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Andreas Bygdeson 2016-05-25

Sammanfattning
Målet  med  det  här  arbetet  har  varit  att  utveckla  en  friluftsapplikation  för
människor som rör sig i skog och mark antingen i arbetet eller i privatlivet. Med
syfte  att  låta  de  skapa  och  placera  ut  markörer  på  en  karta  med  aktivt
uppdaterande gps positionering. För att uppnå detta har Google Maps använts
som gränssnitt för att hämta och hantera kartinformation och en applikation har
designats i flödesscheman utefter kravspecifikationen och i enlighet med Jacob
Nielsens  användbarhetsprinciper.  Hallway  test  metoden  har  använts  för  att
utvärdera hur väl användbarhetsdesignen har uppnått sina mål. Applikationen
har  sedan  konstruerats  i  Java  och  Android  Studio  mot  Androids  mobila
plattform. Utvecklingen har följt den planerade designen och uppnått samtliga
konkreta  mål  som specificerades  och i  synnerhet  användbarhetsmålen.  Flera
funktionella  mål  har  identifierats  att  kunna optimeras  ytterligare  och en  rad
förslag  på  vidareutveckling  av  applikationen  har  tagits  fram  för  eventuella
framtida arbeten.

Nyckelord: Android, Mobil applikation, gps , Google Maps.
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Abstract
The overall goal of this work has been to develop a wildlife application for
people that spend time in nature either through work or recreation. With the
purpose of letting a user create and place markers on a map with live update gps
positioning. In order to accomplish this, the Google Maps API has been used to
fetch and manage map data and an application has been designed and visualized
in  flow-charts  in  accordance  with  Jacob  Nielsens  usability  principles.  The
hallway test method has been used to evaluate how well these goals have been
accomplished. The application has been developed in Java with Android Studio
for the android mobile platforms following these designs and the final result has
accomplished  the  specific  goals  set  up  for  the  application,  especially  the
usability goals. While some functional goals has been identified as not being
optimally  implemented,  several  suggestions  for  future  expansion  and
refinement of the application has been suggested.

Keywords: Android, smartphone app, gps, Google Maps.
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1 Inledning
Följande kapitel definierar bakgrunden till problemställningen som detta projekt
har baserats på samt den konkreta uppdelningen i mål som ämnas uppnås.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Mobiltelefonen har blivit ett användbart hjälpmedel för alla människor som rör
sig  i  skog  och  mark.  Förmågan  att  få  omedelbar  gps  positionering  eller
detaljerade  karttjänster  ger  en  trygghet  mot  att  gå  vilse.  Enkel  tillgång  till
kamera med bra upplösning gör det lätt att spontant ta foton och video på sin
omgivning. Samtidigt är efterfrågan på sociala tjänster är idag hög och för den
moderna smart-phoneanvändaren är möjligheten att dela foton och upplevelser
direkt med vänner en självklarhet. I staden är det en självklarhet att integrera
dessa tjänster för att hitta restauranger och cafeér på en karta, eller dela bilder
och information från utekvällar och events. De flesta kartbaserade applikationer
för friluftsmänniskan, jägaren,  längdskidåkaren,  skogsarbetaren,  scouten eller
hundägaren  är  dock  avsevärt  mycket  simplare.  Många  av  de  tjänster  vi
förknippar med det sociala stadslivet är minst lika attraktiva i naturen och har
potential  att  vara  till  stor  nytta  för  många  olika  typer  av  användare  om
tjänsterna karta, gps, inmatning av information och media samt social delning
kan kombineras på ett enkelt och lättillgängligt sätt. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med det här projektet är att utveckla en applikation som ska användas av
människor som rör sig i skog och mark i arbetet, privat eller via organiserade
friluftsaktiviteter.  En applikation  som bygger  samman möjligheten  att  aktivt
följa sin position och rutt på en karta med förmågan att placera ut och spara
intressanta  platser  på  kartan  med  foton  eller  beskrivande  text.  För  att
exempelvis komma ihåg ett  svampställe,  eller  ett  upptäckt  björnide och låta
appen varna nästa gång användaren kommer för nära. Möjligheten för aktiva
hobbyister  att  markera  ut  matchområdet  för  sin  paintball  match  och  få  en
notifikation  om  de  går  utanför,  eller  platsen  på  jaktstugan  eller
återsamlingsplatsen för orienteringsgruppen. Med möjlighet att dela utplacerade
sevärdheter  med  vänner  eller  hela  världen,  eller  skapa  en  unik  grupp  för
kompisgänget som är ute och campar, via vilken de kan placera ut och dela
markörer med varandra för vart tältplatsen är uppsatt eller bilen är parkerad.
Appen kommer utvecklas så öppet som möjligt utan att fokusera på en specifik
användargrupp  för  att  istället  fokusera  på  att  utveckla  verktyg  som  kan
användas av många typer av användare som rör sig i naturen. 
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1.3 Avgränsningar

Applikationen ska erbjuda möjligheter att hantera kontakter, grupper samt dela
markörer. Detta förutsätter en server/klient modell där markörer och kontakter
lagras i en databas på en webserver. Projektet avgränsas dock mellan klient och
server  och  applikationen  kommer  enbart  att  innehålla  komponenterna  på
klientsidan för delningen så som kontakter och grupper men utan att kopplas
mot en faktisk server. Projektet ämnar studera möjliga lösningar för effektivare
batteriförbrukning men avgränsas till att hållas på en teoretisk nivå utan krav på
djupgående  tester  eller  analys.  Fokus  kommer  placeras  på  att  avgöra  om
lösningarna är realistiska nog att vara värda att investera fördjupande studier i,
dock kommer ingen konkret implementation i applikationen göras av dessa. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Målsättningen  är  att  den  slutgiltiga  applikationen  ska  innefatta  samtliga
följande features. Applikationen ska:

• Presentera en karta via ett passande API.
• Hämta  och  visualisera  mobilens  gps  position  kontinuerligt  på  kartan

samt ha möjlighet att rita ut mobilens förflyttade rutt.
• Låta användaren placera ut markörer på kartan från ett utbud av olika

kategorier med tillhörande unika ikoner samt kunna skapa egna sådana
kategorier.  Det  ska  vara  möjligt  att  filtrera  i  kartvyn  så  att  enbart
markörer av givna kategorier visas.

• Ha möjlighet lägga till information till en markör, titel/namn, en längre
beskrivning samt ett foto. Genom att klicka på markören på kartan ska
användaren tas till  en presentation av informationen varifrån den kan
modifieras.

• Göra det möjligt att koppla funktionalitet till en markör för att hämta
ned väderdata för den angivna koordinaten.

• Göra det möjligt att koppla funktionalitet till en markör för att avgöra
aktuellt avstånd till den och informera användaren om denne kommer
inom eller utanför ett angivet avstånd från markören.

• Tillåta  användaren  att  lägga  till  kontakter  och  skapa  grupper  för  att
kunna  dela  markörer  publikt,  med  sina  kontakter  eller  med  utvalda
grupper.

• Skapa  ett  gränssnitt  där  användaren  kan  browsa  mellan  utplacerade
markörer både i helskärm där hela markörens information visas samt i
ett översiktligt format där markörerna kan sorteras efter kategori.

Utöver konkreta features ska projektet även uppnå följande mål:

• Koncept ska tas fram för effektivare batterianvändning.
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• Utforma  applikationens  grafiska  gränssnitt  på  ett  sätt  som  följer
etablerade användbarhetsriktlinjer och i så lång utsträckning som möjligt
följa Nielsens användbarhetsprinciper. Gränssnittet ska använda sig av
en färgpalett på fyra-sex färger där alla färger används på ett konsekvent
sätt.

• Flödet  mellan  applikationens  vyer  och  aktiviteter  ska  aldrig  ta
användaren fler än två steg ifrån den centrala kartvyn.

• Det gränssnitt som implementerats ska testas i ett användartest för att
avgöra om det uppfyller de krav som ställts.
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2 Teori
Viss bakgrundsinformation är behövlig för att fullt ut förstå lösningsalternativet 
och implementationen av detta. Specifikt de apier som använts i 
implementationen, den funktionalitet i androidsystemet som utnyttjas samt den 
testmetod som använts för att utvärdera hur väl målen uppnåtts.

2.1 GPS

Global Positioning System är ett positioneringssystem utvecklat för och av den
amerikanska  försvarsmakten  under  60-  och 70-talet.  Systemet  bygger  på 28
satelliter i omloppsbana runt jorden.[1] Dessa satelliter sänder kontinuerligt ut
signaldata  innehållandes  dess  position  och  nuvarande  tid  enligt  en  intern
atomur. En mottagare kan genom att ta emot och avläsa denna information med
hög  precision  bestämma  sin  position  på  jordens  yta.  Genom  att  beräkna
skillnaden  mellan  mottagarens  egen  tidsuppfattning  och  den  sändande
satellitens rapporterade position kan avståndet till en enskild satellit uppskattas.
Under förutsättning att mottagaren tar emot data från minst tre satteliter kan den
korrekta positionen tas fram via triangulering. Det vill säga genom att beräkna
vart de uppmätta avstånden till samtliga satteliter möts. Illustration 1 visar på
hur med hjälp av tre satelliter en exakt position kan bestämmas.

Illustration 1: Översikt av
triangulering via gps satelliter

Antalet  satteliter  som  kan  avståndsbestämmas  påverkar  gps  mottagningens
precision.  Tre satteliter  krävs för  positionsbestämning i  longitud och latitud.
Ytterligare  en  position  krävs  för  att  positionsbestämma  i  höjd.  Fler
positionsbestämda satteliter ökar precisionen i positioneringen.[2] Flera faktorer
påverkar  utöver  detta  systemets  exakthet,  atmosfäriska  störningar,
signalförsämring på grund av byggnader eller andra strukturer som blockerar
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himlen och kvalitén på mottagarantennen kan påverka precisionen.[3] Högre
träffsäkerhet  kan  dock  uppnås  genom  att  kombinera  gps  datan  med  andra
system  som  förbättrar  datans  precision  genom  att  utföra  beräkningar  och
jämförelser  med  data  från  markstationer  som  kontinuerligt  avläser
sattelitsystemet.[4] 

I dagsläget ligger den uppskattade felmarginalen för många kommerciella gps
mottagare på kring en meter. För smart phones, plattor och liknande produkter
ligger dock den faktiska precisionen på två till tre meter vid goda atmosfäriska
förhållanden  och  på  så  mycket  som 10  meter  vid  dåliga  förhållanden.  Den
precisionsskillnaden beror på de tekniska specifikationerna för mottagaren och
till  vilken  mån  den  utnyttjar  förädlingssystem.  Utanför  den  generella
användarmarknaden finns dock mottagare med en felmarginal på endast ett par
centimeter, eller i vissa fall millimeter.[5]

Före 2000 fanns en begränsning av precisionen inbyggd i systemet där endas
USAs millitär  hade  tillgång till  maximal  precision medans allmänheten fick
begränsad data. Denna begränsning har därefter lyfts och den civila gps tjänsten
och den militära har tillgång till samma data.[6] 

2.2 Google Maps

Googles API för sin karttjänst Google Maps finns i dagsläget tillgängligt för
Android, iOS, web browsers och http services. APIet ger en utvecklare tillgång
till  grafiska  kartor  och  sattelitbilder  samt  understödjande  tjänster  för  att
skräddarsy olika tilläggstjänster i anslutning till kartan.[7] Gränssnittet stödjer
och integrerar  även relaterade APIer  för  att  exempelvis  Distance  Marix  och
Directions  som  tillför  funktionaliteten  att  beräkna  transportväg  mellan  två
punkter  och  beräkna  resetid  för  en  rutt  för  olika  transportmedel.[8]  Eller
GeoCoding APiet  som tillhandahåller  tjänster  för  att  konvertera  adresser  till
longitud och latitud och vice versa. Både Google Maps och relaterade APIer
stödjs  av  klientbibliotek  för  Pyton,  Java,  Go  och  JavaScript  för  att  göra
implementationer  mer  strömlinjeformade  på  olika  utvecklingsplattformar.
Klientbiblioteken  finns  tillgängliga  på  gitHub  och  ligger  under  Apache  2.0
licensen.[9] Det innebär i praktiken att biblioteken är öppna och kan användas
på valfritt sätt under förutsättning att licensinformationen inkluderas samt att
eventuella ändringar i bibliotekens källkod dokumenteras och skickas in till den
ursprungliga utvecklaren. [10]

För  att  använda  Googles  API  krävs  en  API  nyckel  som  för  android
tillhandahålls via Google Developers. Applikationen behöver definiera nyckeln
i  appens  manifest  för  att  verifieras  mot  Googles  servrar  när  applikationen
försöker hämta data. Det finns användningsbegränsningar för hur ofta och hur
många anrop som kan göras mot Googles APIer men dessa begränsningar är
även för kostnadsfri användning borttagen för Androidplattformen och endast
relevant för webbanvändning.[11]
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När  en  korrekt  nyckel  väl  definierats  för  applikationen  behöver  även  ett
klientbibliotek för java laddas ned via Androids Gradle för att kunna använda
APIets metoder i applikationen. Det är sedan möjligt att presentera en karta i ett
fragment i android som kan scrollas och zoomas på samma sätt som Googles
egna webgränssnitt samt skräddarsys att presenteras på ett specifikt sätt. Vidare
kan markörobjekt skapas och presenteras på kartan med möjlighet att  utföra
beräkningar och jämförelser mellan positioner samt modifiera hur dess grafik
ska illustreras på kartan. [12] 

2.3 Användbarhetsprinciper

Användbarhet är ett område som involverar en lång rad modeller och teorier
som ämnar beskriva riktlinjer för hur ett gränssnitt bör utvecklas för att uppnå
olika önskvärda användarerfarenheter utefter exempelvis effektivitet, intuitivitet
och  hanterbarhet  för  olika  användargrupper.[13]  En  ledande  person  inom
användbarhet är web användbarhets konsulten Jakob Nielsen som skrivit flera
publikationer kring människa-dator interaktion och är framför allt känd för att
ha tagit fram en lista över generella principer eller heuristiska metoder för att
hålla ett gränssnitt konsekvent med vad användaren förväntar sig samt enhetligt
över existerande standarder.[14] Nielsens har specificerat följande principer för
att hålla god användbarhet:

• Visibility of system status, mjukvaran ska göra användaren medveten
om förändringar via feedback inom en rimlig tidsram.

• Match  between  system  and  the  real  world,  systemet  ska  presentera
information  på  en  språknivå  anpassad  för  lekmannen.  Det  vill  säga
använda fraser och ord för vanlig konversation hellre än tekniska och
system orienterade termer.

• User control and freedom, användare gör ofta inmatningar av misstag
och behöver tydliga och lättillgängliga sätt att återvända från ett felaktigt
knapptryck eller ångra en vald inställning.

• Consistency  and  standards,  användare  ska  inte  behöva  fundera  över
huruvida situationer eller funktioner gör olika saker i olika miljöer. Följ
etablerad standard för exempelvis hur en meny knapp ska se ut på en
mobil plattform och låt framför allt inte etablerade element göra något
som de inte gör i andra sammanhang.

• Error  prevention,  förebygg  fel  innan  de  uppstår  genom  att  designa
mjukvaran på ett sådant sätt att felbenägna situationer undviks helt och i
de fall där de inte kan undvikas behöver användaren ges möjlighet att
bekräfta ett val innan det utförs.

• Recognition rather than recall, tvinga användaren att komma ihåg så lite
information  som  möjligt  genom  att  göra  val,  objekt  och  händelser
synliga så att användaren inte behöver komma ihåg information från en
dialogruta till en annan.

• Flexibility  and  efficiency  of  use,  inkludera  tillvägagångs  sätt  som
snabbar upp användandet för den erfarne användaren och låt genvägar
erbjuda ett snabbare sätt att utföra frekvent använd funktionalitet.

6



Cartographer – En kartbaserad friluftsapplikation
Andreas Bygdeson 2010-07-05

• Aesthetic  and  minimalist  design,  dialogrutor  ska  inte  innehålla
information som är irrelevant eller sällan nödvändig. All information gör
anspråk  på  användarens  uppmärksamhet  och  deras  synlighet  bör
anpassas efter deras relevans.

• Help  users  recognize,  diagnose,  and  recover  from  errors,
felmeddelanden bör uttryckas i vardagligt språk utan koder och precist
indikera problem och fördelaktligen föreslå en lösning.

Help and documentation, även om det är önskvärt att ett system kan användas
helt  utan  dokumentation  är  det  ibland  nödvändigt  med  support  och
dokumentation.  Sådan  information  ska  vara  lätt  att  söka,  fokuserad  på
användarens perspektiv och innehålla konkreta steg för hur något ska utföras.
[15] 

2.4 Hallway testing

Hallway testing är en metod för användbarhetstest med syftet att få en enkel
tillgång  till  en  potentiellt  väldigt  varierad  urvalsgrupp  genom att  utföra  ett
användartest på en aktiv plats där förbipasserande ombeds utföra ett kort test på
fem till tio minuter. Metoden har fördelen att ge snabb tillgång på många testare
men  på  bekostnad  av  egen  påverkan  på  urvalsgrupp.  Hallway  testing  kan
jämföras  med  beta  testning  av  mjukvara  där  man  också  tenderar  att  ha  en
slumpmässig urvalsgrupp för snabba och kostnadsbegränsad testning. Det har
uppskattats  att  upp  till  95%  av  användbarhetsproblem  hos  en  produkt  kan
upptäckas enbart via Hallway Testing. [16] 

 

2.5 Android broadcasts och services

Androids operativsystem använder så kallade broadcasts för att kommunicera
mellan applikationer och widgets. Broadcasts kan finnas innbygda i systemet så
som den broadcast som vidarebefodrar enhetens batterinivå. De kan även vara
användardefinierade för att  exempelvis en app ska kunna skicka data till  en
widget. [17]

En  service  är  en  asynkron  trådsäker  lösning  för  att  hantera  processer  som
behöver  köras  kontinuerligt  eller  vid  upprepade  tillfällen  utan  att  störa  den
övriga  programkörningen  eller  framför  allt  för  att  kunna  köras  även  när
applikationen  är  nedstängd.  Exempelvis  en  nedladdningstjänst  som behöver
ladda ned data i bakgrunden eller en musiktjänst som ska fortsätta spela musik
även  när  användaren  växlar  från  en  app  till  en  annan.  Användardefinierade
broadcasts  är  den  vanligaste  kommunikationsformen  för  att  kunna  skicka
information från en service tillbaka till applikationen när en sådan uppgift är
utförd. I regel försvinner en broadcast och dess tillhörande information när den
har mottagits av en komponent och processats. [18]

Sticky Broadcast däremot är en variation som inte försvinner när datan tas emot
utan dess information ligger kvar i systemet långt efter det att den har skickats
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ut  och  oberoende  av  huruvida  den  har  processats  eller  inte.  Just  systemets
broadcast för batteristatusen är en sådan då den kan nås av en app långt efter att
statusen skickats ut.[19] Denna egenskap hos Sticky Broadcasts har kopplats
samman med säkerhetsrisker  i  androidsystemet  då informationen i  en sticky
broadcast finns i systemet och potentiellt kan användas av en annan app utan
godkännande,  om  känslig  information  skickas  med  broadcasten  riskerar
användaren  integritetsintrång  och  om  kommerciell  data  skickas  kan  det
resultera i allvarliga förluster för ett företag. Riskerna är svåra att mitigera om
Sticky  Broadcasts  används  då  säkerhetsrisken  ligger  utanför  applikationens
kontroll då det är operativsystemet och inte appen som avgör hur dess broadcast
används efter att den skickats. [20] 
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3 Metod
Den metod med vilket målen ska uppnås och hur denna lösning ska utvärderas
redogörs för i denna sektion. 

3.1 Programflöde

Målen preciserar att applikationen ska visa en karta med gällande gps position
samt de markörer som använaren placerar ut. Vidare ska appen kunna rita ut en
rutt baserat på gps positioner under ett givet intervall. Användaren ska kunna
skapa  markörer  och  mata  in  extra  data,  lägga  till  namn,  beskrivning,  foto,
funktionalitetsinställningar  av  tre  typer,  samt  inställningar  för  delning.  En
utplacerad markör ska sedan även kunna editeras samt i fullskärm visa denna
extra  information  och  användaren  ska  slutgiltligen  kunna  söka  igenom  de
skapade markörerna i  någon form av övervy.  Nya kategorier,  kontakter,  och
grupper ska även kunna läggas till av användaren.

Utifrån  detta  identifieras  de  aktiviteter  och  fragment  som  behövs  för  att
implementera en lösning. Sen syns nedan i illustration 2.

En huvudaktivitet kommer att bestå av kartan samt en scrollbar list med ikoner
för de kategorier av markör som finns tillgängliga. Listan behöver uppdateras
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dynamiskt då användaren kan lägga till en ny kategori via knapp i anslutning
till listan, skapandet av kategori sker via en dialogruta. Även presentation samt
skapande  av  både  kontakter  och  grupper  sker  via  dialogrutor  från  en
delningsknapp på kartskärmen. Knapptryckning på någon av kategori dikonerna
tar  programmet  till  en  aktivitet  för  att  skapa  och  editera  markören.
Innehållandes EditTexts för att mata in titel och beskrivning samt knappar för
att växla fragment via vilka foto och delning kan göras.

När en markör skapats visas den på kartan och genom att i sin tur klicka på
kartmarkören  tas  användaren  till  en  visningsskärm för  markören  från vilken
användaren antingen kan återgå till kartan, klicka på att editera markören och
tas till editeringsskärmen eller klicka på kategori ikonen och tas till en tablayout
med  tillhörande  listview  där  en  översikt  av  varje  markör  sorterad  under
respektive kategori kommer visas.

Konstruktionen upprätthåller användbarhetskravet på att applikationen ska ha
ett begränsat djup i hur många steg från kartan användaren kan klicka. 

3.2 Funktionalitet

Utöver  den konkreta  navigeringen och inmating/utmatning av  den data  som
kopplas till markörerna kan ett antal konkreta funktionaliteter beskrivas.

GPS, en kontinuerligt uppdaterande LocationManager kommer att hämta ned
aktuell gps position, rita ut den på kartan. Positionen kommer även att användas
vid utplacering av markör  genom att  initiera  en ny markör  med aktuell  gps
position.  Hanteringen  av  gps  datan  kommer  att  placeras  i  den  activity  som
hanterar kartan under förutsättning att implementationen inte föranleder att en
service är nödvändig för att sköta gps hanteringen i en service för att den ska
fortsätta vara aktiv även när applikationen är pausad.

Tracking, användaren ska enligt de konkreta målen kunna aktivera tracking av
förflyttad  rutt,  detta  kommer  ske  genom  en  flagga  som  identifierar  om
trackingen  är  igång  och  om  så  är  fallet  kommer  nuvarande  gps  position
kontinuerligt sparas i en lista över senaste rutt. Utritningen på kartan kommer
även anpassas så att när tracking är avstängd ritas en ny gps position ut vid
varje förändring i position och den tidigare markören raderas. När tracking är
aktiverad kommer istället tidigare gps positioner inte ritas ut för att resultera i
en utritad rutt av markörer på kartan. När trackingen stängs av behöver alla gps
positioner förutom den aktuella att behöva tas bort. 

Fotohantering,  då markördatan ska ge möjlighet att  lägga till  ett  foto till  en
markör behöver en kameratjänst användas. Alternativen är att implementera en
skräddarsydd  kamerahanterare  eller  använda  den  som  mobilleverantören
erbjuder. Då applikationen enbart kräver möjlighet att ta ett foto utan vidare
krav på redigering kommer den inbyggda kameraapplikationen vara tillräcklig.
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Funktionalitet kommer byggas in i det fragment som visar fotot för att skicka
ett intent till kameratjänsten och returnera ett taget foto.

Avståndsbedömning,  markörer  ska  enligt  kraven ha  möjligheten  att  till  dem
koppla en funktion för avståndsbedömning. En flagga för huruvida funktionen
är  aktiverad  samt  vilket  avstånd  i  meter  som  beräkningen  ska  utföras  på
kommer sparas när användaren aktiverar en sådan funktion. Metoder kopplade
till markören kommer att vid varje uppdatering av gps positionen utföra ett test
på  de  markörer  som  har  en  sådan  funktion  och  skicka  en  notification  om
användaren passerat innanför eller utanför utsatt område. 

Väderdata, väderdata kommer via en service hämtas ned från yr.no via en uri
sträng som modifieras med den aktuella markörens longitud och latitud. Med
samma  implementationslösning  som  för  avståndsbedömningen  kommer
vädernedladdningen  att  aktiveras  för  alla  markörer  som  har  en  sådan
funktionalitet kopplad till sig. Där användaren för avståndsbedömningen väljer
ett  avstånd  i  meter  för  när  notifikationen  ska  skickas  kan  användaren  för
väderfunktionen välja hur frekvent i timmar väderservicen ska hämta ny data.
Funktionaliteten uppbruten per activity är presenterad nedan i illustration 3.

3.3 Datahantering

Enligt  de  konkreta  målen  kommer  applikationen  vara  uppbyggd  runt  en
markördatatyp  till  vilken  en  rad  tillhörande  data  behöver  kopplas.  Tiitel,
beskrivning, foto, samt information om huruvida den är synlig på kartan samt
om den har en funktion kopplad till sig, om denna funktion för tillfället är aktiv
samt till vilka markören ska delas. En markör ska i sin tur tillhöra en typ som
har dylika data kopplad till sig, namn samt en grafisk representation i form av
en  eller  flera  ikoner.  Vidare  kommer  även  en  datatyp  för  kontakter  vara
nödvändig och en representation av grupper samt vilka användare som tillhör
grupperna för korrekt delning av markörer.
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Den centrala  designfrågan för applikationen är hur denna data  ska hanteras.
Som  programflödet  illustrerar  kommer  alla  activities  presentera  eller
manipulera markördata på något sätt. Det föranleder slutsatsen att den datatyp
som väljs kommer behöva göras publik för hela applikationen i någon form.
Hur den datan ska initieras, sparas och ges tillgång till av programmets olika
komponenter finns det flera potentiella lösningar på. De alternativ som finns
illustreras här i syfte att ge insikt i valet av arkitektur.

För att behålla markördata mellan programomstart krävs att den sparas på disk i
någon form. Androidsystemet tillhandahåller ett antal alternativ för detta, flera
av  dem  löser  även  problemet  med  att  göra  datan  tillgänglig  från  alla
programmets komponenter. Då en slutgiltig framtida produkt baserad på den
här  prototypen  kommer  behöva  lagra  markördatan  på  en  server  där  en  sql
databas är mer eller mindre en given lösning. Förefaller en SQLite databas på
den lokala enheten vara en passande lösning för prototypen då databasen kan
designas och skrivas till på ett sätt som är jämförbart med den tänkta fullskaliga
lösningen.  Det  gör  arkitekturen  utbytbar  och  expanderbar  och  en  framtida
lösning  kan  flytta  ut  den  lokala  databasen  till  en  servermiljö.  Utöver  detta
kommer  applikationen  i  ett  sådant  stadie  troligtvis  också  behålla  en  lokal
largring av datan mellan uppdateringar från servern och även då använda en
lokal SQLite databas. Därför kommer markörerna lagras permanent i SQLite.

Detta leder till nästa designfrågeställning vilken gäller huruvida applikationen
ska manipulera datan direkt via databasen under körning, hämta från databasen
för visning och skriva till databasen vid förändringar. Eller om applikationen
kommer använda databasen enbart som permanentlagring och läsa in samtliga
markörer från den vid uppstart, och spara tillståndet vid nedstängning.

De  två  avgörande  faktorerna  för  valet  av  lösning  är  hur  ofta  markördata
kommer  hämtas  och  modifieras  i  kontrast  till  hur  många  markörer  som
rimligtvis kan antas finnas aktiva i programmet samt hur en objektorienterad
lösning  för  att  manipulera  datan  i  objektform enklast  implementeras.  Detta
förhållande  är  av  relevans  ur  prestandahänsyn.  Alternativet  till  att  läsa  och
skriva  direkt  till  databasen  är  att  hantera  markörobjekten  i  en  lista  under
programkörningen. Att läsa och skriva till enhetens sekundärmine där databasen
finns lagrad är långsammare jämfört med att läsa data direkt ur primärminnet
från variabler lagrade i applikationen. En overhead i processtid kan antas vid
varje query till databasen. Ur den synpunkt tycks det ge en prestandavinst att
manipulera markörerna via en arraylist och enbart spara innehållet i listan till
databasen vid nedstängning. En arraylist innebär dock en annan typ av overhead
då applikationen behöver  söka  genom hela  listan  för  att  hämta  ett  specifikt
index.  Ingen  konkret  tidsjämförelse  kommer  göras  på  vid  vilken  mängd
markörer  overheaden  i  att  använda  en  arraylist  överstiger  den  för  databas
queries. Det utgås ifrån att den ungefärliga gränsdragningen infinner sig efter
det att antalet markörer överstiger många hundratal. Därefter är inte databasens
overhead  längre  relevant.  En  teoretisk  modell  för  båda  lösningsförslagen
utvecklas.
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En  genomgående  SQLite  lösning  övervägs  först  för  applikationen  med
arkitekturen presenterad i illustration 4:

Markers,  Types,  Contacts  samt  Groups  konstrueras  i  form  av  tabeller  i
databasstrukturen.  För  att  minimera  skrivandet  till  och  från  enhetens
lagringsminne  skapas  en  mellanhand  i  form av  en  serie  interfaces  eller  en
managerklass som hämtar markörobjekt ur databasen och levererar dem till den
activity eller fragment som presenterar eller editerar dem i form av instanser av
en markörklass. Applikationsmiljön behöver inte vara medveten om databasens
struktur  och  uppbyggnad  vilket  skapar  en  inkapsling  av  datan  från  dess
användning.  Vidare  fortsätter  både  databasen  och  programimplementationen
vara expanderbara utan att den andra delen nödvändigtvis behöver skrivas om.

En objektbaserad alternativ lösning designas även enligt illustration 5.
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I  aktuell  lösning sker  ingen omvandling av data  från SQLite  till  objekt  vid
hantering utan markörerna hanteras som objekt av markörklassen under hela
programmets  körning  medans  mellanhanden  tillhandahåller  access  till  en
ArrayList  hållandes  objekten.  SQLite  databasen  finns  med  i  arkitekturen  i
botten  men  i  det  här  fallet  enbart  som  permanent  lagringsplattform  där
managerklassen  kontinuerligt  upprätthåller  en  backup  av  markördatan  i
databasen samt laddar den initiala arraylisten vid uppstart från denna databas.

Båda  lösningar  kommer  implementeras  iterativt  under  applikationens
utveckling. När det är konkret tydligt vilka krav implementationen lägger på
datahanteringen kommer en av lösningarna väljas som slutgiltig. Den senare,
objektbaserade lösningen kommer väljas i  före den databasorienterade i  den
situation där de minneskrävande delarna av markörens data, i huvudsak foton,
behöver användas ofta i applikationen samt uppdateras på skärmen snabbt. Eller
i en situation där skapandet av temorära objekt från databasen behöver ske i
sådan  utsträckning  att  skapandet  av  objekt  kan  antas  orsaka  en  jämförbar
mängd  overhead  med  att  iterera  igenom  en  ArrayList  på  några  hundratal
markörobjekt. 

3.4 Gränssnitt och användbarhet

De konkreta målen specificerar ett antal användbarhetskrav, det gällande djupet
på applikationsnavigeringen kommer att  uppfyllas via det programflöde som
tagits  fram.  Övriga  mål  gäller  den  grafiska  representationen  samt  att
applikationen ska följa Nielsens generella principer. För den grafiska designen
kommer en färgpallett  användas som anknyter till  naturen.  Knappar och fält
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kommer hålla följa en flat design med solida färger och vektorikoner med det
undantag att long shadows och enfärgade ramar kommer användas för att bryta
ut ikoner och fält från bakgrunden. Nyanserna av färgerna kommer användas
konsekvent genom applikationen för att vägleda användaren i vad en viss knapp
gör. Den gula färgen kommer användas för att framhäva element som är aktiva
och knappar som trycks ned. Vidare kommer kategoriikonerna ha samma färg
för att lyfta fram dem som de centrala elementen över resterande interaktion. De
två beiga nyanserna kommer användas för bakgrunder och passiva element och
den gröna nyanserna för interagerbara element som knappar som befinner sig i
ett passivt läge.

Designen minimeras till att visa så lite överflödig text som möjligt, enkla ikoner
indikerar funktionalitet och i samtliga visningsskärmar presenteras endas den
information  som  är  nödvändig.  Fragmentdesignen  i  activityn  som  skapar
markörer tas fram för att dölja information tills användaren behöver den genom
att placera sharing, foto och markörinställnngar i fragment och dialoger istället
för att visa samtliga på en gång. 

Slutligen kommer vägledande dialogtext i ett vardagligt språk tas fram för att
vägleda  användaren.  Vid  första  uppstart  kommer  dialogboxar  visas  i  varje
skärm  för  att  visa  användaren  vad  ett  fält  eller  en  funktion  gör.  I
funktionsinställningarna  för  väder  och  avståndsbedömning  kommer
varningstext  visas  för  att  påminna  användaren  om att  aktivering  av  sådana
tjänster kommer påverka batteriförbrukningen. 

3.5 Hallway test

För att ge feedback på och verifiera att användbarhetsmålen har nåtts kommer
ett hallwaytest av applikationen att utföras på ett it-konsult företag samt på ett
universitet. Förbipasserande människor kommer att erbjudas svara på följande
formulär  som sedan kommer  analyseras  för  att  fastställa  hur  bra  målen  har
uppnåts.

Fråga 1: Hur anser du din bekävmlighet vara med att använda smartphone 
appar?

Fråga 2: Hur upplevde du tydligheten i de instruktioner du fick från 
gränssnittet?

Fråga 3: Hur lätt upplevde du att det var att hitta tillbaka till kartan från de 
andra skärmarna?

Fråga 4: Hur tydligt kunde du se och navigera gränssnittet med låg ljusstyrka 
på skärmen?

Fråga 5: Till vilken grad känner du att du kunde associera färgtemat till en 
friluftsapplikation. 
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Fråga 6: Många knappar hade bara en ikon och ingen text, hur intuitiv 
upplevde du att knapparnas funktion var?

Fråga 7: Kände du att det var tydligt vid knapptryck vad som hände i appen?

Fråga 8: Hur snabb upplevde du applikationen?
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4 Konstruktion
Applikationens konstruktion baserat på den lösningsmetod som togs fram finns
sammanfattad här uppdelad i avsnitt för datahantering och programflöde.

4.1 Objekt och datahantering

Klargör hur strukturen för datahantering har lagts upp. Programkomponenterna
beskrivs enskilt.

4.1.1 MarkerData

Den centrala  datatypen i  applikationen MarkerData representerar  en markör.
Klassen består primärt av fält och get/set-metoder för att komma åt de olika
komponenterna  kopplade  till  en  markör.  Värdefält  för  titel,  beskrivning,
positionering  och sökväg  till  eventuellt  foto,  flaggor  för  delning  samt  vilka
funktioner som är anslutna till markören och slutligen metoder för att returnera
relaterade objekt som en Google Maps markör för den aktuella markördatan.
Skapade  objekt  av  MarkerData  hanteras  i  en  ArrayList  av
MarkerManagerklasen.

4.1.2 MarkerType

Håller namn, grafisk representation och boolean för huruvida markörtypen för
tillfället är synlig på kartan eller inte. MarkerData tilldelas vid konstruering en
referens till ett MarkerType objekt. Skapade objekt av MarkerTYpe hanteras i
en ArrayList av MarkerManagerklassen.

4.1.3 Contact och SocialGroup

Dessa  två  datatyper  är  till  stor  del  outnyttjade,  de  blir  mer  relevanta  i  en
fullskalig lösning där markörerna kan delas till en server. I nuläget fungerar de
mer som placeholders för att implementera möjligheten i överiga applikationen
att ställa in vilka kontakter som ska finnas och vilka grupper en markör ska
delas till. Även om någon delning inte sker i slutändan. 

4.1.4 MarkerManager

Klassen  fungerar  som mellanhand  mellan  datatyperna  och  de  activities  och
komponenter  som  behöver  använda  dem  genom  att  hålla  en  referens  till
samtliga i varsinn public static ArrayList samt metoder för att ladda listorna
med data  vid  uppstart  från SQLite  samt  spara  förändringar  under  körning i
SQLite.
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4.1.5 SQLiteHelper

Hjälpklass  för  att  hantera  SQLitedatabasen.  Klassen  hanterar  åtkomsten  till
databasen via  hjälpmetoder  för  att  göra queries  via  metodandrop istället  för
direkta  queries  i  den  klass  som  använder  database.  Klassen  upprättar  ett
gränssnitt med syfte att MarkerManager klassen som använder databasen inte
ska behöva ha insikt i databasens interna struktur. 

4.2 Activities och programflöde

De skärmar och activities som bygger upp programmet beskrivs här var för sig.

4.2.1 SplashActivity

Används av primärt kosmetiska skäl men döljer viss uppstartsimplementation.
Activityn kopplar en OnClickListener till hela layouten så att ett tryck vart som
helst  på  skärmen  leder  vidare  till  MapsActivity.  När  SplashActivity  startas
initieras MarkerManagern och ArrayListen med typer  och markörer  initieras
fylls med data från databasen. 

4.2.2 MapsActivity

MapsActivity är den centrala aktivityn som mest direkt implementerar Google
Maps API. Activityn består av ett kartfragment som vid uppstart hämtar ned
kartdata  från  Google  Maps  och  implementerar  en  LocationManager  för  att
hämta användarens nuvarande gps position.

En  ScrollView vid  layoutens  botten  laddas  dynamiskt  med  ikoner  för  varje
objekt  i  MarkerManager.types,  ansluter  ett  index  som  överenstämmer  med
typens position i ArrayListen och kopplar slutligen en OnClickListener som vid
aktivering  skickar  nämnda  index  med  ett  intent  till  MarkerCreationActivity
tillsammans med aktuell latitud och longitud för gpsen.

Då användaren kan välja att ha gpsen avstängd behöver applikationen hantera
detta. Utan gps kan appen enbart visa existerande markörer på kartan och låta
användaren  navigera  via  deras  vyer.  Därför  döljs  listen  så  länge  gpsen  är
avstängd  och  användaren  ombeds  slå  på  gpsen  för  att  ges  tillgång  till  alla
funktioner. Förfrågan visas endast en gång vid uppstart om gpsen inte är igång
eller  om  gps  slås  av  under  körning,  dock  implementeras  en  lyssnare  som
automatiskt återställer ikonraden om gpsen slås på under körning efter att ha
varit av.

Knapparna för social settings och att skapa en ny typ implementerar custom
designade  AlertDialogs.  Via  edittexts  kan  nya  grupper,  kontakter  eller
markörkategorier läggas till, de läggs till som nya objekt i respektive ArrayList
i MarkerManager när acceptknappen i respektive dialogruta trycks ned. Social
settings bygger upp en del av sin layout dynamiskt där kontakter och grupper
listas då dessa kan ändras från gång till gång.
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Uppdateringen  av  markörer  till  kartan  sker  via  metoden
updateMarkersFromList vilken anropas från onResume, detta med anledning av
att antalet markörer på kartan endast behöver uppdateras när en ny har lagts till,
en  ny  markör  kan  bara  läggas  till  från  MarkerCreationActivity  som pausar
MapsActivity.  Med  ett  anrop  i  onResume  garanteras  att  nyligen  tillagda
markörer visas. Metoden itererar igenom markers listan i MarkerManager och
hämtar den Google Maps API marker via objektets getmetod, kontrollerar om
markören ska vara synlig och lägger till den till kartinstansen.

Synligheten  på  markören  kan  modifieras  via  filterknappen  som anropar  en
droplist som genereras baserat på vilka kategorier som finns lagrade i types.
Knapptryckning resulterar i att alla markörer av den kategorin sätts till osynliga
via  en  boolean  flagga  och  ignoreras  i  iterationen  i  updateMarkersFromList.
Således  anropas  updateMarkersFromList  även  vid  interaktion  med  dessa
knappar.

I  onLocationChanged  sköts  utöver  uppdateringen  av  gps  positionen  även
verifiering och uppdatering av de funktioner som kan ha kopplats till en given
markör.  Först  ritas  en ny gpsmarkör  ut  på den nuvarande positionen,  sedan
kontrolleras  om trackingen är  aktiverad,  i  vilket  fall  den  tidigare  positionen
antingen tas bort, eller lämnas kvar samt sparas i trackinglistan.

Sedan itererar  programmet  igenom samtliga  markörer  och kontrollerar  vilka
som har funktioner tillagda. checkProximity anropas om antingen en boundary
eller  proximityfunktion  har  lagts  till  markören.  Om  markören  har  en
väderfunktion aktiveras WeatherService under förutsättning att den inte redan
körs.  Slutligen  centreras  kameran  på  den  aktuella  gps  positionen  under
förutsättning att den inte gjort det tidigare, detta för att initialt centrera kartan
när applikationen startas.

checkProximity  tar  som  argument  en  markör,  den  markör  för  vilken
ovanstående  implementation  har  identifierat  ha  en  aktiv
proximity/boundaryfunktion.  Funktionen  använder  Location  objektets  egna
distanceOf  metod  för  att  jämföra  nuvarande  gps  placering  med  markörens,
beroende på vilken funktion som är  aktiv  och huruvida avståndet  överstiger
värdet i markörens funktionValue så skickas en notification med en text samt
markörtypens ikon. Då metoden kan triggas väldigt frekvent, varje gång gps
positionen uppdateras implementeras även en kontroll av nuvarande systemtid
mot när senaste notifikationen skickades. En notifikation skickas då enbart med
vissa intervall.

4.2.3 MarkerCreationActivity

Användaren  kan  hamna  i  den  här  aktiviteten  via  två  vägar.  Antingen  via
knapparna i MapsActivity för att skapa en ny markör, eller via edit knappen i
visningen av en markörs information. Via intent avgör activityn vilket som är
fallet.  handleIntent  metoden  utvärderar  intentet  och  skapar  ett  temporärt
Markerobjekt innehållandes antingen en ny markör av den kategori som valts i
MapsActivity eller den markör som valts att editera. All manipulation av data i
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activityn sker på detta temporära objekt som endast läggs in i ArrayListen när
save knappen trycks ned. Informationen från intentet används då återigen för att
vid tillägg av ny markör lägga in den sist i MarkerManager.markers eller i fallet
där  det  rör  sig  om  en  editerad  markör,  lägga  in  den  på  det  index  som
originalmarkören låg på.

Knappen för  inställningar  av  funktionalitet  genererar  en AlertDialog  där  via
radiobuttons  de  tre  funktionerna,  proximity,  weather  och  boundary  kan
aktiveras. Radioknappar garanterar att endast en funktion är aktiv åt gången. En
numberpicker  väljer  ut  antingen  avstståndet  i  meter  eller
uppdateringsfrekvensen i timmar för funktionerna och valen via RadioButtons
och NumberPicker tilldelas fälten i den temporära markören.

Metoderna setDividerColor  och setNumberPickerColor är nödvändiga för att
korrekt sätta färgerna för NumberPickern. Android erbjuder inget direkt sätt att
modifiera dessa element därför används reflektion för att hämta ut elementens
drawables och sätta den önskade färgen på dem.

Activityn  involverar  även  hanteringen  av  fem fragment  som roteras  via  tre
selectorknappar.  Fragmentens  interna  logik  beskrivs  separat,  via
OnClickListenern för de tre knapparna sätts en highlight till  den som senast
tryckts på och flipFragment metoden anropas för att dels byta ut fragmentet mot
det önskade samt att applicera en animation. Då fragmenten sköter sin logik
internt och tar emot input i form av foto och/eller radiobutton och checkbox
inställningar implementerar MarkerCreationActivity flera interface som lyssnar
efter  förändringar  i  fragmenten.  Marker  objektet  uppdateras  med  korrekt
information  via  interfacemetoderna,  onFragmentPhotoCaptures,
onRadioButtonChanged, onCheckBoxChecked.

Ytterligare ett interface tar emot information via en extern klass som hanterar
den droplist som visas när användaren trycker på kategorisymbolen. Klassen
genererar en droplist över de typer av markör som finns och skickar valet via
interfacet  och  metoden  onTypeChanged  där  den  i  MarkerCreationActivity
uppdaterar datan i det temporära markörobjektet.

4.2.4 MarkerDisplayPager

Den här aktiviteten startas när användaren klickar på en markörikon på kartan.
Det  är  en  ViewPager  som tar  emot  en  integer  för  indexet  på  den  aktuella
markören i arraylisten. Den sätter därefter det aktuella fragmentet i pageingen
till  samma  index.  ScreenSlidePagerAdapter  är  en  custom  Adapter  som  har
implementerats att dels sätta storleken på antalet fragment i pagern till storleken
på  ArrayListen  med  markers,  dels  hämtar  nästa  fragment  i  form  av  ett
MarkerDisplayFragment som initieras med aktuellt index.

4.2.5 MarkerDisplayFragment

Fragmentet  presenterar  informationen  tillhörande  given  markör.
Implementationen är identisk med MarkerCreationActivity med skillnaden att
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de  metoder  som  används  för  att  manipulera  data  inte  är  närvarande.
Mittenknapparna hämtar de nästlade fragmenten för delning, foto och karta via
flipFragment  metoden.  Skillnaden  i  fragmenthantering  är  den  att
MarkerCreationFragment  hämtar creationfragmenten av de respektive vyerna
där  MarkerDisplayFragment  istället  hämtar  displayfragmenten.  MapFragment
är identiskt i båda implementationerna då den inte kan modifieras. Fragmentet
initieras med ett index som representerar viewpagerns sidnummer vilket också
är indexet för den aktuella markören i ArrayListen. Korrekt data hämtas från
markörobjektet och visas i fragmentets views.

4.2.6 SharingCreationFragment och SharingDisplayFragment

Implementationen av de fragment  som visas både i  MarkerCreation Activity
och  som  nästlade  fragment  i  MarkerDisplayFragment  är  uppdelade  i  två
varianter, en displayvariant som endast används i MarkerDisplayFragment samt
en  variant  med  ytterligare  implementation  för  att  modifiera  datan.  Det
övervägdes  att  implementera  dessa  fragment  på  samma  sätt  som
MarkerCreationActivity med ett  intent  som avgör vilket läge fragmentet  ska
befinna  sig  i.  Men  skillnaden  i  implementation  är  avsevärt  större  och  det
skapade onödig overhead vid fragmenttransaktioner.

Implementationen av visningsfragmentet tar emot en integer via intent vilken
används för att indikera vilket index i MargerManager.markers som fragmentet
ska visa. Views laddas sedan med korrekt data för delningsinställningarna som
är  kopplade  till  den  markören.  SharingCreationFragment  används  när  en ny
markör skapas och tilldelas en ArrayList med index för delningen via intent.
ArrayListen  innehåller  information  om vilken  radiobutton  som är  aktiv  och
vilka  checkboxes  som är  valda  i  det  fall  där  användaren  väljer  att  ställa  in
delningsinställningar  och  sedan  byter  till  foto  eller  kartfragmenten.  Intentet
garanterar att fragmentet återskapas med rätt information ikryssad.

Vid  uppstart  laddas  layouten  innehållandes  textviews  och  radiobuttons,
checkboxes för de grupper som kan delas med skapas däremot dynamiskt då
antalet  grupper  kan  ändras  av  användaren.  Fragmentet  deklarerar  interfacet
onFragmentInteractionListener  med  metoderna  onCheckBoxChecked  och
onRadioButtonChanged.  Via  dessa  skickas  information  den  aktivitet  som
omsluter fragmentet om förändringar i uit.

4.2.7 PhotoCreationFragment och PhotoDisplayFragment

Display  varianten  av  fragmentet  implementerar  en  liknande  lösning  som
delningsfragmentet,  en  int  tas  emot  via  intent  för  att  avgöra  vilket  index
markören  som är  gällande  har.  Eventuellt  lagrat  foto  laddas  in  och  visas  i
fragmentet.

PhotoCreationFragment tar emot en sträng via intent i det fall ett foto redan har
tagits, om fotosträngen inte är null  laddas fotot in.  Fragmentet innehåller en
clickListener  som vid aktivering  anropar  metoden dispatchTakePictureIntent.
Metoden skapar ett intent för att anropa mobilens interna kameraapplikation. En
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if  sats  verifierar  sedan  att  en  sådan applikation  faktiskt  existerar.  En ny fil
skapas  via  metoden  createImageFile  där  en  unik  uri  reserveras  på  enhetens
lagringsminne och den absoluta sökvägen sparas i en sträng. Efter ytterligare en
kontroll  att  filen  skapats  korrekt  skickas  kameraintentet  som  en
startActivityForResult.  När  fragmentet  får  svar  från  kamerapplikationen
uppdateras fragmentets vy med det tagna fotot och uri’n till fotot skickas via
interfacemetoden onFragmentPhotoCaptured till moderaktiviteten för att spara i
markörens data.

4.2.8 MapDisplayFragment

Implementationen  av  detta  fragment  var  inte  specificerad  i  metoden  inför
utvecklandet av appen utan lades till som ett resultat av användbarhetstesterna.
Fragmentet hämtar en static map via google maps apiet och presenterar den i
fragmentet  tillsammans  med  aktuell  longitud  och  latitud  för  markören.  De
sistnämnda variablerna används för att skapa en uri till google maps att hämta
static map ifrån.  En AsyncTask laddar sedan ned kartbilden och visar den i
fragmentet när den finns tillgänglig. 

4.2.9 GalleryActivity och TypeListFragment

Komponenten  nås  via  MapDisplayFragment  när  användaren  trycker  på
markörkategorins ikon. GalleryActivity består av en tablayout som dynamiskt
hämtar de kategorier som finns i types listan i MarkerManager och skapar en
tab med respektive typs ikon och namn. En viewpager kopplas till tablayouten
återigen med ett TypeListFragment per markörkategori.  Implementationen av
TypeListFrgment tar emot argument vid konstruktion som preciserar vilken tab
och  via  det  vilken  markörtyp  som  är  aktiv  i  ViewPagern.  Fragmentet
konstruerar  sedan  en  listview  och  populerar  den  med  objekt  för  samtliga
markörer i MarkerManager.markers som tillhör den kategorin. En clickListener
kopplas  till  varje  listview item via vilken MarkerDisplayPager  anropas  med
indexet för det objekt vars lyssnare aktiverats. 

4.2.10 WeatherService

Servicen aktiveras från MapsActivity när en markör med aktiv väderfunktion
finns  i  markörlistan.  Servicen  aktiveras  en  gång  via  MapsActivity  under
förutsätting  att  markörens  boolean  inte  utvärderar  till  att  servicen  redan  är
igång.  Implementationen  av  servicen  konstruerar  en  uri  för  att  ansluta  mot
yr.nos öppna data. Strängen konstrueras med den aktiva markörens longitud och
latitud vilka WeatherService får i enlighet med övriga implementationer i appen
genom markörens index skickat via intent. Servicen öppnar en InputStream och
hämtar ned den aktuella sidans data och återskapar sidans xml dokument som
ett  DOM objekt.  Dokumentet  parsas  sedan och specifika  element  hämtas  ut
vartefter markörens description och ikon uppdateras i evaluateWeather baserat
på värdena som tagits emot. Servicen hämtar ut värdet från markördatan på hur
ofta  vädret  ska  uppdateras  och  ställer  in  servicen  att  köra  periodiskt  enligt
värdet via en AlarmManager. En verifikation görs på om servicen har stängts av
för att hindra den från att fortsätta uppdatera i oändlighet. 
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5 Resultat
Resultatet av användbarhetstestet samt slutlig design för appen presenteras.

5.1 Användbarhetstest

Under utveckligen av appen gjordes ett användartest med hallway test metoden.
Testets  urvalsgrupp  valdes  slumpmässigt  från  förbipasserande  dels  vid  ett
universitet  och  dels  vid  ett  it-företag.  Ingen  data  har  sparats  för  vilka
testpersoner som svarade på enkäten vid vilken lokal.  Totalt  intervjuades 79
personer och det slutgiltiga utfallet på urvalet blev enligt illustration 6,7 och 8..
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Illustration 6: Testpersoner, åldersfördelning

Illustration 7: Testpersoner, könsfördelning



Cartographer – En kartbaserad friluftsapplikation
Andreas Bygdeson 2010-07-05

Majoriteten av testpersonerna föll inom åldersspannet 20-30, de flesta män och
en  stor  majoritet  ansåg  sig  ha  god  till  mycket  god  vana  med  mobila
applikationer.

Den sammanställda svarsinformationen presenteras i illustration 9.

Snittet  var  positivt  på  fråga  2,  3,  7  och 8.  Negativt  på fråga  4 och 5 samt
balanserat  på  fråga  1 och 6.  Baserat  på  resultatet  av  användartestet  gjordes
följande modifieringar av det grafiska gränssnittet.

Samtliga  färgers  ljusstyrka  ökades  med  samma  intervall  och  den  beiga
bakgrundsfärgen ökades ytterligare i ljusstyrka. Den gröna färgen justerades till
att närmare likna den gröna nyansen hos löv och barrträd. Ikonerna för tracking,
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Illustration 8: Testpersoner, vana av appanvändning

Illustration 9: Användartest, formulärsvar
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lägga till  ny typ och att  filtrera ikoner  från MapsActivity ersattes med text.
Ikonerna för delning och settings ersattes med nya ikoner.

5.2 Applikationen

Den slutgiltiga applikationens flödesschema ser ut som följer.

Applikationens layout och gränssnitt ser i slutgiltig form ut enligt följande. 

Programstart  öppnar SplashActivity (illustration 10) via vilken ett  tryck vart
som helst  på  skärmen  tar  användaren  vidare  till  den  centrala  MapsActivity
(illustration  11)  vilken  visar  kartan  och  kontrollerna  för  att  lägga  till  typ,
markör, starta tracking, filtrera synliga markörer och gå till sociala inställningar.

Via knappen i övre högra hörnet öppnas de sociala inställningarna i form av en
dialogruta (illustration 12) och en ny grupp eller kontakt kan läggas till via de
djupare nästlade dialogrutorna för dessa, (llustration 13, 14).

Via new type knappen öppnas dialogrutan som visas i  illustration 15 för att
lägga till en ny typ. De visade ikonerna är tillfälliga placeholders.
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Illustration 10: SplashActivity Illustration 11: MapsActivity
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Illustration  12:  Sociala
inställningar

Illustration 13: Lägg till ny grupp

Illustration 15: Lägg till ny kontakt Illustration  14:  Lägg  till  ny
markörtyp
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Via  knapparna  för  att  lägga  till  markör  tas  användaren  till  MarkerCreation
activity enligt illustration 16 i vilken fliken för delning är aktiverad, illustration
17  visar  samma  skärm  med  fotofragmentet  aktivt.  Genom  att  trycka  på
kameraknappen tas användaren till mobilens interna kameraapp.

Via  settingsknappen  i  övre  högra  hörnet  kan  användaren  i  en  dialogruta
(illustration  18)  genom  radiobuttons  koppla  en  av  de  tre  funktionerna  till
markören  samt  ange  ett  värde  för  dessa.  Save  marker  knappen  adderar
markören till kartan och återgår till MapsActivity i vilken en utplacerad markör
går att se i illustration 19. 

Genom att klicka på ikonen för en utplacerad markör på kartan tas användaren
till  MarkerDisplayActivity (illustration 20) vilken visar den information som
sparats  tillsammans  med markören.  När  karttabben är  vald  visas  en  Google
Static  Map  över  markörens  position.  Från  denna  skärm  kan  användaren
antingen välja edit vilket återgår till MarkerCreation eller klicka på markörens
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Illustration  16:  MarkerCreation  med
information inmatad

Illustration  17: MarkerCreation med
fototabben vald
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kategoriikon i övre vänstra hörnet för att ta sig till  övervyn där markörer är
sorterade efter kategori. (illustration 21)
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Illustration 18: 
Funktionsinställningar med proximity 
detection vald

Illustration  19: MapsActivity med
en markör synlig på kartan

Illustration 20: 
MarkerDisplayActivity med 
karttabben vald

Illustration  21:  MarkerGallery
med  tabben  för  campsite
markörer vald, visar två markörer
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6 Slutsatser
Slutsatser  samt  etiska  frågeställningar  som  har  uppnåtts  efter  projektets
färdigställande kan tas del av här.

6.1 Etik

För en applikation som i huvudsak hanterar och presenterar information, och
delar den informationen med andra enheter och användare ligger den uppenbara
etiska frågeställningen på hur integriteten för personlig data upprätthålls. Detta
är synnerligen känsligt när just gps data är involverat. I en slutgiltig version av
den här applikationen har det redan konstaterats att markördatan kommer att
ligga på en extern server och således skickas över nätet men för den aktuella
implementationen lagras datan enbart lokalt. I en situation där informationen
lagras på en extern plats behöver den sparade datan vara krypterad men vidare
läggs också stora krav på verifiering av att den användare som försöker hämta
data  är  godkänd att  hämta  den.  Delningen av  markörer  sker  via  listan  över
kontakter,  eller  via  grupper  och  under  förutsättning  att  en  användare  anses
tillhöra en grupp, eller ha en kontakt tilagd kommer markören göras tillgänglig. 

Vidare finns det potentiella integritetsfrågor att hantera kring hur datan hanteras
inom applikationen.  Därav  också  valet  att  inte  använda  sticky  broadcasts  i
implementationen. En sticky broadcast kan potentiellt avlyssnas och data som
skickas  kan  plockas  upp  av  en  annan  applikation.  Av  den  anledningen
manipulerar  applikationens  services  den data  de  vill  ändra  på  direkt  genom
applikationen utan att skicka broadcasts. 

Slutligen ligger ett visst ansvar på utvecklaren att användaren inte är ovarsam
med sin data.  I  nuläget  finns ingen implementation för ändamålet  men i  en
situation  där  applikationen  skickar  delade  markörer  till  en  server  bör
applikationen ge råd och varningar i samband med delning om att en markör
som delas publikt kan ses av alla som har appen och potentiellt användas för att
utröna en persons rutiner och vanor. I delningsinställningarna i applikationen
har ett litet steg gjorts för att hjälpa användaren att inte felaktigt dela markörer
genom att  alltid  sätta  synlighetsalternativet  för en ny markör  till  enbart  den
lokala användaren som default. För att dela markören med vänner eller publikt
måste användaren aktivt välja ett sådant alternativ. 

6.2 Slutsatser

Slutsatserna har delats  upp i  slutsatser kring applikationens funktionella  mål
rörande hur väl applikationens features och tjänster fungerar och har uppnåtts i
enlighet med målen, samt i övriga mål som fokuserar på den grafiska designen
och användbarheten.
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6.2.1 Funktionella mål

Applikationen har färdigställts enligt de konkreta mål som sattes upp, dock med
varierande precision på några punkter. Applikationen hämtar användarens gps
position och presenterar den på en karta med möjlighet att följa en förflyttad
rutt via tracking knappen. Den rutt som förflyttats ritas ut och sparas även om
ingen vidare användning av den sparade rutten används.  De konkreta målen
specificerar  inte  heller  att  appen ska utföra mer än att  presentera rutten när
trackingen är aktiv. En framtida utökning av den här funktionaliteten vore att
just använda den sparade ruttinformationen för att presentera flera av dem och
beräkna  metadata  samt  presentera  i  en  ny  activity.  Implementationen  av
hämtningen av gps data skulle dock kunna göras mer pålitlig genom att placera
den i en bakgrundsservice som kör kontinuerligt. I nuvarande implementation
slutar applikationen att ta emot gps data när den är pausad vilket resulterar i att
funktionerna som kontrollerar avstånd till utsatta markörer endast fungerar när
appen är aktiv och i activityn MapsActivity.

Appen  gör  det  möjligt  via  kategoriknapparna  att  placera  ut  en  markör  på
nuvarande  gpsposition.  Kategorierna  har  egna  unika  ikoner  och  listan  över
kategorier kan expanderas av användaren. Vidare uppfylls kravet om att visning
av  markörerna  ska  kunna  filtreras  via  den  dropdown  list  som  visas  via
filterknappen.  Potentiella  framtida  tillägg  skulle  kunna  vara  att  inte  låsa
markörplaceringen till den nuvarande gps positionen utan även låta användaren
dra  ut  en  markör  på  kartan  och  låta  applikationen  omvandla  positionen  till
longitud  och  latitud  och  skapa  ikonen  på  angiven  plats.  Att  utöka
filtreringsfunktionen till att kunna filtrera på kontakter och grupper vore också
en potentiellt önskvärd funktion. 

Information kan läggas till markören både i form av foto, titel och en längre
beskrivning. Genom att  trycka på markören på kartan tas användaren till  en
helskärmsvy som presenterar informationen. Datan kan även modifieras genom
att användaren tas till samma skärm som används för att skapa en ny markör.
Även detta mål är uppnått till sin helhet dock kan även här vissa utökningar
göra i en framtida expansion av mjukvaran. Exempelvis kan det vara intressant
att göra det möjligt  att  lägga till  video såväl som foto samt att  kunna ändra
markörens position via kartfragmentet. Kanske rent av låta användaren flytta en
markör direkt i MapsActivity genom att trycka ned på den och dra den.

Nedladdningen  av  väderdata  fungerar  enligt  kravspecifikationen  och  hämtar
ned aktuellt väder för den givna positionen. Dock är de element som ska hämtas
hårdkodade och baserade på hur ‘yr.no’s xml layout ser ut  i  dagsläget.  I  en
situation där denna ändras kommer funktionen inte längre att fungera. Det hade
varit mer framtidssäkert att titta på eventuella apier för att hämta väderdatan
snarare än att parsa den. 

Även  de  överiga  två  funktionerna  som  skickar  notifikation  när  användaren
passerar  för  nära  eller  för  långt  ifrån  en  markör  i  meter  räknat  fungerar.
Notifikationen skickas korrekt och avslutas korrekt när markören inte längre är
inom/utanför avståndet. Det stora problemet med implementationen är återigen
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den  som  angetts  i  anslutning  till  gps  hanteringen.  Om  applikationen  är
nedstängd  eller  pausad  kommer  inte  utvärdering  av  positionerna  ske.
Användaren kan alltså passera förbi en markör med proximity alarm utan att få
någon  notifikation  om  denne  använder  en  annan  applikation  på  mobilen
samtidigt. Optimeringen att flytta locationmanagern från mapsActivity till  en
bakgrundsservice bör ligga högst på listan över utökningar att göra om den här
appen vidareutvecklas.

Att lägga till kontakter och grupper finns implementerat även om den medvetna
avsaknaden av serverinfrastruktur gör implementationen till ett tomt gränssnitt
utan reéll verkan. När kontakter och grupper väl ska läggas till i en slutgiltig
lösning med markörerna sparade på en extern server behöver verifiering ske vid
tillägg  av  kontakter.  Då  kontaktlistan  inte  är  baserad  på  ett  existerande
framework som mobilens kontaktlista, skype eller facebookkontakter behöver
en helt  ny lösning konstrueras. Förslagsvis ett  där varje användare väljer ett
användarnamn  vid  första  uppstart  av  applikationen,  ett  användarnamn  som
sedan kombineras med en unik sifferkombination som användaren själv kan se.
Användare kan då lägga till varandra genom att meddela andra om sitt namn
och unika id, kombinationen av vilka används för att verifiera via servern att
kontakten ska läggas till. Det ger också möjlighet för många användare att ha
samma beskrivande användarnamn då id’t garanterar att kombinationen av de
båda är unikt. Det kan argumenteras huruvida målet egentligen är uppnått då
implementationen för att dela markörer finns och markörerna håller information
om vilka grupper de delas med men ingen faktiskt delning sker. Det här målet
får anses som delvis uppnått där de övriga kraven för dess verkställande faller
utanför projektets scope.

Slutligen uppfyller applikationen målet att en markörs information ska kunna
visas och undersökas i en helskärmsvy samt att markörer ska kunna browsas
igenom  i  en  övervy  sorterade  efter  kategori.  Även  här  finns  det  naturliga
utökningar som rimligtvis bör göras vid en expansion av applikationen.  Det
skulle kunna vara önskvärt att utöver en tablayout där användaren kan växla
mellan kategorier skulle användaren kunna sortera markörer efter datum samt
använda en sökfunktion för att söka efter träffar i titelnamn och beskrivning.

Således kan de funktionella målen anses uppfyllda generellt sätt, flera är inte
uppnådda  med  tillfredställande  optimeringen  men  fungerar  enligt
kravspecifikationen. Ett antal övriga mål definierades också.

6.2.2 Övriga mål

Målet att ta fram effektivare batterianvändning har inte uppnåtts. Koncept på
batteriförbättringar har tagits fram men någon konkret metod för hur koncepten
skulle tas fram och presenteras preciserades aldrig och måste därför anses ha
misslyckats.  De  övervägda  koncepten  baserades  på  att  implementera
accelerometern i gpshanteringen på ett  sådant sätt  att ny gps position enbart
hämtas  när  accelerometern  identifierar  att  mobilen  rör  sig.  Därmed undvika
hämtning av gps data när användaren är stilla, med en ytterligare optimering
med  syfte  att  sätta  uppdateringsfrekvensen  på  gpsen  efter  hastigheten  som
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mobilen  förflyttar  sig  i  för  att  således  hämta  koordinater  oftare  vid  snabb
förflyttning  och  mer  sällan  vid  långsam förflyttning.  Det  definierades  dock
aldrig hur  dessa koncept  skulle  testas  eller  utvärderas  vilket  gör  den endast
teoretiska och målet får anses som ej uppnått.

Applikationen  har  uppnått  målet  att  inte  tilåta  användaren  att  förflytta  sig
djupare i applikationen än två steg från kartan. 

Användartestet utfördes och dess resultat användes i implementationen för att
stärka upp utformningen av gränssnittet. De fallgropar som identifierades under
testet  korrigerades  och  får  anses  tillfredställande  lösta  även  om  ett
uppföljningstest hade varit önskvärt för att konkret utvärdera lösningarna. 

Vad  gäller  den  sammanlagda  användbarheten  i  applikationen  och  Nielsens
principer  är  applikationen  i  stor  utsträckning  väl  anpassad  efter  goda
användbarhetsprinciper.  Det  grafiska  gränssnittet  är  stilrent  och  använder  en
begränsad uppsättning färger på ett intuitivt och enhetligt sätt. Genom att dölja
fragmenten för delning, foto och karta samt att placera funktionsinställningar i
en  dialogruta  döljs  detaljinformation  vid  markörskapande  tills  dess  att
användaren  behöver  den.  Ingen  överflödig  information  visas  på  skärmen.
Användaren behöver heller inte komma ihåg information från en dialog till en
annan då all hantering av exempelvis delningen sker inom det fragmentet när
informationen är tillgänglig. Aktiva knappar och element eller fält som kräver
interaktion är tydligt utmärkta via den gula mer framträdande färgen. När en
markör skapas används de ljusa färgerna för att dra uppmärksamhet till fält som
behöver matas med data medans i visningsläget för markören används färgerna
till att dra uppmärksamhet till de aktiva eller viktiga elementen. Inställningar,
skapande av ny markör och sparning av ändringar av en existerande markör
kräver  alla  avslutande  knapptryckningar  för  att  förhindra  förändringar  av
misstag och en felaktigt skapad markör kan lätt ändras via editeringen.

Dock skulle  felhanteringen kunna utvecklas  avsevärt.  Användaren  ges  ingen
information om eventuella fel och kan därför inte heller förhålla sig till hur ett
uppstått  fel  bäst  löses.  Då  applikationen  inte  har  någon  manual  eller
dokumentation som vägleder kan inte heller den metoden användas för att lösa
problem. I en framtida produkt efter att de funktionstillägg och optimeringar
som redan redogjorts för utförsts bör en genomgående dokumentation av appen
göras  och  felhantering  med  beskrivande  meddelanden  byggas  in  i
implementationen.

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  applikationen  uppnår  de  krav  som
specificerats på funktionalitet och till hög grad uppnår de krav som ställts på
användbarhet.  Där  funktionsimplementationens  fullskalighet  inte  känns
tillfredställande ska det betänkas att den aktiva delningen via en extern server
föll  utanför  projektets  scope.  Det  enda  mål  som  inte  uppnåtts  gäller
konceptualiseringen  av  batterieffektivisering.  Orsakerna  till  detta  kan
huvudsakligen tillskrivas avsaknaden av konkret metod och verifieringsmetod
för att utvärdera sådana lösningar. 
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