samhälle har telefonerna gått ifrån att bara vara ett 
kommunikationsmedel till så mycket mer. Idag finns miljontals applikationer 
till telefonerna som gör dom mer lik en nöjesenhet än en telefon. Syftet med 
projektet har varit att med hjälp av förundersökningar skapa en 
mobilapplikation till operativsystemet Android. I applikationen är syftet att 
lägga vikt på användarvänlig design, snabb och effektiv funktionalitet. Målet 
med projektet är att få kunskap hur syftet ska kunna uppnås. Förundersökningen
har som uppgift att ge svar på hur en applikation blir populär och framgångsrik. 
Applikationen som har skapats i projektet är en kasinoapplikation som kommer 
innehålla speciella funktioner baserat på svaren från förundersökningen. Utöver
applikationen har en server skapats som klienten ska kommunicera med vid 
inloggning och vid lagring av information. I projektet har utvecklingsmetoden 
Extremprogrammering använts och applikationen har utvecklats i miljön 
Eclipse med hjälp av verktygen Android SDK och Facebook SDK. För att 
enklare kunna skriva programkod ritades skisser på applikationen och UML-
diagram för de mest komplicerade funktionerna. De mål som sattes upp för 
projektet har uppfyllts och de problem som fanns innan projektet har lösts. Det 
finns stora säkerhetsrisker just nu som kommer att behövas fixas i framtiden. 
Det finns även andra förbättringar att göra i framtiden, t.ex. snyggare design 
och fler funktioner och spel i applikationen.

Nyckelord: Android, Facebook, Extremprogrammering, Eclipse.
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Abstract
In modern day, the cellphones have gone from being a simple communication
unit to something so much more. Today there are millions of appliatins for your
phone which makes them more like an entertainmet unit than just a phone. The
purpose of this project is, with help of reaearch, make a cellphone application to
the  operating  system Android.  The purpose  of  the  application  is  to  make a
design which is clean and has high usability, fast and effective software and to
make  the  application  able  to  be  successful.  The  projects  goal  is  to  gain
knowledge in how to achieve that purpose. The goal with the research is to gain
knowledge  about  what  makes  an  application  desirable  and  popular.  
The application created in this project is a casino application that will include
certain  functions  depending  on  the  results  of  the  research.  Besides  the
application there was also a server created with the purpose of  storing user
information and communication between server and client.  The development
method used in this project is Extremeprogramming and has been developed in
the Eclipse IDE. There has been modules for Android SDK and Facebook SDK
added to the Eclipse IDE. There was scetches and UML-diagrams drawn to
make the  programming easier  and to  gain  better  understanding of  the  most
complicated  functions.  The  goal  overall  with  the  project  has  ben  fullfilled.
Although there  is  a  huge problem with  the  security  risks  that  will  have  be
solved in future work. Besides working on the security there could also be some
fixes made on the design and add more functions and games to the application
in the future.

Keywords: Android, Facebook, Extremeprogramming, Eclipse
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Terminologi
Här presenteras definitioner och förklaringar för en del förkortningar och andra 
ord som är viktiga för att kunna förstå resterande delar av rapporten.

Terminologi Definition

SDK Står för ”Software Developer's Kit” 
och är en samling av program som 
används av programmerare för att 
skriva applikationer.
En SDK innehåller allt som oftast 
exempelkod, teknisk support och en 
editor för både design och källkod .

API Står för ”Application Program 
Interface” och är en metod för två 
mjukvaruprogram att kommunicera 
med varandra. APIn definierar det 
korrekta sättet för en utvecklare att 
skapa en applikation som vill använda 
en tjänst från en annan applikation.

Android Android är ett operativsystem 
utvecklat av ”Google” och ”Open 
Handset Alliance”, skapat för 
mobiltelefoner.

Mobilt OS Ett operativsystem för mobila enheter 
så som smartphones och tablets 

Surfplatta Tablet är en mobil dator. En tablet är 
utrustad med sensorer, t.ex. kamera, 
mikrofon, acceleratormätare och 
touchscreen.

Ramverk I datorsystem är en framework en 
struktur med olika lager som visar hur 
alla delar i systemet relaterar till 
varandra.

Java Java är ett objektorienterat 
programmeringsspråk med målet att 
vara enkelt, robust och säkert.

IDE Står för ”Integrated Development 
Environment” och är en 
programmeringsmiljö i en applikation 
som oftast innehåller en kodeditor, 
kompilerare, debuggare och 
gränssnittsbyggare.

Eclipse Eclipse är en javabaserad IDE.
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Socket Sockets är en metod för 
kommunikation mellan klient och 
server.
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1 Introduktion
Det här kapitlet siktar på att ge en översikt över projektet i sin helhet och dess 
begränsningar genom att gå igenom bakgrund och problemmotivering, 
övergripande syfte, avgränsningar, översikt, tidsplanering och 
kravspecifikation.

I dagens samhälle är mobiltelefoner mer lik små datorer som människan kan ta 
med sig i fickan och använda till så mycket mer än bara telefonsamtal, med 
några enkla svep och tryck på skärmen kan användaren enkelt komma åt sociala
medier, nyheter och installerade applikationer, dessa telefoner kallas för 
”Smartphones”. Den här typen av telefoner fick sitt genombrott efter att Apple 
släppte sin iPhone 2007 som var starten till det som idag kallas smartphones. 
Google släppte sin motsvarighet till iPhone 2008, operativsystemet som 
används heter Android så telefonerna kom att kallas Android-telefoner.
Dessa smartphones har öppnat upp möjligheter för utvecklare att programmera 
applikationer till telefoner och efter flera års utveckling finns det nu tekniker 
som gör det enkelt att skriva egna program till smartphones. Tekniken som 
använts i detta projektet är Android-SDK(Software Development Kit) till 
Eclipse, det kommer en djupare beskrivning om den tekniken i kapitel 2.

I det här arbetet ska en applikation för ett kasino till Android skapas. Spelet som
kommer ingå i kasinot är Black Jack. Viktiga punkter att tänka på under ett 
sådant projekt är problematiken bakom applikationsutveckling och 
spelutveckling t.ex. vad som gör en applikation populär och uppskattad, 
säkerhet vid autentisering och den etiska aspekten, spelberoende.
Idag är det vanligt att vänner spelar med och mot varandra på sina telefoner och
därför är tanken att det ska gå att logga in på applikationen och se om det går att
vinna mer pengar än sina vänner. Applikationen ska inte använda riktiga pengar
utan det blir en spelvaluta som användaren får sätta in och försöka spela upp till
så mycket som möjligt. 
För att få en så bra applikation som möjligt ska en undersökning av andra 
kasinoapplikationer göras för att se vad dom har för brister som skulle kunna 
förbättras i denna applikation.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
År  2008  kom  de  första  Android-telefonerna  och  sedan  dess  har  miljontals
applikationer skapats av både professionella- och amatörutvecklare som gjort
succé och genererat otroliga mängder pengar och ära. Det finns applikationer
till precis allting nu, t.ex. dela bilder, spela in videoklipp, skicka meddelanden
och banköverföringar, listan kan göras hur lång som helst. Det innebär att det är
väldigt svårt att komma med någon originell idé utan det som kan göras är att
försöka vinkla applikationen i en riktning som kan få den att stå ut jämfört med
dess konkurrenter. 
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Idag är det vanligt att vänner i alla åldrar spelar med och mot varandra via sina
telefoner, därför är tanken att alla ska ha en egen användare så att det går att
jämföra resultat med sina vänner. Applikationen kommer inte att använda sig
utav riktiga pengar utan en spelvaluta kommer att behövas för att få spela på
applikationen. För att lagra användare och informationen om användare såsom
namn, id, spelvaluta ska en server med databas också skapas.

När denna applikation skapas måste hänsyn tas till människorna som ska 
använda den. Det första att ta hänsyn till är kravet användaren ställer på att 
vissa funktioner i applikationen finns och fungerar och den andra detaljen är 
deras tålamod, alltså att applikationen inte går långsamt. Därför är det viktigt att
alla har en egen inloggning som funkar, att spelet i sig fungerar korrekt, att all 
logik som finns i ett Black Jack-spel stämmer och att spelvalutan lagras på 
servern säkert så att den finns kvar nästa gång användaren loggar in.

Folk tenderar till att ha väldigt dåligt tålamod när det kommer till att spela på 
sina telefoner så därför är det viktigt att allting fungerar flytande, det värsta som
kan hända är när ett spel inte går snabbt mellan de olika menyerna och 
spelsekvenserna i applikationen och det kan göra att folk drar sig från att vilja 
spela. 

En java-baserad server ska programmeras där varje användare registreras i en 
databas efter inloggning har skett. När kommunikation mellan klient och server 
ska ske finns det en del problem att ta hänsyn till. När information skickas 
mellan klient och server måste det finnas en säkerhet att informationen kommer
fram, är intakt och att ingen utomstående på något vis kan ändra på 
informationen innan den når sin destination. Ett annat problem med servern är 
hur den ska hantera all trafik ifall det skulle ansluta många användare samtidigt.
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1.2 Övergripande syfte
Syftet med projektet var att med hjälp av förundersökning utveckla en 
applikation till Android. Applikationen ska använda sig utav Facebooks SDK 
vid inloggningen. För att lagra användarinformation kommer ska en server som 
skapas i projektet där registreras vid inloggning och sedan lagras informationen 
i XML-filer. Den ska även innehålla inställningar för ljud och spelet Black Jack 
och ytterligare integration med Facebook. Ännu ett syfte är att göra 
undersökningar och analysera dessa för att svara på frågorna ställda i 
kunskapsmålen. I projektet är kunskapsmålet att kunna svara på dessa frågor:
Hur skapar man användarvänlig design för den här typen av applikation? 
Hur gör man en populär applikation?
Hur kodar man snabb mjukvara?

Utöver applikationen så skall en java-baserad server programmeras. Syftet med 
servern är att kunna lagra och hantera användarinformation på ett säkert sätt. 
För att kommunikationen ska ske på ett säkert sätt kommer TCP att användas 
istället för UDP. UDP är snabbare än TCP men det finns nackdelar, såsom 
bristande säkerhet. Det är inte säkert att ett avsänt datagram når mottagaren och 
det är heller inte säkert att de datagram som skickas kommer fram i samma 
ordning som de sändes[1]. I många applikationer spelar inte detta sådan stor roll
men i och med att informationen som ska skickas mellan klient och server är så 
pass viktig så ska det vara säkert att paketen kommer fram och i rätt ordning.

För att lagra användarinformation skall en databas skapas där det enkelt ska gå 
att hämta och skicka den informationen man är ute efter.

För att hantera servern ska det finnas ett användargränssnitt där det enkelt ska 
gå att administrera servern, t.ex. starta/stänga servern, hitta information om 
användare, radera användare och möjligheten att ändra användares information 
vid behov.

 

1.3 Avgränsningar

Projektet kommer inte åtgärda säkerhetsrisker p.g.a. tidsbrist men det kommer 
ske en analys över säkerheten och hur den kan förbättras i framtiden. Tanken är 
att teoretiskt se över hur osäker applikationen är och vilka säkerhetsåtgärder 
som kan göras för att motverka detta.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Projektet innehåller konkreta och verifierbara mål som presenteras i form av en 
kravspecifikation.

Skall finnas:
-Inloggning via FacebookAPI
-Spelet Black Jack
-Gränssnitt med inställningar
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-Menysida med knappar för spel,inställningar och spelregler.
-Server och databas där användarens information säkert sparas

Bör finnas:
-Ljudfiler för kortutdelning och dealerljud
-Resultatlista där man kan se vänners resultat
-Skicka inbjudan till vän att prova applikationen

1.5 Översikt
Rapportens fortsatta struktur ser ut som följande:

Det andra kapitlet beskriver utvecklingsmetoden, teorin och bakgrunden som 
detta arbete baseras på med hjälp av litteraturstudie, vetenskapliga artiklar och 
hemsidor på internet.

Det tredje kapitlet presenterar metoden som använts för att lösa problemen och 
uppnå målen som presenterades i det första kapitlet.

Det fjärde kapitlet presenterar projektets resultat.

Slutligen i det femte kapitlet analyseras och diskuteras projektet och en slutsats 
presenteras.

1.6 Planering
I detta kapitel presenteras en tidsplanering som löper över det tio veckorna som 
projektet varade. Projektet delades i denna tidsplanering upp i tio stadier där 
varje stadie representerar en vecka. Tidplaneringen skapades vid projektets start
och tanken var att till största möjlighet följa denna planering.

Vecka 1 -Skriva introduktion och utkast av metoden till 
projektrapporten.
-Göra en projektplanering
-Lära mig FacebookAPI för inloggning till applikationen.
-Göra flödesscheman till spellogiken.
-Utvärdera andra liknande Androidapplikationer för att se 
brister och även positiva saker att lära från dom. Därefter 
göra en första bedömning av vad som borde finnas med 
från början i applikationen, saker kan därefter läggas till 
eller tas bort i mån av tid.

Vecka 2 -Lära mig hur man sätter upp/programmerar en server.
-Lära mig hur man sätter upp/programmerar en databas.
-Testar att skicka data mellan server och databas och att 
skicka data till en klient via servern
och databasen.
-Skriva i metoddelen på rapporten allteftersom jag gör 
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detta

Vecka 3 -Implementera login-funktionen till min applikation
-Programmera grunderna till applikationen, menysidan 
med knappar till de olika
funktioner som ska finnas i applikationen, t ex. 
inställningar och spel.
-Skicka applikationen till min testare för att få en 
utvärdering av honom.
-Skriva i metod/resultat-delen på rapporten allteftersom jag
gör detta.

Vecka 4 -Sätta upp en server och databas som passar den här 
applikationen efter det jag lärt mig
förra veckan.
-Prova skicka data från applikationen till servern och 
hämta data till applikationen från
servern.
-Skriva i metod/resultat-delen på rapporten allteftersom jag
gör detta.

Vecka 5 -Programmera logiken till Black Jack-spelet så att det 
fungerar textbaserat.
-Testkörning av spelets alla regler för att se att logiken 
stämmer.
-Skriva metod och resultat till rapporten

Vecka 6 -Fixa grafiken till spelet och programmera så att grafiken 
synkas med logiken.
-Mycket kod och test för att få det att fungera, kommer 
eventuellt ta en hel vecka att få det perfekt.
-Skicka applikationen till min testare för att få en 
utvärdering.
-Skriva metod och resultat till rapporten.

Vecka 7 -Använda servern och databasen som programmerades 
vecka 4 och få allt att fungera mellan server och klient. I 
skrivande stund vet jag inte exakt vad som ska finnas i 
databasen men allt det jag vill ska fungera mellan server 
och klient ska fixas nu.

Vecka 8 Buggtestning, rapportskrivning och förbereda presentation

Vecka 9 Buggtestning, rapportskrivning och förbereda presentation

Vecka 10 Skicka in rapport, presentera mitt projekt
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2 Teori
Detta kapitel presenterar utvecklingsmetoden, teorin och bakgrunden som 
arbetet har baserats på med hjälp av litteraturstudie, vetenskapliga artiklar och 
hemsidor på internet.

2.1 Android

Android är ett linux-baserat mobilt operativsystem som utvecklas av Google. 
Android är främst designat för användning av mobila enheter med touchscreen 
så som smartphones och surfplatta. Operativsystemet läser av användarens 
”touch” på skärmen, såsom svep, tryck, streckning och hopdragning för att 
manipulera skärmen.

Android är det mest använda mobila operativsystemet och har över en miljon 
publicerade applikationer och mätningar visade 2013 att över femtio miljarder 
applikationer hade laddats ner[3].

 
Figur 1: Android-platformens ramverk[10].
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2.2 Facebook SDK

Facebook SDK är en miljö skapad av Facebook för att tredjepartsutvecklare ska
kunna skapa sina egna applikationer och tjänster som kan komma åt data från 
Facebook[4]. Nedan följer information om de viktigaste API som ingår i 
Facebook SDK.

2.2.1 Facebook Graph API

Facebooks Graph API är stommen till hela platformen, det är den som gör det
möjligt  för utvecklare att  läsa och skriva data  till  till  Facebook.  Graph API
presenterar en simple vy av den sociala grafen i Facebook, såsom objekt t.ex.
personer, foton, event, och sidor och dessa objekt relationer till varandra, t.ex.
relationer(vänner), delat innehåll, och taggade foton[5].

2.2.2 Facebook Authentication

Facebook Authentication  är  ett  API som tillåter  utvecklarnas  applikation  att
med hjälp av Facebooks autentisering logga in på deras applikation med via
deras Facebook användarinformation[6].

2.2.3 Social Plugins

Social  Plugins  är  ett  API  som  ger  utvecklarens  applikation  möjlighet  att
använda sig av Facebooks sociala tjänster, t.ex. gilla, uppdatera status, dela och
skicka rekommendationer till användarens vänner[7].

2.3 Klient och Server

Det enklaste sättet att kommunicera mellan två parter är med hjälp av datagram,
däremot är säkerheten bristande, Skansholm [1] skriver: ”Att kommunicera med
hjälp av datagram har fördelen att det är ganska enkelt. Nackdelen är den 
bristande säkerheten. Som tidigare påpekats kan man inte vara säker på att ett 
avsänt datagram verkligen når mottagaren och man kan inte heller vara säker på
att de datagram man sänder kommer fram i samma ordning som man sände 
dem”. I många applikationer spelar inte detta någon större roll, men i denna 
applikationen finns det krav på bästa möjliga säkerhet, så att använda datagram 
är inget alternativ utan en virtuell förbindelse mellan de två parter som ska 
kommunicera bör kopplas upp, Skansholm [1] förklarar: ”Först sker 
uppkopplingen och sedan, när kontakt etablerats, sker kommunikationen på den
uppkopplade linjen. Den information som skickas på en uppkopplad linje 
behöver inte som datagram delas upp i paket som innehåller sändar- och 
mottagaradresser, utan informationen överförs som ett kontinuerligt flöde”. En 
klient som vill koppla upp en förbindelse till en server skapar en ny socket där 
serverns adress och portnummer anges. Servern måste alltså i sin tur göra sig 
tillgänglig på en port och lyssna efter en klient som vill ansluta. 
Komplikationen här är att flera klienter måste kunna ansluta samtidigt till 
servern, Skansholm löser denna komplikation på detta vis: ”Det är därför 
lämpligt att att skapa ett nytt aktivt objekt(med en egen parallell tråd) för varje 
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ansluten klient. Den ursprungliga tråden får fortsätta lyssna på porten för att se 
om någon mer klient vill ansluta sig”.
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3 Metod
I detta kapitel presenteras arbetets metod, utvecklingsmiljö och 
utvecklingsmetodik.

3.1 Utvecklingsmetod

I detta avsnitt förklaras utvecklingsmetoden som använts och även en länge 
beskrivning hur arbetet gentemot en testperson, eller ”kund”, har fungerat. 
Utvecklingsmetoden som använts i detta projekt är Extremprogrammering som 
är en agil systemutvecklingsmetod. 

3.1.1 Extremprogrammering

Projektet använder basen för utvecklingsmetoden Extremprogrammering, 
utvecklingsmetoden används främst vid projekt med två eller fler personer, men
detta projekt har tagit grundtankarna för metoden och anpassat den till detta 
projekt.

Extremprogrammering är en disciplin a mjukvaruutveckleving som grundas på 
värdet av enkelhet, kommunikation, återkoppling, mod och respekt.
I större projekt med flera personer inblandade är varje medarbetare med i det så 
kallade "Whole Team". Gruppen jobbar med en representant som kallas "the 
Customer", som finns med under projektets gång.
Extremprogrammering använder en simpel form av planering och spårning för 
aatt avgöra vad som ska göras härnäst och för att förutse när projektet är färdigt.
Under projektets gång produceras en serie av små versioner av mjukvaran som 
alla testas av "Customer".

Extremprogrammerare jobbar med simpel design och testar kod och förbättrar 
designen kontinuerligt för att alltid hålla den passande efter behov.
Programmerarna skriver all produktion i par och alla arbetar tillsammans hela 
tiden. De kodar på ett konsekvent sätt så att alla medarbetare kan förstå och 
förbättra all kod efter behov[9].

3.1.2 Utveckling med testperson

Enligt utvecklingsmetoden extremprogrammering är det viktigt att ständigt 
jobba med en kund som testar alla versioner av mjukvaran som släpps under 
projektets gång. Därför har en person valts ut att bli det här projektets kund. Här
visas en bild på hur samarbetet med kunden har fungerat:
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Figur 2: Bild på samarbete mellan kund och utvecklare.

För varje del, eller case, i projektet så har det funnits kommunikation mellan 
utvecklaren och kunden angående vad som ska göra. Det börjar med att 
utvecklaren presenterar sitt case, vad som ska göras och hur det är tänkt att 
göras. Kunden i sin tur svarar med en återkoppling, det kan antingen vara några 
synpunkter på vad som ska göras annorlunda eller helt enkelt ett godkännande 
att börja utveckla applikationen. Utvecklaren fortsätter med de tre stegen; 
planering, testkodning och utsläpp av version. Varje version skickas till kunden 
som sedan ger en återkoppling om något ska göras om eller ett godkännande att 
gå vidare till nästa case i programmet.

3.2 Eclipse

Utvecklingsmiljön som använts i detta projekt heter Eclipse. Eclipse är en IDE, 
”Integrated Development Environment” och är en applikation som används för 
att skriva applikationer. Eclipse innehåller de vanliga verktygen som: kodeditor,
kompilerare, avbuggare och gränssnittsbyggare. Utöver de verktygen kan 
användaren lägga till egna moduler, i detta projektet hat moduler för Android 
SDK och Facebook SDK lagts till. Dessa moduler gör det möjligt att först och 
främst göra applikationer till operativsystemet Android och Facebook SDK 
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används för att integrera applikationen med Facebook och på så sätt 
kommunicera med Facebook och få tillgång till dess funktioner.

3.3 Enkätundersökning

I detta projekt utfördes en enkätundersökning med ett mål att få information av 
flera mobilanvändares syn på applikationer och för att ge kunskap till analysen 
för att svara på frågorna i kunskapsmålen. I enkäten finns intressanta frågor 
såsom vilken typ av applikationer som är populära och vilken typ av spel som 
är populärast. Sedan följer frågor om vad som är populärast inuti själva 
applikationen, t.ex. viktigaste funktionerna och hur en applikation ska vara 
designad. Slutligen ställdes frågor angående hur mycket en applikation får kosta
och ifall reklam i en applikation tar bort intresset för att använda den.
Frågorna och svaren från enkätundersökningen redovisas i kapitel 5.1

3.4 Användartester

Användartester är det bästa sättet att förstå hur användarna upplever 
applikationen. Detta är även det bästa sättet för att testa hur användarvänlig 
designen är. Utvecklaren ska sätta upp mål för hur snabbt eller hur enkelt 
testanvändaren ska klara testerna och får sedan justera designen tills dess att 
målen uppnås.

Första steget i att utföra ett användartest är att identifiera målgruppen[10], i 
detta fall komma applikationen användas av flera olika typer av personer, i alla 
åldrar. Vanligtvis, i ett större projekt, får testpersonen utföra flera olika tester 
under en 90-minuters session[10] men i detta projekt utfördes två tester under 
tio minuters tid. Testernas syfte var att få information angående hur 
användarvänlig designen till applikationen var. Testpersonen fick en uppgift av 
utvecklaren och under testet räknades antal klick och tid för att se hur enkelt det
var att utföra uppgiften. Antalet klick och hur lång tid testet tog räknades 
manuellt av utvecklaren och jämfördes sedan med utvecklarens resultat.
Resultaten från dessa tester redovisas i kapitel 5.2.
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4 Design
Detta  kapitel  presenterar  arbetets  design  med  hjälp  av  t.ex.  skisser,
flödesscheman  och  UML-diagram.  Utöver  detta  kommer  det  även  att  ges
motiveringar till varför vissa val har gjorts i designen.

4.1 Intryck

Det första som sker efter att en användare laddat ner en applikation och startar
den är att applikationen ger sitt första intryck till användaren, och det sker först
och främst i applikationens design. Därför är det viktigt att välja noggrant hur
en applikation ska se ut, inte bara för att den ska vara snygg utan att den ska
vara formad så att den får ett bekvämt utseende och där det är lätt att se vad
användare kan göra i alla olika lager av applikationen. 

4.2 Skisser

För att få en uppfattning av hur applikationen skulle se ut så ritades skisser på
de olika delarna av programmet för att prova olika tillvägagångssätt till hur de
skulle  kunna  se  ut.  Dessa  skisser  skickades  sedan  till  kunden  för  att  få
synpunkter på vad som var bra och vad som kan göras bättre.

4.2.1 Login gränssnitt

Tanken bakom gränssnittet var att hålla den så simpel som möjligt med fält för 
användarnamn och lösenord och en knapp för att logga in. Här presenteras en 
skiss på vad skärmen skulle visa när en användare skulle logga in:

Figur 3: Skiss på inloggningsgränssnittet
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4.2.2 Meny gränssnitt

Här presenteras en skiss på hur det var tänkt att gränssnittet för menyn skulle se
ut i applikationen. Tankegångarna gick i att fortsätta hålla designen simpel och 
rak för att göra användningen av applikationen så bekväm som möjligt, en titel 
och knappar centrerade på skärmen och sedan en ram längst ner med 
användarens namn och den tillgängliga summan pengar.

Figur 4: Skiss på menysidans gränssnitt

4.2.3 Topplista gränssnitt

Här presenteras en skiss på hur gränssnittet till topplistan var tänkt att se ut. 
Även här önskades en bekväm och effektiv design på gränssnittet, en lista med 
namn och antal pengar för att representera vilka som ligger bäst till på servern. 
Ramen som fanns i gränssnittet för menyn följer med här också så användaren 
kan se jämföra sitt resultat med topplistan.
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Figur 5: Skiss på topplistans gränssnitt.

4.2.4 Black Jack gränssnitt

Här presenteras en skiss på hur gränssnittet för själva spelet Black Jack var 
tänkt att se ut. Problemet som blev självklart ganska fort var att mycket skulle 
behöva få plats på en rätt liten skärm. Det måste finnas utrymme för spelarens 
kort och givarens kort, utöver det knappar för att satsa, ta kort, stanna, dubbla, 
splitta och ett fält för att skriva in hur mycket spelaren vill satsa. Därför var det 
svårt att göra en skiss till just detta gränssnittet utan att det såg obekvämt ut.
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Figur 6: Skiss på gränssnittet för Black Jack.

4.2.5 Server användargränssnitt

Här presenteras en skiss på gränssnittet som administratören till servern ska 
kunna använda. De komponenter som kändes viktiga att ta med i ett sådant 
gränssnitt var en lista med spelare, en textruta där serverns utskrift kunde 
skrivas ut och knappar för att starta servern, stänga servern, tömma 
utskriftsrutan och radera spelare från servern.
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Figur 7: Skiss på användargränssnittet för servern.

4.3 Diagram

För att lättare kunna förstå hur vissa delar av programkoden skulle hanteras så 
skapades diagram för att se hur programmet var tänkt att agera. Den mest 
komplicerade delen av kod som skulle skrivas till applikationen var logiken för 
Black Jack-spelet så därför skapades ett diagram för flödet under en spelares 
omgång av spelet och ett diagram för hur givaren skulle agera i programmet 
enligt spelets regler. Utöver det så var det serverprogrammeringen som var mest
främmande och därför skapades ett diagram för hur inloggningsprocessen 
skulle se ut mellan klient och server och även ett flödesdiagram på 
socketprogrammeringen.

4.3.1 Klient/Server inloggning

Här presenteras diagrammet för hur det var tänkt att inloggningsprocessen 
skulle se ut. Applikationen skulle använda Facebook-API för inloggning så 
diagrammet visar hur klienten går från inloggning till Facebook-API och sedan 
vidare till servern om användarnamn och lösenord accepteras av Facebook-
API't. När servern tar emot klienten kollar den om användaren redan finns 
registrerad på servern eller inte innan den låter användaren gå vidare i 
applikationen.
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Figur 8: Diagram ör inloggningen.

4.3.2 Black Jack spelarens logik

Här presenteras diagrammet för hur programmet ska hantera spelarens 
interaktioner med spelet enligt dess regler. Diagrammet startar där en 
spelomgång precis har startat. Spelaren får två kort och gör därefter val tills 
valet är stanna eller spelaren överskrider gränsen av maxvärdet, då går turen 
över till givaren, sedan utförs en jämförelse vilken av givaren eller spelaren 
som vinner eller om resultatet blir lika. Hur givarens logik och resultat hanteras 
visas i nästa kapitel.
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Figur 9: Diagram för spelarens interaktion i Black Jack-spelet.

4.3.3 Black Jack givarens logik

Här presenteras diagrammet för hur givarens logik var tänkt att hanteras i 
programmet. Diagrammet startar där spelaren har avslutat sin tur i spelet och 
givaren ska till att börja. Givaren har till skillnad från spelaren forcerade val i 
spelomgången och följer därför bara reglerna tills dess att den inte får göra mer 
val.
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Figur 10: Diagrammet för givarens logik i Black Jack-spelet.
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5 Resultat
I detta avsnittet kommer projektets resultat att presenteras. Det kommer visa 
resultat av enkätundersökningen och användartesterna som gjorts under 
projektets gång. Slutligen kommer även resultatet av applikationens och 
serverns utseende och funktionalitet presenteras.

5.1 Enkätresultat

I detta avsnittet presenteras resultatet från enkätundersökningen som visades i 
avsnitt 3.3. Resultatet presenteras i form av ett stapeldiagram. Det var tjugo 
personer som deltog i enkätundersökningen, undersökningen bestod av sex 
frågor med två eller fyra svarsalternativ.

Nedan presenteras frågorna ur enkäten och efter det presenteras 
stapeldiagrammet som visar resultatet av undersökningen.

1.) Vad för slags applikationer använder du dig mest av?
a. Kommunikation (Samtal/SMS)
b. Spelapplikationer
c. Sociala medier t.ex. Facebook
d. Media-applikationer t.ex. Spotify

2.) Vilken typ av mobilspel intresserar dig mest?
a. Pusselspel (t.ex. Angry Birds)
b. Kasinospel 
c. Strategispel
d. Frågespel

3.) Vilken är den viktigaste av följande funktioner?
a. Appen integrerad med Facebook
b. Ljud/Musik i appen
c. Spela mot andra
d. Möjligheten att betala för tillgång till fördelar i spelet

4.) Vad är viktigast med designen i en applikation, att den är snygg eller 
enkel och användarvänlig?
a. Snygg design
b. Enkel och användarvänlig

5.) Hur mycket skulle du kunna betala som mest för en spelapplikation?
a. 10Kr
b. 50Kr
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c. 100kr
d. 500kr

6.) Skulle du använda applikationen även om den innehöll reklam?
a. Ja
b. Nej

Nedan presenteras resultat i form av ett stapeldiagram. På x-axeln är frågan som
ställdes, på y-axeln deltagarna. Svarsalternativen a, b, c och d representeras i 
staplar med olika färger där a är grön, b är blå, c är röd och d är gul. 

Figur 11: Diagram för resultatet av enkätundersökningen.

Resultatet från enkätundersökning gav utvecklaren en allmän uppfattning om 
viktiga egenskaper applikationen skulle innehålla för att kunna bli så uppskattad
som möjligt. Resultatet visar tydligt att en applikation blir mer attraktiv om den 
är integrerad med Facebook och att en enkel och användarvänlig design 
uppskattas mer än en allt för avancerad, snygg design.

5.2 Resultat av användartester

Detta avsnitt redovisar resultaten från de användartester som framfördes i 
kapitel 3.4. Första testet som skulle göras var att testpersonen skulle starta 
applikationen för första gången, logga in, slå av ljudet och sedan börja spela. I 
det andra testet skulle testpersonen starta spelet, spela fem omgångar, kolla 
topplistan och sedan logga ut.

Test 1:
Utvecklarens antal klick: 4
Utvecklarens tid: 30s
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Testpersonens antal klick: 4
Testpersonens tid: 45s

Test 2:
Utvecklarens antal klick: 25
Utvecklarens tid: 1min 30s

Testpersonens antal klick: 35
Testpersonens tid: 2min 20s

Första testet var till för att se om det var enkelt att förstå hur man ändrade 
ljudinställningen och resultatet visar att det är det, det skiljer femton sekunder i 
utförandet mellan utvecklaren och testpersonen vilket ses som ett positivt 
resultat.
Andra testet var till för att se hur lätt det var att förstå och spela Black Jack i 
applikationen. Antalet klick och tid skiljer inte särskilt mycket mellan 
utvecklare och testperson utan det var huvudsakligen fler klick och extra 
betänketid p.g.a. fler antal beslut som testpersonen behövde göra på grund av 
den slumpmässiga faktorn i spelet.

5.3 Applikationsutveckling

I detta kapitel presenteras resultatet av applikationen som skapats och dess 
funktionalitet och design.

Applikationen som skapats i detta projekt är en kasinoapplikation som fått 
namnet ”Trice Black Jack” på begäran av kunden som utvecklaren arbetat med.
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Figur 12: Menyn i applikationen.

Applikationen som skapats i detta projekt kan delas upp några olika delar; 
inloggning, meny, topplista och Black Jack. Dessa delar tillsammans blir 
applikationen, som på begäran av kunden fått namnet ”Trice Black Jack”.
Inloggningen är integrerad med Facebook, vilket innebär att inloggningen sker 
med hjälp av användarens Facebook-konto istället för att skapa ett nytt konto 
för just denna applikation. Anledningen till att denna lösning valdes är för att 
enkätundersökningen visade att en applikation integrerad med Facebook var en 
viktig funktionalitet och kunden ville att denna funktion skulle finnas.
Nästa steg i applikationen är att användaren kommer till menyn. Menyn 
innehåller knappar för ljudinställningar, Black Jack, topplista och en knapp för 
att dela sitt resultat på Facebook. Anledningen bakom designen är att hålla en 
enkel och användarvänlig design och kunden fick själv välja typsnitt och bilder 
till både bakgrund och knappar. Funktionen att kunna dela sitt resultat på 
Facebook finns tillgänglig för att än en gång hålla applikationen integrerad med
Facebook och på så sätt göra den lite mer attraktiv för användarna.
I kravspecifikationen står det att ett gränssnitt för inställningar skulle skapas. 
Efter att detta gränssnitt implementerats och skickats till kunden så ville kunden
ta bort den delen av applikationen och istället bara ha en knapp i menyn för om 
ljudet skulle vara på eller av. Då anpassades applikationen efter kundens nya 
krav.

Slutligen implementerades spelet Black Jack. Spelets funktionalitet och logik 
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håller högsta kvalité och efter tusentals testkörningar har ingen bugg hittats. 
Grafiken håller den enkla design som återfinns i alla delar av applikationen och 
även här följdes krav från kunden gällande bilder och typsnitt i gränssnittet.

5.4 Serverprogrammering

Utöver en applikation så har även en server programmerats och i detta kapitel 
presenteras resultatet av den.

Servern som skapats i detta projekt används för lagring av användarinformation
och uppdatering av användarinformation. När användaren loggar in med sitt 
Facebook-konto så ansluter mobilen till servern och registreras på servern(om 
användaren inte redan finns registrerad på servern). Utöver det ansluter även 
klienten till servern i varje spelomgång i Black Jack för att uppdatera 
användarens tillgängliga saldo.
För att administrera servern skapades ett simpelt gränssnitt där administratören 
kan starta och stänga servern, ta bort användare och kolla vilka som ansluter till
servern.

I bilden nedan presenteras flödesdiagrammet för hur serverns socket och 
klientens socket interagerar med varandra. Diagrammet visar hur både klientens
och serverns egna sockets flöde går och hur de sedan kommunicerar med 
varandra. På klientens sida så skapas en socket, den försöker sedan ansluta till 
en annan socket, när den lyckats påbörjas ett datautbyte, sedan när utbytet är 
klart stängs anslutningen. På serverns sida finns det två delar, en ”parent” och 
en ”child”. Parent börjar med att skapa en socket, den i sin tur lyssnar på 
sockets som vill ansluta, när en socket vill ansluta så accepterar den 
anslutningen och skickar vidare anslutningen till child och fortsätter sedan 
lyssna efter flera som vill ansluta. Child i sin tur tar emot en socket och påbörjar
datautbytet med klienten, när utbytet är slutförts så stängs anslutningen och 
denna socket.
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Figur 13: Flödesdiagrammet på kommunikationen mellan klientens socket och serverns socket.
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6 Slutsatser
Målet med det här projektet var att, med hjälp av undersökningar, skapa en 
applikation till Android med användarvänlig design, snabb mjukvara och som 
skulle innehålla vissa funktioner för att kunna vara så attraktiv och populär som
möjligt. Utöver det, av personliga anledningar, så var även ett krav att 
applikationen skulle jobba mot en egenprogrammerad server.

I kunskapsmålen skulle några frågor besvaras. Den första frågan var: Hur 
skapar man användarvänlig design? I detta projektet började jag med att enligt 
mig själv skapa ren och enkel design för att sedan låta en utomstående 
testperson prova applikationen och få lösa uppgifter för att se hur 
användarvänlig den var. I mitt fall så löstes dessa uppgifter så enkelt av 
testpersonen att jag inte kände att designen behövdes förändras, men i andra 
projekt där inte resultatet är lika bra kan man justera designen och få feedback 
av testarna tills det att designen är bra.

Den andra frågan var: Hur gör man en populär applikation? Det är smart att 
börja med att fundera på vilken målgruppen är för just din applikation och hur 
applikationen borde utformas för att passa in till just den gruppen. För att börja 
hitta svaret på frågan gjorde jag en enkätundersökning. De mest intressanta 
saker jag lärde mig från den enkätundersökningen var att se hur många som 
tyckte det var viktigt att applikationen skulle vara integrerad med Facebook och
använda dess funktioner. Det andra som intresserade mig var att ingen hade 
något emot att en applikation innehöll reklam. Men för att göra en populär 
applikation räcker det inte med vad applikationen innehåller utan man måste 
även marknadsföra produkten på ett bra sätt för att folk ska få upp ögonen för 
just din app.

Den sista frågan var: Hur skapar man snabb mjukvara? Det jag kommit fram till
som är det enda som kan hjälpa att göra mjukvaran snabb är att använda så ren 
och effektiv kod som möjligt, såsom bra sökalgoritmer och 
sorteringsalgoritmer. Det är också smart att utvärdera vilka funktioner som 
måste finnas med och inte implementera några onödiga funktioner.

Problemen jag trodde kunde uppstå i projektet var att få denna ganska enkla idé 
att bli tillräckligt bred för att kunna vara ett examensarbete. Det löste jag genom
att jobba mycket med min utvecklingsmetodik och att jag ritade mycket 
diagram och skisser innan jag började som ger bredd i arbetet. Det som jag 
personligen tycker tar projektet till en ny nivå är arbetet med den person jag har
använt som kund och jobbat mot under projektets gång. Det har gett hela 
projektet en ny dimension och jag själv känner i efterhand att det var en väldigt 
givande erfarenhet och jag utvecklades väldigt mycket i sättet jag jobbar på.
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Anledningen till att jag personligen ville göra en egen server som applikationen 
skulle kunna kommunicera med är för att jag aldrig gjort något liknande och det
är något jag alltid velat prova på. Det var även det ett sätt att höja projektet en 
nivå till. Även fast det inte var några avancerade funktioner på servern så lärde 
jag mig ändå mycket och saker som kändes väldigt komplicerade innan 
projektet känns det nu som jag har förståelse för.
Utöver personligt intresse så blev servern en viktig del av projektet då det var 
där användarinformation från Facebook sparades och användarens tillgängliga 
saldo sparades och uppdaterades, utan den hade sådant sparats på användarens 
telefon och på sätt hade informationen kunnat manipulerats.

Målet med projektet har uppnåtts. Jag har med hjälp av undersökningar och 
egna slutsatser utvecklat en applikation till Android som uppfyller de viktigaste 
kriterierna för att kunna bli populär bland mobilanvändare och som har snabb 
mjukvara och användarvänlig design. Applikationen är integrerad med 
Facebook och kan ansluta till en server som jag själv programmerat.
Det bästa med applikationen är hur snabbt den fungerar genom alla olika 
gränssnitt och hur bra programmerad logiken är till Black Jack-spelet.
Det som är mindre bra är designen, den hade kunnat vara snyggare. Men 
samtidigt så är inte det något jag själv värdesätter så mycket eller som jag tror 
att jag kommer jobba med i framtiden utan jag tycker det är viktigast att ha en 
”ren” design som är enkel att förstå och som gör att applikationen går snabbt.

Så här i efterhand är det viktigt att tänka tillbaka och fundera på vad som hade 
kunnat göras annorlunda eller bättre. Jag tycker att jag skulle haft bättre fantasi 
när jag gjorde min förundersökning till hur man gör en applikation och vad som
krävs för att få den populär. En enkätundersökning var en bra början men det 
var alldeles för få deltagare för att få något övertygande resultat. Det jag hade 
kunnat göra var att försöka sprida min enkät till en bredare publik och försöka 
få många fler deltagare. Utöver det önskar jag att jag hade försökt få en intervju
med någon utvecklare av något spel som finns på marknaden nu, jag tror inte 
det hade varit omöjligt att åtminstone kunna få en skriftlig intervju med någon 
som utvecklat en applikation och släppt den på marknaden. Det hade gett mig 
mer kunskap i hur man jobbar med mobila applikationer och mer trovärdighet 
när jag presenterade min förundersökning.

Även fast målet med projektet är uppfyllt så ser inte jag detta som en färdig 
produkt. Det finns i detta skede stora säkerhetsrisker i applikationen som måste 
tas på största allvar och projektet kan inte gå vidare före detta är löst. 
Säkerheten brister när det kommer till servern och kommunikationen mellan 
klienten och servern. Det första som behöver göras är att sätta lösenordskrav till
servern och kryptera kommunikationen mellan server och klienten för att 
förhindra möjligheten att sniffa och läsa informationen. Planen för framtiden är 
också att implementera SSL(Secure Sockets Layer) för att skapa en säker 
anslutning mellan sockets. Utöver det ska det sökas efter lösningar för 
eventuella DDoS-attacker och implementera dessa. 

Förutom att fixa säkerheten så ser jag även andra förbättringar som kan göras i 
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applikationen. Det finns oändligt med möjligheter att göra applikationen bättre 
och lägga till fler funktioner i den. Under projektets gång har några idéer 
kommit fram till hur jag skulle vilja göra applikationen större och bättre. Jag 
berättade förut hur jag tyckte designen var applikationens svagaste punkt och 
därför känns det aktuellt att för framtida utveckling av denna applikation 
anställa någon som kan rita designen för alla gränssnitten så blir det existerande
mer attraktivt.

För att bygga vidare på applikationen finns det flera möjligheter, t.ex. så skulle 
fler kasinospel kunna implementeras och man skulle kunna utveckla fler 
möjligheter att interagera med Facebook. Fler spel skulle innebära mer 
variation för användarna, vilket i sin tur kommer innebära att spelet blir mer 
hållbart i längden.
Just nu används bara Facebooks API för att logga in på applikationen och för att
kunna dela sina resultat på sin Facebook-sida. I framtiden skulle det kunna 
implementeras funktioner för att bjuda in kompisar att spela och kanske till och 
med lägga till en funktion för att kunna spela de olika kasinospelen 
tillsammans.
Den sista idén som jag kom att tänka på var hur man skulle kunna generera 
pengar i applikationen. Det finns flera olika sätt att försöka tjäna pengar på en 
mobilapplikation, t.ex. så kan den kosta pengar att ladda ner, man kan använda 
reklam i applikationen och man kan ha köpalternativ i applikationen som 
användarna kan utnyttja för att antingen få fördelar eller mer speltid i 
applikationen. Jag vill inte tvinga användare att betala för en applikation som 
jag utvecklat utan tanken är att jag istället skulle försöka hitta en kombination 
av de två senare alternativen. Det kommer då finnas reklam i applikationen, 
men det ska finnas ett alternativ att betala en engångssumma för att slippa 
reklamen för alltid. Utöver det ska det implementeras en funktion där 
användaren kan betala pengar för att få mer spelmarker att spela för istället för 
de 1000 spelmarker som är tänkt att bli utdelade en gång varannan timme.

Det finns även etiska aspekter att ta hänsyn till när man jobbar med ett spel som
Black Jack, t ex spelberoende. Enligt [11] finns det vissa typer av spel som ger 
större risk till spelberoende än andra, ”De typer av spel som anses vara riskspel,
det vill säga lättare framkallar ett beroende, är snabba spel med kort tid mellan 
insats och resultat eller spel där kunskap kan öka chansen att vinna.”. Detta 
innebär att i den här applikationen finns det risk för användarna att utveckla ett 
spelberoende. Frågan är vad man kan göra för åtgärder för att förhindra eller 
åtminstone förminska riskerna att användarna utvecklar ett spelberoende. Ett av
de största problemen med spelberoende är att dom som lider av denna psykiska 
sjukdom oftast inte vet om det själva. Jag tror därför det skulle kunna vara till 
stor hjälp att på ett eller annat sätt i applikationen visa information om 
spelberoende, t.ex. kända symptom på spelberoende och kanske även ge 
användaren chansen att klicka sig vidare på nån länk till en stödsida för 
spelberoende.

Efter projektets slut måste jag säga att jag är nöjd med resultatet av det jag 
utfört. Jag uppfyllde målet med projektet och all funktionalitet jag hade planerat
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finns implementerat i applikationen. Ett personligt mål med mitt examensarbete
har alltid varit att på något sätt känna att jag fått nya erfarenheter som kommer 
hjälpa mig i arbetslivet. I och med hur jag jobbat strikt med en 
utvecklingsmetod och mot en kund som varit aktivt deltagande i hela projektet 
så är även det målet också uppnått.
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