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Abstrakt 
Home Storage Manager är en applikation som har utvecklats för att ge 

konsumenter en mobil applikation där användarna kan hålla koll på deras 

ägodelar i telefonen alternativt surfplatta. Applikationen byggdes med 

operativsystemet Android som bas. Applikationen skall kunna spara 

information i en SQLite-databas, lista upp denna information samt att den 

skall kunna redigeras och tas bort. Resultatet av arbetet blev en applikation 

som kan utföra dessa uppgifter där en användare kan lägga till information, 

lista upp informationen, redigera samt ta bort vald data. 
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1. Inledning 

1.1 Inledande Ord 

Ett problem som många kan ha i dagens samhälle är att personer aldrig har 

hundra procent kontroll över vart man har lagt alla ägodelar man äger. Man 

får när man ska behöver en specifik ägodel gå och söka i alla garderober samt 

lådor den kan tänkas ligga i. Tas studenter som exempel så har de oftast en 

myriad av flyttlådor med sig när de beger sig till deras lägenhet på den nya 

orten. Då kan det vara bra att det finns något sätt att kontrollera vart alla 

ägodelar ligger. 

 

 

1.2 Teoretisk bakgrund 

För att få Appen att fungera så krävs det att denna ligger på ett 

operativsystem och detta val av operativsystemet blev Android. Android är 

ett operativsystem som främst används för mobila enheter, telefoner och 

surfplattor, men operativsystemet finns även i Smart-TVs och t.o.m. vissa 

spelkonsoler som Ouya och nVidia Shield. Android ägs numera av Google, 

som köpte ägarna Android Inc. 2005 och integrerade det i Googles 

ekosystem. Det visades upp först 2007 och är 2014 det största mobila 

operativsystemet. Själva systemet är Open Source vilket tillåter vem som 

helst få tillgång till källkoden. 

 

Androids kärna är en Linux-kärna vilken är skriven främst i C och C++. 

Androids grafiska gränssnitt är skriven i Java och är det programspråk som är 

användbart när det ska skrivas appar. 

 

I grund och botten har de flesta Android appar i former av activities. En 

activity är en flik som finns i applikationen där man kan utföra en uppgift 

eller infoga data i en databas. Till exempel kan detta vara att data visas upp i 

en lista, en bild som visas upp efter en knapptryckning eller att det går att 

skriva in en text som sparas i en databas. En funktion som finns i Android är 

ListView som är ett sätt att lista upp data som antingen kan hämtas från 

fördefinierade värden eller från en tabell i en databas. 

 

Beroende på hur programmet är skrivet så kan en app ha olika livscykler. En 

livscykel är appens levnad, hur activityn ska agera när den utför en uppgift. 

När en app startas upp för första gången så startas den just den activityns 

livscykel. När användaren sedan går till en ny activity så kan den föregående 

activityn antingen pausas eller stoppas helt. Detta är upp till programmeraren 

att bestämma för just det ändamål activityn har. Till exempel så kanske är 

activityn en videospelare och när användaren byter activity så vill helst inte 

användaren att videon ska avbrytas utan att bara pausas.  
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När det gäller det grafiska gränssnittet för just appar i Android så kontrolleras 

detta genom XML-filer som varje java-fil refererar till. När appen startas upp 

så kommer varje activity leta efter just den XML-fil som finns fördefinierad. 

 

 

SQLite är en benämning på en fri programvara för en databashanterare med 

SQL, det är ett mindre programbibliotek än populära MySQL. En av 

skillnaderna som SQLite har jämte MySQL är att det inte är en separat 

process som nås av applikationen men är istället integrerad i applikationen, 

som i en Android App eller en webbläsare. 

 

Ett annat val för att bygga appar kunde ha fallit på just PhoneGap vilket är en 

mjukvaruram som är publicerad av Adobe Systems. Resonemangen för 

varför detta inte valdes tas upp i 3.2. För att skriva själva koden gör man det i 

HyperText Markup Language 5(HTML5), Cascading Style Sheet 3(CSS3) 

som används för att kontrollera design. Detta används för att rendera 

applikationen. Sist används JavaScript vilket är ett skript språk som används 

för logiken eller funktionerna som ska finnas för appen. Alla dessa används 

primärt för webben men fungerar för just mobila system. 

 

 

2. Förutsättningar och Krav 

 

2.1 Förutsättningar 

Appen ska lätt kunna användas på en smartphone eller surfplatta i sitt hem 

eller på ett mindre företag där man kan lägga till artiklar i olika lådor eller 

andra former av lagringsutrymmen. Editering i den tabell som användaren 

använder sig av i sin databas måste finnas för att enkelt kunna t.ex. ändra 

antalet artiklar man har. Användaren kommer att kunna söka efter data som 

finns om man inte har någon aning vart den artikel man eftersöker finns från 

första början. Självklart så ska användaren även kunna ta bort data från appen 

som icke ska ligga kvar om man t.ex. använder artikeln på annat håll och inte 

lagrar den mer. Appen skall kunna fungera utan att behöva ha 

nätverksåtkomst eller annan form av åtkomst till Internet, 3G eller 4G. 
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2.2 Krav 

En app kan börja byggas upp från grunden och ha endast ett par få 

funktioner. Under utvecklingen av appen så kommer det med all sannolikhet 

att nya idéer till appen att komma upp. Därför finns det krav på appen som 

gör att den fungerar. Först och främst krävs det att det finns en underliggande 

databas där det data som finns skall kunna sparas. Det krävs även att det 

skapas tabeller som ligger i databasen som kommer hantera den data man ska 

lägga in själv. Allt detta görs automatiskt när man startar appen.  Sedan skall 

man kunna lägga in data i appen annars finns det ingen poäng med appen. 

Man ska även kunna lista upp data så man kan söka efter det man behöver på 

ett enklare sätt.  Att uppdatera data är även något som behövs eftersom de 

data som läggs in inte kommer vara statisk och det finns behov av att behöva 

uppdatera data. Detta går även i hand med att man behöver ta bort data från 

databasen. Eftersom det kan vara svårt med att ge sig in i appar direkt så är 

det bra om en manual finns till appen som man lätt kan gå in på och läsa sig 

till hur man gör. 

 

 Skapa en databas 

 Skapa tabeller 

 Lägga in data 

 Lista data 

 Uppdatera data 

 Ta bort data 

 Manual 

 

 

 

 

3. Beskrivning av konstruktionslösning 

3.1 Planering 

För att börja med att ens bygga på appen krävdes det först att uppdatera och 

införskaffa ytterligare kunskaper i byggande av Android appar. För att 

införskaffa denna kunskap användes Android Application Development in 

24 Hours[1]. Först och främst krävdes det att man skapade appar för att få en 

fot in i hur programmering för Android fungerar.Därefter följdes en massa 

exempel på hur man kontrollerar de olika elementen i Android, hur just man 

ändrar i gränssnittet för att ge appen form. Det fanns även exempel på just 
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hur man använder SQLite i boken som användes för att ge en idé på hur den 

slutgiltiga produkten kunde komma att se ut.  

 

Androids egen hemsida[2] användes flitigt eftersom den var full med nyttig 

information som användes för att konfirmera den information som kom från 

både boken och de webblänkar som användes. Generell information om hur 

appar ska vara uppbyggda samt hur designen för knappar och listor ska se ut 

lästes på här. Här användes speciellt information om funktionen ListView[3] 

för att ge en kunskap om hur en ListView fungerar och hur man hämtar 

information från ett fält eller t.ex. en databas. Även materiell från YouTube 

användes i utbildande syfte, där en upplysande video guide från Prabeesh R 

K[4] som går genom hur SQLite fungerar samt hur man bygger en enklare 

app som demonstrerar hur detta fungerar.  

 

 

    3.2 Resonemang till valen 

Android är ett stort operativsystem. Valet av Android föll på tidigare 

kunskaper i Java samt svårigheter att börja med något annat. Hade PhoneGap 

valts istället så hade det krävts tidigare någorlunda breda kunskaper i just 

JavaScript, HTML5 och CSS3.  

Eftersom det tagit för lång tid att lära sig just alla tre olika former av språk så 

föll just fokus på att bygga systemet i Java för Android. Ett skäl till att just 

Android valdes är ägandet av Android system. Förståelse för hur Android 

applikationer ska se ut och fungera finns sedan tidigare samt att ägandet av 

just Android enheter för att testa applikationen på.  

Hade istället iPhone och iOS valts hade införskaffande av kunskap krävts för 

att kunna bygga någon form av applikation överhuvudtaget. Det hade även 

krävts en enhet för att testa just systemet samt att det krävts en enhet från 

Apple då XCode, deras IDE endast stödjs på Apples egna enheter som Mac 

Book eller Mac.  

 

3.3 Teknisk Bakgrund 

3.2.1 Eclipse  

Eclipse är enligt sin egen definition en öppen utbyggbar utvecklingsmiljö för 

vad som helst och ingenting särskilt[5]. Eclipse används just för 

programmering i just de programspråken som programmeraren söker.  Från 

början var Eclipse ett projekt inom IBM för att vara en uppföljare till deras 

plattform som går under namnet Visual Age for Java. Efter en tid hos IBM 

släpptes projektet som öppen programvara och numera drivs Eclipse av det 

oberoende Eclipse Foundation. Ett av de vanliga språken som Eclipse 

används till är just programmeringsspråket Java. Eclipse är ett användbart för 

just programmering på grund av dess flexibilitet. Användare kan modifiera 

Eclipse till exakt hur de vill ha programmet. 
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3.2.1.1 ADT 

ADT står för Android Development Tools och är ett plugin till Eclipse som är 

designat för att ge programmerare en plattform där de kan bygga 

applikationer för Android. ADT är även en plugin som är skapad just av 

Google själv. Fördelen med ADT jämtemot vanliga Eclipse är att ADT 

utökar kapabiliteten hos Eclipse genom att det tillåter programmeraren snabbt 

sätta upp nya Android projekt, lägga till paket som baseras på Android API 

och tillåter användaren att testköra applikationen genom en emulator. 

Programmeraren får även möjlighet att exportera dess signerade(eller 

osignerade) .apk-fil för att kunna distribuera sin applikation på Google Play 

eller liknande tjänster. Ett av skälen till varför just ADT användes jämtemot 

vanliga Eclipse är på grund av att Google rekommenderar att man börjar med 

att programmera just applikationer till Android just i ADT.  Det ger även 

programmeraren fördelar när det gäller just den grafiska delen av appen. 

Programmeraren får även se hur slutresultatet av det grafiska kommer se ut i 

en bild. 

 

3.2.2 Android 

3.2.2.1 Översikt 

Android är uppbyggt i fyra olika lager där det lager längst ned(Linux Kernel) 

kör Linux-kärnan som utgör grunden till själva systemet. Här nere sköts det 

mest grundläggande operativsystems-funktionerna så som minneshantering, 

processhantering och hantering av drivrutiner. Se Figur 1 för hur det ser ut 

visuellt. Det andra lagret(Libraries) innehåller bibliotek som Android 

innehåller de bibliotek som tillhandahåller lågnivåfunktionalitet för 

utvecklare. Här finns olika bibliotek som utvecklare kan använda sig av, 

WebKit, SSL, SQLite samt ett antal flera. En av intresse är SQLite som 

kommer gås genom i 3.2.3 som utnyttjas i applikationen. I detta lager så finns 

även Android Runtime som innehåller en virtuell maskin som tillåter Android 

att köra applikationer 

 

Lagret ovanför Libraries kallas Application Framework och det är den som 

programmerare har tillgång till när de skall skapa den applikation som vill 

skapas och sedan skall installeras på användarnas telefoner.. Det är här större 

beståndsdelen av applikationen skrivs för att utföra sin uppgift samt prata 

med Libraries nedanför med något bibliotek som måste användas, 

exempelvis SQLite. Det översta lagret(Applications) innehåller de färdiga 

applikationerna som ingår i plattformen(till exempel Maps, Gmail eller 

Kalendern). 
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Figur 1. Översikt över hur Android är byggt 

3.2.2.2 Versioner 

Android har som liknande Windows och iOS olika versioner av sitt 

operativsystem. Detta betyder att programmeraren får tänka till när denne 

skall utveckla en applikation för just Android. För tillfället finns det 14 

versioner av Android varav ungefär 95 % av alla Android enheter använder 

en av 4 versioner. Fördelningen kan ses i Figur 2. De största av dessa fyra 

versioner är 2.3.3 och över under kodnamn Gingerbread, 4.0.3 och över med 

kodnamnet Ice Cream Sandwich, 4.1 till 4.3 med kodnamnet Jelly Bean och 

4.4 med namn KitKat. Som utvecklare är det viktigt att veta vilka versioner 

som applikationen bör fungera till. Som standard bör applikationer fungera 

till åtminstone Gingerbread då applikationen kommer att nå åtminstone 95 % 

av användarbasen. Denna information kan även hittas på Androids 

hemsida[6] 

 

 

Figur 2. Översikt över fördelning av Androids versioner. Data från den första maj 2014. 
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3.2.3  Activities och dess livscykel 

3.2.3.1 GUI-komponenter 

Det grafiska gränssnittet i Android kontrolleras av något som kallas 

ContentView. Alla Activities som skall visa någonting har en layout 

definierad i en XML-fil i sitt filsystem. I just dessa XML-filer får 

programmeraren bestämma utseendet på sin applikation där programmeraren 

antingen kan använda Googles redan fördefinierade knappar och vyer eller 

skapa egna knappar. Det rekommenderas att utnyttja det som redan finns 

skapat då dessa följer de riktlinjer som Google har satt ut då det kommer se 

liknande ut på de flesta versioner av Android.  

 

Det finns tre sätt att designa sitt grafiska gränssnitt. Antingen kan man koda 

manuellt och skriva alla XML-kod för hand vilket kan bli svårt om man inte 

är duktig på XML-kod. Det andra sättet är att använda ”drag and drop” då 

man bara drar ut de komponenter direkt i layouten. Det sista sättet är en 

kombination av de båda då man här kan på ett snyggt sätt kontrollera 

designen samt få allt att stämma överens. Det är även i XML-filen man 

bestämmer variabelnamnen på varje objekt, till exempel vad en knapps namn 

skall vara eller vad varje fält i en lista heter. 

 

 

3.2.3.2 Byte av Activity och dess livscykel 

När en app startar upp för första gången så kommer en activity startas upp för 

första gången. Här kommer det grafiska som definieras ritas upp inuti den 

activity som är aktiv för tillfället. När en activity startar upp så kommer den 

gamla activityn hamna i något som kallas ”back stack” vilket betyder att den 

hamnar i ett läge av inaktivitet där ”last in, first out” gäller. Om man sedan 

vill gå tillbaka till den föregående activityn så trycker man på bakåtpilen. Nu 

kommer den nuvarande activityn att släppas och sedan förstöras, därefter 

kommer den föregående att starta upp istället. Väljer programmeraren så kan 

även applikationen att lägga all information in i en ett pausat läge där all 

information kommer sparas.  

 

3.2.4 Databaser i Android 

Databaser i Android fungerar genom att applikationen innehåller har ett värde 

som den vill skicka iväg. När väl applikationen skickat iväg detta värde så 

vill helst användaren att informationen ska sparas någonstans. Då är det bra 

att det sparas i en databas någonstans. Android kan spara till databaser som är 

både externa så som MySQL samt interna databaser som SQLite. SQLite är 

det som kommer användas för just applikationen och gås mer genom i 4.2.5. 
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3.2.4.1 DatabaseHelper 

DatabaseHelper(eller DbHelper i appens fall) är en Java-klass i appen som 

används för att skapa en databas med ett fördefinierat namn om den inte 

existerar från första början. Finns det redan en databas med just det 

tabellnamnet kommer den istället att göra en uppdatering på den befintliga 

tabellen genom att droppa den föregående informationen och sedan lägga till 

den nya informationen.  

3.2.5 SQLite 

SQLite benämningen på en fri programvara för en databashanterare med 

SQL. Detta är skrivet i programspråket C och är ett mindre programbibliotek 

än MySQL eller PostgreSQL. Till skillnad från andra databashanterare så är 

inte SQLite en process som nås externt av applikationen utan är integrerad i 

applikationen. Fördelen med detta är att man kan i en app till telefonen spara 

information utan att behöva ha tillgång till en databas extern genom till 

exempelvis internet. SQLite behövs till appen då det krävs att det behöver 

sparas informationen i appen lokalt. Detta för att appen inte skall behöva 

koppla upp sig mot Internet och att informationen alltid finns tillgänglig i 

appen och inte är tillgänglig om man inte har nätverksåtkomst. 

 

3.2.6 CRUD 

CRUD är en akronym som står för Create, Read, Update och Delete. Dessa 

är fyra grundläggande funktionerna när det gäller långvarig lagring av 

information. Create står för att skapa informationen. Denna information 

lägger in informationen in där den skall lagras. Read står för att läsa av den 

information som har skapats tidigare. Update gäller när en användare vill 

uppdatera eller redigera den information som redan finns i databasen. Delete 

gäller när en användare vill ta bort informationen ur databasen. Dessa fyra 

funktioner refererar till de största funktionerna som är implementerade i 

relationsdatabaser.  I appen så användes dessa flitigt då dessa funktioner 

utgör grunden för appen eftersom att appen måste kunna lägga in, lista, 

redigera och ta bort information. Varför dessa funktioner finns är för att det 

utgör grunden till själva applikationen då appen behöver kunna hantera 

informationen som kommer läggas i en databas.  
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4. Implementering och Test 

 4.1. Programvara 

Den programvara och utrustning som använts under utvecklingen av den 

mobila applikationen är följande programvaror. 

 

 Eclipse ADT – Build version 22.6.2–1085508 

 Eclipse version Kepler Service Release 2 

 Android version 4.4.2 ”Kit-Kat” 

 LG Nexus 4 & LG Nexus 5 

 

Applikationen i sig består av en SQLite-databas med funktioner så som 

CRUD, vilket står för Create, Read, Update & Delete. För att uppnå detta 

användes informationen som tagits lärdom från både boken och YouTube 

filmerna som setts tidigare.  

När Appen startar upp första gången så skapas en databas om det inte finns 

någon tidigare databas i appen. Detta händer i bakgrunden utan att 

användaren märker någonting. När väl databasen är skapad så skapas det 

även en tabell med tre olika värden, ett ID samt två strängar som håller koll 

på det data som kommer kunna läggas in i databasen. 

4.2 Översikt över databasen 

Eftersom all data måste kunna hanteras på ett enkelt och smidigt sätt så krävs 

det att det finns en databas. Detta görs i Android med hjälp av SQLite.  

Denna innehåller en tabell som lagrar all information som läggs in i 

applikationen. Tabellen i sig innehåller tre fält där informationen ligger, 

varav en är ett ID som är unikt för varje fält. De andra två fälten är strängar 

där det data som vill spara läggs in. 

4.3 Översikt till funktionerna 

En applikation som denna kräver funktioner som kan utföra inläggning in i en 

databas. Därför krävs det en funktion för att lägga in data in i applikationen. 

Ytterligare är det inte så användbart om applikationen bara kan ta mot data 

och spara den, därför krävs det att man på något sätt kan lista informationen, 

därför finns funktionen för att lista informationen för att ge en visuell 

översikt över databasen och tabellernas innehåll. Det förekommer även behov 

av att redigera den befintliga informationen i tabellerna, därmed så finns 

funktionen för att redigera. Ett objekt som finns kan flyttas till en ny 

geografisk plats eller man byter namn på objektet helt och hållet då det 

kanske kombineras med ett annat objekt. Sist vill användaren kunna ta bort 

information som finns i databasen. Detta på grund av att allt inte är statiskt 

och att det händer att ett objekt kanske säljs eller slängs bort.  
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4.4 Funktioner 

3.2.7 4.4.1. Lägg in data(Create) 

När användaren väl kommer in till funktionen så kommer personen få valet 

att skriva in information i de två fälten Object Name och Storage ID som 

syns i Figur 3. Användaren får väl här skriva in den information som den 

önskar in i detta fält. När användaren sedan trycker in på sparfunktionen så 

kommer ett ID skapas i tabellen som inkrementeras varje gång som ny data 

läggs in i appen. IDt kommer att läggas in på ett eget fält och den information 

som lagts in i Object Name och Storage ID kommer att läggas i egna fält. 

Därefter så sparas denna information in i den fördefinierade tabellen och i 

databasen. 

 

Se Bilaga 1 för en visuell översikt om hur informationen läggs in i databasen 

 

 

Figur 3. Bild över hur inläggningsfunktionen ser ut grafiskt 

 

 

 

3.2.8 4.4.2. Visa data(Read) 

När appen väl har information inlagd i databasen så kommer denna activity 

att hämta alla värden från databasen genom dennes specifika metod. Därefter 

så kommer en annan funktion att ta dessa hämtade värden och lägga in detta i 

respektive variabler. Efter detta så kommer informationen som är inlagda i 

dessa variabler nu listas upp i ListViewen som har dessa variabelnamn 

definierade och bara tar den data som finns. Se Figur 2 för resultatet. För en 

tydligare bild på hur detta ser ut i bakgrunden, se bilaga 2. Informationen 

kommer då att läggas in i kronologisk ordning med det första ID som lades in 

först, i just denna applikation är det 1 som kommer att hamna först i listan. 

Tas ett fält bort så kommer applikationen fortsätta att inkrementera från de 

senaste ID-värdet.  
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Figur 4. Hur information listas upp i appen 

 

 

 

 

 

3.2.9 4.4.3 Redigera data(Update) 

Vill användaren väl redigera den information som finns listas så gör 

användaren en lång intryckning på just det fältet som användaren vill 

redigera. Här används det specifika ID för att hämta ut just den information 

som användaren vill redigera. Därefter kommer information som användaren 

valt att läggas in i en vy som ser exakt ut som Create activityn. Den skillnad 

som blir är att informationen som vill ändras kommer istället att läggas in i de 

två fälten.  

När användaren väl redigerat just den information som vill ändra på och 

tryckt på spar-knappen så kommer sparfunktionen starta igång. 

Skillnaden på denna jämtemot Create är att istället för att lägga in 

informationen på en ny rad så kommer den läggas på samma rad, detta med 

hjälp av det ID just den rad som användaren vill redigera.  

 

 

 

3.2.10 4.4.4. Ta bort data(Delete) 

Vill användaren ta bort någonting från databasen så håller användaren in en 

längre tid på just det fältet som användaren ska ta bort. Därmed startar en 

Delete som kommer att fråga användaren om den verkligen vill ta bort fältet 

och all tillhörande information. Bilaga 3 beskriver visuellt hur 

händelsebeloppet genomförs. Vill användaren ta bort fältet så trycker den på 

OK, därmed kommer all information under just det ID att tas bort och 

tömmas ut ur tabellen och databasen. Trycker användaren på Cancel så 

avbryts användaren och går tillbaka till samma vy som användaren just var 

vid. Figur 5 visar hur den färdiga funktionen ser ut. 
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Figur 5. Bild på borttagningsfunktionen 

 

 

 

 

5. Diskussion 

Det var någorlunda lätt att komma igång med Android från första början när 

man väl bara följer boken. Det var lätt att skapa ett projekt och att börja skapa 

sin första app, vilket däremot bara var grafiska appar som tog en mellan olika 

activities. 

Problem som uppstod under projektets gång var många. Ett av de första 

problemen som uppstod under projektets gång var det ökända R.id. cannot be 

found vilket är ett problem i Android när det finns något fel i antingen koden 

eller layout-filer. Detta är dock inte så lätt att hitta eftersom det inte 

framkommer felmeddelanden i Eclipse när man får ett fel. Detta kräver en 

intensiv felsökning samt en massa cleanande. När man väl kommer 

underfund med detta kan man göra framsteg.  

 

Ett problem som uppstod under projektets gång var att det inte fanns något 

sätt att se om informationen som lades in i databasen faktiskt låg där. Det 

svåra blev att man inte hade någon aning på hur databasen faktiskt såg ut och 

för detta krävdes det att man installerade ett plugin. Detta plugin var vid 

namn SQLite Manager[7] som användes i webbläsaren Firefox. Man tog ur 

databasen från Eclipse och öppnade denna i Firefox.  

Ett annat problem som uppkommer på sidan av programmerandet är att man 

måste lägga upp sitt projekt på ett bra sätt. Man bör skriva ned på ett papper 

alternativt i ett dokument där man har skrivit ned namnen på variablerna som 

finns i projektet samt att man har ritat ihop kopplingarna. Detta gör det lättare 

när man ska använda de olika variablerna i sitt projekt då man använder 

variationer av de namnen på de projekt som finns i Appen. 

 

Detta var ett av problemen som uppstod under appens uppbyggnad. I 

testmiljön som byggdes först så fungerade Appen utan något problem men 

när det sedan skulle läggas in i det egentliga projektet så fungerade själva 

appen men inte funktionerna vilket resulterade i att Appen kraschade när den 
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activity startades där funktionen användes. Detta löstes genom att använda 

test-appens kod inuti den riktiga appen. Det ser dock inte lika bra ut i själva 

koden men för användaren så blir det ingen skillnad rent funktionsmässigt. 

 

Om detta skulle göras bättre på ett annat sätt så skulle Appen kunna skapas i 

ett framework som t.ex. PhoneGap. Hade detta använts istället så hade 

utvecklingen av Appen inte krävt att det skrivits två alternativt tre olika 

former av appar för att utveckla för både iOS, Android och Windows Phone 

enheter. Användes ett framework som PhoneGap så behöver det endast 

skrivas en version av appen som sedan kan användas av de tre olika 

operativsystemen.  

 

Detta blir mycket bättre för både användare samt utvecklare då endast en 

version av appen behöver skrivas samt att den kan publiceras överallt 

samtidigt. Det blir att alla användare får exakt samma version av Appen 

istället för att det blir en delad utveckling där t.ex. Android har två funktioner 

mer än iOS-appen och t.ex. Windows Phone inte har en enda funktion.  

 

Skulle själva appen byggas bättre skulle den även ha en till tabell för just 

utrymmet, där man lägger själva utrymmet och dess ID istället för att lägga 

det direkt in i samma tabell istället. Då får appen ett unikt ID som användaren 

istället kan söka på istället för att skriva en ytterligare funktion som söker 

efter en specifik fras. Det blir som sagt lättare att sortera den data som ligger i 

databasen eftersom strukturen är bättre. 

 

6. Slutsats 

En app för Android har skapats där användare kan hålla koll på deras 

ägodelar genom att lägga in data om vad för specifik ägodel det är, samt vart 

ägodelen ligger geografiskt.  Kraven som appen fick kan ses i Tabell 1. 

 

  

Tabell 1. Kravspecifikationerna för systemet 

Krav Uppfyllda krav 

Skapa databas   

Skapa tabeller   

Lägga in data   

Lista data   

Uppdatera data   

Ta bort data   

Manual   

 

 

 

Funktionen att skapa en databas samt tillhörande tabeller finns med i 

applikationen då detta är ett grundkrav för att den skall fungera. Denna 

skapas i samband med att applikationen startar för första gången. En tabell 
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som finns fördefinierad skapas även första gången i samband med att appen 

startas upp för första gången.  

Applikationen kan även spara data som användaren väljer att lägga in i 

applikationen. Detta görs genom att ha en Create-funktion som tar det 

inmatade data från tangentbordet och lägger in detta i databasens tabell med 

ett eget ID. Även funktionen att lista det inmatade data finns tillgänglig. 

Detta görs genom en Read-funktion som lägger in det data som redan finns in 

i en ListView och sorteras efter det ID som fälten har. 

 

Att kunna redigera den data som existerar i databasen finns det en funktion 

för som gör en Update. De data som specificeras väljs ut för att redigeras och 

sparas sedan på den plats i databasen den hade tidigare med hjälp av sitt 

specifika ID. Applikationen kan även ta bort data från databasen genom att 

det körs en Delete som tar det ID som valts ut av användaren och tar bort det 

från databasen. En Manual finns även för den som vill veta hur man använder 

appen. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 beskriver hur informationen hämtas från fälten och sedan lägger 

informationen in i databasen. 
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Bilaga 2 

 

Bilaga 2 beskriver hur informationen hämtas från databasen och sedan listas 

upp för användaren. 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 beskriver hur Ta Bort fungerar i bakgrunden. Fältet hämtas från 

databasen med hjälp av dess ID. Därefter får användaren en fråga om den 

verkligen vill ta bort fältet. Vill användaren ta bort så används en funktion för 

att ta bort informationen, annars avbryts processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


