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Abstract 
We have developed a service consisting of a software for the smartphone iPhone 
and a website. The service allows users to upload recently taken photos from an 
application to a website, for the entire world to see.  

The purpose of this study was to find out how to develop this service. At the 
beginning of the project we asked ourselves these three questions:  
• How do you send data from a mobile phone to a server via the Internet? 
• How to display the data housed on a server in both the application and on the 

website? 
• How to deny users to upload data created on a previous occasion?  

With a verbal brief as a springboard, we started the development. We used a 
trial-and-error method to develop the service, using mostly Internet sources for 
support.  

We have met the objective we set up for the project. We created a service 
consisting of an iPhone application with three different views that all have 
different functions. The first view includes a photo gallery with images that are 
downloaded from a web server. In the second view, users can take pictures and 
then upload them to the server. In the third and final view there is a function that 
allows users to send feedback to the developers.  

The website receives and processes the uploaded images. It then generates 
names, shrinks, crops and rotates the images. When these procedures are done the 
image is finally saved on the file system. In addition to the processing of the 
images, a reference to the image is saved to a database. This reference is later used 
when the images are displayed on the website.  

During the course of the project we have found answers to the questions we 
asked ourselves at the beginning of the project. Some elements of the service did 
not end up like we originally imagined, but some features turned out better than 
expected. The method we used during the development of the service has proven 
successful for this kind of project. Mainly because we avoided a lot of time wasted 
on research in the beginning of the project. Additionally it’s hard to make two 
different products work together, and trial-and-error becomes necessary. 
Although we experienced some problems during the process we have proved that 
our initial idea was possible to complete. Our service turned out good and it 
fulfills the desired functions. We can draw conclusions such as that you don’t need 
much prior knowledge, but you should complete some basic education before you 
start a project like this.
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Sammanfattning 
Vi har utvecklat en tjänst bestående av en mjukvara till mobiltelefonen iPhone 
samt en hemsida. Tjänsten tillåter användare att ladda upp helt nytagna bilder från 
applikationen till hemsidan, där de sedan sprids till världen. 

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur man utvecklar denna tjänst. 
I början av projektet ställdes dessa tre frågeställningar:  
• Hur kan man skicka data från mobiltelefonen till en server via internet? 
• Hur kan man visa data liggandes på en server i både applikationen och på 

hemsidan? 
• Hur nekar man användaren att ladda upp data skapad vid ett tidigare tillfälle? 

Med en verbal brief som språngbräda sattes utvecklingen igång. Vi använde ett 
experimentellt tillvägagångssätt för att utveckla tjänsten, med källor på internet 
som stöd. 

Vi har uppfyllt det syfte vi satte upp för projektet. En slutprodukt har skapats 
bestående av en applikation med tre olika vyer som alla har olika funktioner. 
Första vyn innehåller ett bildgalleri med bilder som hämtas från en server på 
internet. I den andra vyn kan användarna ta bilder för att sedan ladda upp dem till 
servern. I den tredje och sista vyn återfinns en funktion där användaren kan skicka 
feedback till utvecklarna.  

Hemsidan tar emot och hanterar de uppladdade bilderna. Den genererar sedan 
namn, förminskar, beskär, roterar bilderna. Tillslut sparas bilderna på filsystemet. I 
samband med hanteringen av bilderna sparas en referens till bilden i en databas. 
Denna referens används när bilderna sedan visas på en hemsida.  

På vägen har de frågeställningar som ställdes i början av projektet besvarats. 
Vissa element i tjänsten blev inte som vi ursprungligen tänkt, men vissa funktioner 
blev bättre än förväntat. Metoden som användes för att genomföra projektet har 
visat sig fungera bra för denna typ av projekt. Mestadels för att vi undvek att slösa 
tid på research i början av projektet. Det är dessutom svårt att få två produkter att 
fungera tillsammans, och då blir ett experimentellt tillvägagångssätt nödvändigt. 
Trots att vissa problem uppstod under arbetets gång har vi visat att vår 
ursprungliga idé var möjlig att genomföra. Vår tjänst blev bra och uppfyller de 
uppsatta funktionerna. Vi kan dra slutsatsen bland andra att man inte behöver 
stora förkunskaper, men vi rekommenderar att man genomför någon sorts 
utbildning innan man startar ett projekt som detta. 

 

Nyckelord 
iPhone, iOS, applikation, hemsida, PHP, databas, bildgalleri, socialt nätverk, captr 
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1 Inledning 
Applikationer i smarta mobiler är på väldigt stort uppsving i dagens moderna 
samhälle. Allt fler människor byter mobiltelefon från äldre mobiler med uråldrade 
operativsystem till ”smarta” telefoner där användaren kan installera skräddarsydda 
program som är anpassade till telefonmodellen användaren har. I en sådan värld är 
det viktigt att hänga med i utvecklingen, annars finns det en stor risk att man 
förlorar marknadsandelar till sina konkurrenter. Allt fler företag lanserar idag 
applikationer till de olika mobila operativsystemen i en kamp om vem som syns 
mest och gör bäst applikationer.  

En hel bransch har uppkommit tack vare av dessa nya smarta mobiltelefoner 
där företag lever på att utveckla applikationer, från egenutvecklade spel till 
reklambaserade applikationer som skapats i samband med en reklamkampanj. 

Vi har genomfört ett projekt där vi utvecklade en applikation till 
operativsystemet iOS som används i Apples produkter iPhone, iPod Touch och 
iPad. Vi har dessutom utöver detta utvecklat en hemsida där data uppdateras och 
skickas tillbaka till applikationen beroende på hur användaren använder 
applikationen. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Idén för tjänsten kom från att en av författarna, Alexander Lindebrand, inte kunde 
sova och låg och tänkte på vad folk gjorde på andra sidan jordklotet i just det 
ögonblicket. Tanken utvecklades och tillslut fanns en färdig idé om en tjänst som 
använder sig av en mobilapplikation där användare kan ladda upp helt nytagna 
bilder till en hemsida och dela de med världen. Det finns idag ingen plats på 
internet där folk garanterat kan se helt nytagna bilder från människor de inte redan 
har haft kontakt med. 

Det unika med detta koncept är att alla bilder som publiceras är helt nytagna. I 
denna tjänst kan besökaren även se bilder från vem som helst, i jämförelse med 
andra tjänster där folk måste prenumerera på en persons uppdateringar innan 
några bilder visas. Det unika i tjänsten skapar spänning och nyfikenhet för folk att 
besöka hemsidan ofta, ”vad pågår just nu?”. Dessa känslor kommer förstärkas av 
att bilderna endast kommer ligga uppe en begränsad tid, dessutom kommer denna 
funktion att minska serverkostnaderna då hemsidans funktioner inte behöver lika 
mycket hårddiskutrymme för lagring av de uppladdade bilderna. 

Applikationen ska ha en spärr så användaren inte kan ladda upp en bild från 
telefonens minne. Detta gör att bilderna som publiceras på hemsidan alltid är 
färska och skapar ett intresse för folk att besöka hemsidan då dem inte kommer se 
gamla bilder som de redan sett. 

Användaren ska även kunna utnyttja denna tjänst anonymt om den önskar. En 
förutsättning för denna möjlighet är att tjänsten kan ta hand om och avskriva sig 
ansvar för eventuellt olämpligt material som laddas upp. Anledningen till detta 
beslut är att användare ska kunna ladda upp bilder utan att känna sig tillbakahållna. 
Det kan till exempel gälla bilder som är extra pinsamma eller liknande. Det ger 
även användare möjlighet att vara delaktig på hemsidan utan att behöva ta sig 
tiden att registrera sig. Användare ska dock ha möjligheten att associera sina bilder 



Inledning 

6 

med ett användarnamn om de önskar så. Har användaren ett konto på tjänsten så 
ska den kunna filtrera bort allt innehåll från anonyma användare. 

Vid uppladdning av bilder ska användaren kunna tagga sina bilder. Med hjälp 
av dessa taggar kan besökarna sedan sortera bilder på sina sökord. På detta sätt 
kan besökarna endast se bilder på mat, resor, från en konsert eller vad nu 
uppladdaren kan tänkas tagga sina bilder med. Har användaren ett konto på 
hemsidan ska den kunna prenumerera på taggar. Laddas en bild upp med den 
valda taggen kommer användaren kunna få en notifikation till mobilen och/eller 
ett mail. 

Applikationen kommer även kunna integrera med telefonens adressbok på det 
sätt att användaren får en notifikation om någon person i adressboken skapar ett 
konto eller laddar upp en bild till tjänsten. Genom detta kan användarna enkelt 
och snabbt ta del av sina vänners uppdateringar. 

I samband med att bilden tas ska en frivillig inbäddning av användarens GPS-
koordinater lagras. Dessa ska sedan kunna sorteras genom ”reverse geocoding” på 
hemsidan för att se var en bild är tagen. Denna funktion ska även kunna sortera 
bilder på stad eller land. 

Den här hemsidan kommer drivas med ett vinstintresse. För att skapa intäkter 
kan reklam bäddas in som en vanlig bild i hemsidans flöde av bilder. Det ska även 
vara möjligt att genomföra kampanjer på hemsidan genom att kunna bryta ner en 
stor bild till flera små, därefter infogas dessa i rätt ordning i flödet, för att på så 
sätt kunna skapa en stor reklambild som täcker hela flödet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ta reda på hur man utvecklar en applikation som samverkar med en 
tillhörande hemsida samt hur man får dessa att kommunicera med varandra.   
• Hur kan man skicka data från mobiltelefonen till en server via internet? 
• Hur kan man visa data liggandes på en server i både applikationen och på 

hemsidan? 
• Hur nekar man användaren att ladda upp data skapad vid ett tidigare tillfälle? 

 

1.3 Avgränsningar 
• Hemsidan kommer endast vara anpassad till ett enda språk, engelska. 
• Med att hemsidan och applikationen ska kommunicera med varandra avses 

uppladdningen av bilder, samt möjligheten att visa de uppladdade bilderna i 
applikationen. 

• Funktionen för att ta kunna administrera olämpligt material kommer ej 
behandlas. Tjänstens avskrivning av ansvar över uppladdade bilder genom ett 
användarvillkor kommer på grund av okunskap inom avtal ej behandlas.  

• Funktionen för att automatiskt radera bilder efter bestämd tid kommer ej 
genomföras. 
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• Funktionen att kunna skapa ett konto och prenumerera på taggar kommer inte 
heller göras på grund av tidsbrist och brist på kunskap gällande säkerhet med 
avseende på databasen som innehåller kontouppgifterna. 

• Tjänstens integrering med telefonens adressbok kommer inte implementeras.  
• Funktionen för geotaggning kommer inte heller att implementeras under 

arbetets gång.  
• Hemsidan kommer inte innehålla någon funktionalitet som baseras på 

önskningen av att hemsidan ska ge en intäkt. Det vill säga, hemsidans flöde av 
bilder kommer inte kunna slumpa reklambilder och ej heller kommer 
funktionen att kunna genomföra kampanjer att finnas. 
 

1.4 Disposition 
I början av rapporten finns en ordlista för att förklara många av de begrepp som 
används i rapporten. För ännu djupare förståelse i ämnesområdet är en teoretisk 
bakgrund placerad efteråt där den utgångspunkt vi har haft beskrivs. 

I metod och genomförande beskrivs kort de metoder som användes för att 
sedan i designprocessen mer utförligt redovisa hur arbetet har gått tillväga. 

Rapporten avslutas sedan med diskussion och slutsatser där vi diskuterar för 
och nackdelar med det resultat som åstadkommits och de metoder som användes 
för att nå dit. I slutet finns en referenslista, sökord och bilagor. 

 

1.5 Ordlista 
Array – En samling av data som är lagrade på ett sammanhängande sätt. 

Content Management System – Ett system som hjälper användaren att 
uppdatera en hemsida utan några stora krav på webbprogrammeringskunskaper.  

IBOutlet – En variabel som refererar till ett objekt. 

ImageView – Ett gränssnittselement som visar bilder. 

Klasser - En klass består av en header-fil och en source-fil. Dessa filer innehåller 
den kod som definierar ett objekt och vad det objektet kan göra. Det finns olika 
typer av klasser såsom subclass och superclass/parent class. Dessa klasser har på 
något sätt en samhörighet. Klasser är den kod som får ett objekt att fungera. 

Label – Ett gränssnittselement som visar text. 

Metoder - En metod består av kod som är relativt självständig från resten av 
koden som är associerad med en klass. En metod består oftast av kod som utför 
en handling eller olika parametrar för att skräddarsy dessa handlingar. Metoder ger 
åtkomst till data som är lagrad i ett objekt. 

Native app - En native app är en applikation som kan köras direkt på enheten, till 
skillnad från en webbapplikation som körs genom en webbläsare. 

Objekt - En klass som blivit hänvisad till och som är aktiv i koden.  

Open-source – Betyder att källkoden är tillgänglig att tillämpa, läsa, redigera och 
vidaredistribuera för allmänheten. Som bland annat PHP. 
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Ramverk (framework) - En samling bibliotek eller klasser som låter utvecklaren 
använda specifika funktionaliteter. 

SDK - Software Development Kit är ett mjukvaruverktyg som släpps av ett 
företag för att ge utvecklare möjlighet att skapa ny mjukvara med nya funktioner 
och tjänster mot företagets egen produkt. Denna produkt kan till exempel vara ett 
operativsystem för mobiltelefoner. 

Touch event – Benämningen på när en användare trycker med fingret på 
tryckskärmen. 

Webbapplikation - En webbapplikation är en applikation som man får åtkomst 
till via internet eller ett intranät. 

WebView – Ett gränssnittselement som visar en extern hemsida. 

Vektorformat – Grafik som baseras på beizerkurvor vilket möjliggör skalning 
utan kvalitetsförluster.
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2 Teoretisk bakgrund 
Ämnet gällande programmering av applikationer var rätt ungt. Av den 
anledningen fanns det begränsade litteraturtillgångar vi kunde ha nytta av. Därför 
använde vi många Internetkällor såsom diskussionsforum. 

 

2.1 Allmänt om iPhone-applikationer 
Applikationer är ett annat namn för ett datorprogram som är avsett för en viss 
tillämpning, till exempel en ordbehandlare eller ett spel. ”Apps” har i folkmun fått 
betydelsen en mjukvara som är utvecklad till mobila enheter. 

När Apple introducerade iPhonen 2007 fanns det ingen Software 
Development Kit (SDK) för operativsystemet iOS som utvecklare kunde använda 
sig av. Apple ansåg att det inte var något utvecklarna behövde och att alla 
applikationer till telefonen skulle byggas som webbapplikationer istället [1]. 

Utvecklare som skapade applikationer eftersökte dock mer funktionalitet och 
ville skapa applikationer som kunde köras direkt på telefonen, så kallade ”native 
applications”. På grund av detta släppte Apple till slut en SDK i februari 2008 och 
utvecklare fick äntligen möjlighet att ta del av de hårdvarufunktioner som 
telefonen erbjöd, såsom GPS, accelerometer och kameror. SDK:n har sedan dess 
blivit kontinuerligt uppdaterad och det har gett utvecklarna möjlighet att utnyttja 
fler och fler funktioner för att skapa mer avancerade applikationer.  

 

2.2 Objective-C 
Objective-C är ett programmeringsspråk som har sina rötter i 
programmeringsspråket ”C”. Objective-C utvidgar standarden ANSI C (American 
National Standards Institute) genom syntax för att definiera klasser och metoder, 
samt andra konstruktioner som främjar en dynamisk utvidgning av klasser [2, s. 4-
6]. Objective-C används idag framförallt i operativsystemen Mac OS X och 
GNUstep och är det huvudsakliga programmeringsspråket i Cocoa-ramverket 
som Mac OS X och iOS använder sig av [3]. 

I Objective-C kan man göra kommentarer i koden genom att skriva 
*/Kommentar/* för kommentarer över flera rader eller //Kommentar för en 
kommentar som endast tar en rad. Att göra kommentarer i sin kod är viktigt ifall 
man vid ett senare tillfälle kommer tillbaka till koden eller någon annan person 
läser den för att underlätta förståelse för vad koden gör [3]. 

 

2.3 Objektorienterad programmering 
Vid programmering ska man eftersträva att använda sig av objekt-orienterad 
programmering. Att ett programmeringsspråk är objekt-orienterat innebär att man 
arbetar med så kallade objekt. För att förstå vad ett objekt är måste man veta vad 
en klass är: En klass består av en header-fil och en source-fil. Dessa filer innehåller 
den kod som definierar ett objekt och vad det objektet kan göra. Det finns olika 
typer av klasser såsom subclasses och superclasses/parent classes. Vad detta betyder är 
att dessa klasser på något sätt har en samhörighet med en annan klass. Klasser är 
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den kod som får ett objekt att fungera. Ett objekt är en implementerad klass, det 
vill säga en klass som har blivit hänvisad till och som är aktiv i koden.  

Ett objekt-orienterat program är strukturerat på ett sådant sätt att det är lätt att 
underhålla och det finns möjligheter att använda sig av samma kod flera gånger. 
Detta till skillnad från procedurell programmering där programmet följer en 
sekvens av kommandon från en startpunkt till en slutpunkt med all 
implementation i mitten. 

 

2.4 iOS 
iOS är det operativsystem som driver Apples mobila produkter iPhone, iPod 
Touch, iPad och Apple TV och är baserat på Mac OSX som är operativsystemet 
på Apples datorer. 

Operativsystemet blir kontinuerligt uppdaterat där nya funktioner läggs till och 
förbättringar görs. Den senaste versionen är för tillfället version 4.3. 

Det grundläggande användargränssnittet består av lättförstådda ”sliders”, 
brytare och knappar. Dessa element har kommit att bli en standard man använder 
sig av vid utvecklingen av applikationer. Detta för att underlätta för användaren 
genom att genom ett enhetligt utseende och samt för att underlätta förståelse för 
hur applikationen fungerar. Operativsystemet har ett stort stöd för att känna av 
och reagera på flera inputs samtidigt, så kallat multi-touch. 

Apple har en ”App Store” där användare kan ladda ner applikationer 
utvecklade till iOS. I skrivande stund har affären mer än 500.000 applikationer 
som användare kan ladda ner [4]. 

2.5 Xcode 
Xcode är en integrerad utvecklingsmiljö vilket betyder att programmet innehåller 
de verktyg som behövs för att skriva och köra kod. Xcode kan användas när man 
utvecklar program till iOS och Mac OS X [5]. Programmet innehåller det mesta av 
Apples utvecklingsdokumentation. För en skärmdump av programmet se figur 
2.5.1. 
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Figur 2.5.1. Skärmdump av Xcode. 

 

2.6 Interface builder 
Interface Builder är ett program där man bygger programmets användargränssnitt. 
Interface Builder innehåller paletter med gränssnittsobjekt för att på ett smidigt 
sätt kunna skapa ett bra användargränssnitt [6]. För gränssnittet för interface 
builder se figur 2.6.1. 
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Figur 2.6.1. Skärmdump av Interface Builder. 

 

2.7 iPhone simulator 
För att provköra programmen som skapats kan man använda iPhone simulator 
som är en simulator som simulerar en iPhone på datorn. Simulatorn innehåller de 
grundläggande funktionerna som telefonen har, det vill säga skrivbordet och 
diverse applikationer som webbläsare och adressbok. Den kan även simulera vissa 
hårdvaruhändelser som telefonen utsätts för. Detta kan vara en skakning, en 
rotation eller vibration. Dock saknar den tillgång till andra hårdvarufunktioner 
som exempelvis kamera och GPS. För att testa dessa funktioner måste 
programmet provköras på telefonen. För en skärmdump av iPhone Simulator se 
figur 2.7.1. 
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Figur 2.7.1. Skärmdump av iPhone Simulator. 

 

2.8 HTML 
HTML står för HyperText Markup Language och är det språk som är grundstenen 
för hemsidor. [7]. HTML är det språk man använder för att beskriva strukturen 
och innehållet på en hemsida. HTML är uppbyggt av element som innehåller en 
start (”<”)- och sluttagg (”>”) med text eller grafiskt innehåll emellan. Generellt 
ser elementen ut som följande: 

<tagg attribut1=”värde1” attribut2=”värde2”>innehållet som kommer synas 
på hemsidan</tagg>.  

Ett mer konkret exempel kan vara kommandot för att infoga en bild: 

<a href=”http://www.hj.se”>Länk till Högskolan i Jönköping</a> 

I detta exempel så infogas en länk till Högskolan i Jönköping. Sökvägen anges 
med ”href” och är i detta fall till ”http://www.hj.se”. Taggarnas utseenden kan 
ändras och det görs vanligtvis med hjälp av stilmallar (CSS).  
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2.9 CSS 
CSS står för Cascading Style Sheets och används för att beskriva utseendet och 
formateringen av dokument skrivna i ett märkspråk, som exempelvis HTML. 
Huvudsyftet med CSS är att separera koden från innehållet med den kod som 
sätter utseenden som färg, font och layout. CSS-koden placeras vanligtvis i en 
separat .css-fil som sedan importeras in i HTML-koden. 

I nedanstående exempel visas hur märkspråket för CSS ser ut för att formatera 
en länk som den i HTML-exemplet ovan. 

a { 
font-family: Arial; 
font-size: 10px; 
font-color: blue; 
} 

Här ser vi att teckensnittet sätts till Arial med en storlek på 10pixlar och i 
färgen blå. 

 

2.10 PHP 
PHP står för PHP Hypertext Preprocessor. PHP är ett open-source-
programmeringsspråk som körs på en server. PHP har lånat mycket av sitt syntax 
från C, Perl och Java med unika PHP-specifika funktioner inlagda. Med hjälp av 
PHP kan man implementera script som sedan översätts till HTML. Med hjälp av 
PHP kan man skapa dynamiska hemsidor med olika funktioner såsom till exempel 
databashantering, filhantering och anpassning av hemsidor [8], [9].  

<html> 

  <head> 

<title>Titel på sidan</title> 

</head> 

  <body> 

    <p><?php echo 'Högskolan i Jönköping' ; ?></p> 

  </body> 

</html> 

Här kan vi se PHP-koden mellan ”<?php” & ”?>”-taggarna. PHP-kommandot 
echo genererar innehåll, som i detta fall är texten ”Högskolan i Jönköping”. 
Nedan ses den HTML-kod som webbläsaren får när den går in på sidan. 

 <html> 

  <head> 

<title>Titel på sidan</title> 

</head> 
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  <body> 

    <p>Högskolan i Jönköping></p> 

  </body> 

</html> 

2.11 MySQL 
MySQL är en databasmjukvara som har blivit en av branschens största. SQL är ett 
språk man använder för att hämta och modifiera data i databaser där namnets 
förkortning står för Structured Query Language. MySQL kan lagra stora mängder 
med information i ett organiserat format i en databas. Data som lagras i databasen 
kan man sedan enkelt få tillgång till med hjälp av till exempel PHP. 

Några av de grundläggande kommandon som SQL består av är SELECT, 
INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE och DROP [10].  

• SELECT-kommandot används för att välja ut den data som finns i databasen, 
antingen från en eller flera tabeller. 

• INSERT-kommandot använder man när man vill addera data till databasens 
tabeller.  

• DELETE-kommandot använder man för att radera data ur databasens 
tabeller. 

• UPDATE-kommandot används för att uppdatera innehållet i en tabell. 

• CREATE-kommandot använder man för att skapa nya tabeller i databasen. 

• DROP-kommandot används för att radera tabeller i databasen. 

 

2.12 Databaser 
En databas är en mjukvara som låter program spara och hämta data lagrad på en 
organiserad plats. En databas kan innehålla en mycket stor mängd data.  

Användningen av databaser gör det enklare för utvecklare då standardiserade 
databasprodukter kan ge funktioner som sortering, sökning och rapportering utan 
onödigt extra arbete. En databas är en samling av relaterade dataelement. Tre av 
dessa baselement är tabeller, kolumner och rader. 

Det finns två olika typer av databaser, platta databaser och relationsdatabaser. 
En platt databas lagrar sina poster i en enda fil med en avgränsare mellan varje 
post. En relationsdatabas består av en eller flera tabeller som sedan som namnet 
antyder har en relation med varandra. Relationsdatabaser tillhandhåller möjlighet 
för mer avancerade och bättre strukturerade databaser jämfört med platta 
databaser. 

 

2.13 Verbal brief 
En verbal brief är ett dokument i vilket man beskriver de krav som produkten 
skall tillfredsställa, utan att erbjuda en teknisk lösning. Dessa krav kan vara 
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användarens önskemål och behov, marknadens krav och förväntningar och 
företagets förutsättningar för nya och kreativa lösningar.  

En verbal brief bör innehålla följande punkter [11, s. 34-48]:  

• Identifiera vad den nya produkten skall vara. 

• Beskriv produktens grundfunktion. 

• Se produkten på brukaren/användarens sätt. 

• Beskriv brukaren och produktens personligheter. 

• Beskriv de egenskaper som bestämmer värdet av det upplevda. 

• Beskriv produktens avspegling och bidrag till företagets image. 

• Systemdesign: Skall produkten knytas till ett produktsystem. 

• Vilka element avgör den tekniska kvalitén. 

• Berätta en bra historia, skapa en slogan. 

• Skapa goda miljökvalitéer och gör dem synliga. 

Man ska koncentrera briefen på väsentligheter och revidera briefen då och då. 
En verbal brief är ett bra verktyg under produktutvecklingsfasen då man lättare 

får en bild av vad den nya produkten ska uppnå för krav som man annars inte 
hade tänkt på. Att skriva en designbrief bidrar till att man själv måste tänka 
igenom projektet ur ett helhetsperspektiv, vilket i sin tur ökar förutsättningarna 
för högt kvalitetsarbete. 

 

2.14 Work Breakdown Structure 
En Work Breakdown Structure (WBS) är en metod för att strukturera projekt där 
man bryter ned ett projekts mål i mindre delar. Dessa delar struktureras sedan och 
redovisas i en hierarkisk illustration. Hur mycket man bryter ned beror på den 
önskade detaljgraden. De delar man får fram kallas för arbetspaket. De blir de steg 
projektet måste gå igenom för att målet ska nås. En väl genomförd WBS 
underlättar för att identifiera milstolpar, planera aktiviteter, utse delansvariga i 
projektet och identifiera behov av kompetens [12].  
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3 Metod och genomförande 
I metod och genomförande beskriver vi de metoder vi använde under 
designprocessen. Först beskriver vi metoderna under projektets inledning, innan 
utvecklingen påbörjades. Utvecklingen av tjänsten är sedan presenterad i kapitlet 
Designprocessen. 

 

3.1 Initiering 
Under arbetsgången kom stor hjälp från verktyg och dokumentation Apple och 
PHP själv tillhandahåller till sina utvecklare [13], [14], [15], [16]. För att få tillgång 
till denna dokumentation krävs det dock att man är en registrerad Apple 
Developer. Att registrera sig är gratis och man använder sig av ett nytt eller 
befintligt iTunes-konto för att göra det. Då PHP är open-source finns en gratis 
manual på PHP:s officiella hemsida. Det var endast ett fåtal böcker som hittades 
under initieringen av projektet som användes genom hela projektets gång. Källor 
som diskussionsforum för utvecklare och amatörer användes till en större 
utsträckning, då de är en bra källa för specifika fel eller funktioner. 

Efter den ursprungliga idén gällande applikationen och hemsidans funktioner, 
lades mycket tid på att närmare specificera vad dessa funktioner innebar och vad 
som skulle genomföras i projektet. Många av de funktioner vi visualiserat oss 
ansåg vi ej kunna genomföra i samband med examensarbetet på grund av tidsbrist. 
På grund av denna tidsbrist fick vi en extensiv lista på avgränsningar. Tanken var 
dock att om vi hann med mer än de ursprungliga planerna så skulle vi ha en lista 
med funktioner vi kunde börja arbeta med. 

Vi använde oss av programmet Xcode när vi genomförde utbildningen och 
programmerade applikationen till iOS. Detta verktyg tillhandahålls gratis av Apple 
så länge man är en registrerad Apple Developer vilket vi hade registrerat oss som i 
början av projektet. Xcode fanns installerat på skolans Mac-datorer. Xcode kan ej 
köras i en Windows-miljö så vi var tvungna att använda oss av de Mac-datorer 
som fanns i högskolans medielabb då de var de enda Mac-datorer vi själva hade 
tillgång till. Detta resulterade i att utbildningen och programmeringen av 
applikationen genomfördes helt i medielabbet. 

 

3.2 Verbal brief och WBS 
Som en del av designprocessen skapade vi en verbal brief. Se bilaga 1. Som grund 
till denna använde vi oss av en mall som innehåller ett flertal punkter man bör 
svara på under en produktutvecklingsfas. Med hjälp av denna mall svarade vi på 
punkterna och sedan skrev vi ihop svaren till en löpande text. Denna text gav en 
bra bild av målet vi ville uppnå med produkten. 

För att få en bättre förståelse för vad för arbete applikationen och hemsidan 
krävde gjorde vi en form av WBS (”Work Breakdown Structure”). Se bilage 2. I 
denna listade vi upp olika arbetspaket som skulle göras. Här uppgav vi även de 
funktioner som vi hade i avgränsningarna. I och med att man delar in arbetet i 
mindre paket får man en tydligare översikt över vad som ska göras i de olika 
delarna av projektet.  
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3.3 Utbildning 
När de förberedande momenten var över började vi lära oss om iOS-
programmering i Xcode genom självstudier [2]. Under utbildningen fick vi både 
teoretiska och praktiska kunskaper. Vi lärde oss bland annat om grundläggande 
gränssnittselement, hur man skapar applikationer med flera vyer, olika typer av 
menyer, animationer samt funktioner som ger åtkomst till telefonens bildbibliotek.  
Utbildningen gav mycket bra grunder i programmeringen och eftersom ämnet var 
helt nytt för oss, ansåg vi att det bästa var att fullfölja utbildningen för att sedan 
påbörja arbetet med resten av projektet som programmering av applikationen och 
hemsidan. 

 

3.4 Skisser 
Under tiden som vi genomförde vår utbildning inom iPhone-programmering 
visualiserade vi även hur vår egen applikation skulle se ut genom att rita upp 
strukturen på en whiteboard-tavla. Vi skapade sedan med hjälp av Adobe 
Photoshop och Teehan+Lax iPhone GUI-mall en mer detaljerad design [17]. 

Strukturen för hemsidan skapades även här med hjälp av en whiteboard-tavla 
samt anteckningsblock. Programmet Adobe Fireworks, som lämpar sig bättre för 
designarbetet av hemsidor än vad Adobe Photoshop gör, användes till design för 
hemsidan. Detta tack vare programmets tydliga och lättanvända verktyg för uppnå 
pixelprecision.  

 

3.5 Utveckling av tjänstens funktioner 
Utvecklandet av både applikationen och hemsidan hade ett väldigt likt 
tillvägagångssätt. Vi arbetade experimentellt genom att söka information om 
specifika problem för att sedan prova, justera och utvärdera lösningsförslagen. 
När en lösning fungerade anpassades den för att passa våra produkter, i annat fall 
gick vi vidare till andra lösningar.  

 

3.6 Färdigställande och avslutande 
När alla funktioner i tjänsten var färdigutvecklade formgav vi funktionerna för att 
de skulle ge ett bättre intryck. Vi gjorde skisser för att skapa en bra struktur, sedan 
använde vi ett experimentellt arbetssätt för till exempel färger och grafiska 
element. Eftersom designen är preliminär lades inte så mycket tid ner på den 
delen, utan vi la endast ner så mycket tid tills vi kände oss nöjda med tjänstens 
utseende.
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4 Designprocessen 
Här går vi igenom den designprocess som arbetet genomförts med. Vi har för 
enkelhetens skull delat upp applikationen och hemsidan under varsin rubrik trots 
att arbetet till största del genomfördes parallellt. 

 

4.1 Problem under initiering 
På grund av utvecklingsmiljön i skolans medialabb uppstod en mängd problem 
under arbetets gång som visade sig försena arbetet avsevärt. Problem med 
inloggning skapade förseningar i projektets tidiga skede då det försenade vår 
utbildning inom iPhone-programmering. 

Efter vi fått tillgång till datorerna och påbörjade vår utbildning uppstod ett nytt 
problem. Varje gång vi försökte installera ett program i iPhone-simulatorn 
kraschade programmet. Detta berodde på att en mapps genväg till skolans server 
ej fungerade. Detta skapade ännu mer förseningar där arbetet stod still men löstes 
tillslut. 

 

4.2 Utveckling av applikationen 
I detta avsnitt går vi igenom arbetet för att skapa applikationens funktioner. Vi 
börjar med en genomgång för hur processen skedde för registreringen av ett 
Developer Program för att sedan gå igenom själva utvecklingen för applikationens 
funktioner. 

4.2.1 Registrering av Developer Program 

Under utbildningen lärde vi oss att iPhone-simulatorn ej klarade av att simulera 
kameran. Detta betydde att vi var tvungna att installera och köra applikationen på 
en telefon. Det finns begränsningar i hur mycket man får göra med ett gratis 
Apple Developer-konto och detta var en av de begränsningar som fanns. På grund 
av detta var vi tvungna att registrera oss för ett Developer Program. Denna 
process skedde parallellt med vår utbildning. 

Ett problem vi stötte på i samband med registreringen är att Apple Developer-
registreringen ej klarar av svenska tecken som ”å”,” ä” och ”ö”. I vårt fall gjorde 
detta att kontot ej aktiverades och därför var vi tvungna att ringa Apple 
Developer-supporten för att få det löst. 

Med hjälp av ett konto med tillhörande Developer Program får man åtkomst 
till att skapa certifikat som behövs när man kör kod på telefonen. Skapa 
certifikaten gör man på Apple Developers hemsida. I detta moment använde vi 
oss av ett kapitel från vår utbildningsbok för hjälp genom de olika stegen som 
skapande av certifikat, uppladdning av det skapade certifikatet och hämtning av 
nya certifikat [2, s.14-23].  

När certifikaten var inlagda på datorn och vi skulle köra kod på telefonen 
stötte vi dock på ännu ett hinder. Xcode behövde hämta debugg-information från 
telefonen innan den kunde kompilera applikationen. För att kunna göra detta 
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behövdes en administrationsinloggning. Då detta var löst kunde vi börja köra kod 
på telefonen.  

4.2.2 Applikationens grund 

Till att börja med när ett nytt projekt skapas i Xcode måste en projektmall väljas. 
För detta projekt valde vi att skapa ett nytt projekt med den så kallad Window-Based 
Application-mallen. Denna mall är en bra startpunkt för alla sorters applikationer. 
Den innehåller en simpel grund som gjorde att vi kunde sätta igång med arbetet 
direkt.  

Vår applikations navigering består i huvuddel av en Tab Bar se figur 4.1.2.1. 
Detta är det vanligaste navigationsmedlet för iOS-applikationer varpå valet föll på 
den. Under utbildningen lärde vi oss även hur man skapar applikationer med Tab 
Bars, vilket gjorde att vi snabbt kunde få navigationen mellan vyerna att fungera i 
vår egen applikation [2, s.313-335]. Det första steget var att infoga fler View 
Controllers vilka styr applikationens olika vyer. Dessa View Controllers innehåller de 
olika vyerna applikationen har: Explore, Capture och More. Dessa View Controllers 
kopplas sedan till Tab Baren så att rätt vy öppnas när man trycker på motsvarande 
knapp. 

 

 
Figur 4.1.2.1. Skärmdump av en Tab Bar. 

4.2.3 ”More”-vyn 

I väntan på att få problemet med Xcodes debugger löst påbörjade vi utvecklingen 
av ”More”-vyn. I denna vy finns tjänstens logotyp, copyright-märkning och 
möjlighet att skicka feedback via telefonens mail.  

Logotypen och copyright-märkningen består av en vanlig ImageView och en 
Label. Till en början använde vi en platshållare i logotypens ställe eftersom vi ännu 
inte skapat någon logotyp. 

För att få feedback-funktionen att fungera fick vi importera ett existerande 
framework från de som Apple tillhandahåller, MFMailComposeViewController. Detta 
framework anropar man sedan på valfritt sätt med en metod. Vi valde att göra 
detta genom en simpel knapptryckning för att ge användaren möjlighet att enkelt 
skicka feedback om de önskar. Det finns olika sätt att skapa en knapp på, genom 
till exempel endast kod eller en kombination av kod och Interface Builder. Då vi 
arbetat mycket med Interface Builder i utbildningen valde vi att använda oss av 
den senare metoden och skapade knapparna på det sättet.  

Vi infogade en knapp i Interface Builder vars touch event vi sedan kopplade till 
en IBOutlet vi skrivit i koden. Knappen, liksom alla objekt som skapas, tar upp 
minne i telefonen. För att inte förbruka hela telefonens begränsade internminne 
måste programmeraren manuellt släppa objekten från minnet då de inte längre 
används. Om detta inte utförs kan applikationen krascha när minnet tar slut. 
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Genom hela applikationen släppte vi därför alla objekt. För det slutgiltiga 
resultatet på  

För utformningen av koden för hur man anropar och hanterar mailfunktionen 
fick vi stor hjälp av Apples egna dokumentation och exempelkod [18], [19].  I 
simulatorn är det omöjligt att konfigurera ett mailkonto vilket gör att det är 
omöjligt att skicka mail. Av den anledningen använde vi oss av en Label som 
visade ett meddelande beroende på vad man gjorde med mailet, som till exempel 
”Sent” eller ”Canceled”. När funktionaliteten var färdig valde vi att ta bort den 
labeln då den mest var till för oss för att veta om det fungerade eller inte snarare än 
att den var till någon nytta för användaren. Då mailen är till för att skicka feedback 
till oss så valde vi att ha vår mailadress ifylld som standard då mailen öppnas. Som 
standard är även mailets ämne ifyllt samt ett litet meddelande, se figur 4.1.3.1. 

 

 
Figur 4.1.3.1. Skärmdump av mailfunktionen. 

4.2.4 ”Capture”-vyn 

I den här vyn finns applikationens funktionalitet för att ta ett kort med telefonens 
kamera. Funktionen laddar sedan upp den tagna bilden till servern via internet. 

För att få åtkomst till telefonens kamera skapar man en UIImagePickerController. 
Man specificerar sedan ImagePickerns source-type vilket kan vara kameran eller 
telefonens bildbibliotek. Vi använde en source-type av SavedPhotosAlbum under 
utvecklingen [20].  SavedPhotosAlbum använder sig av telefonens sparade 
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bildbibliotek. Vi valde att göra detta då iPhone-simulatorn som vi tidigare nämnt 
inte kan simulera en kamera, samt att detta underlättade avsevärt då vi inte 
behövde lägga över koden på telefonen varje kompilering. Att köra koden på 
telefonen tar avsevärt mycket längre tid jämfört med iPhone simulatorn.  

För att få ImagePickern att starta när användaren trycker på Capture-knappen i 
TabBaren var vi tvungna att modifiera koden som körs när Viewn öppnas. Till en 
början försökte vi använda oss av metoden viewDidLoad. Detta fungerade dock ej 
som vi ville eftersom den metoden gjorde att ImagePickern endast startades första 
gången man valde Capture på TabBaren. Efter lite sökningar blev vi 
uppmärksammade från en källa att det fanns en metod som hette viewWillAppear 
vilket körs varje gång vyn öppnas [21]. Denna metod gav oss möjligheten att 
uppnå det önskade resultatet. 

Då vi ännu bara hade möjlighet att köra SavedPhotosAlbum visste vi inte hur 
kameran såg ut i ImagePicker och vilka funktioner som följer med som standard. Vi 
antog att kameran inte innehöll några knappar som gav möjlighet att avbryta 
kameran, ta kort eller zooma. Vi förmodade att dessa funktioner fick vi skapa 
själva genom att använda cameraOverlayView, vilket lägger en transparent vy ovanpå 
kameran när den är igång. I denna vy kan man lägga till önskvärda objekt som 
man vill att användaren ska kunna använda när kameran är aktiv. Vi väntade med 
att utforska cameraOverlayView-funktionen tills vi fick möjlighet att köra 
applikationen på telefonen. När vi väl fick möjlighet att köra applikationen på 
telefonen såg vi att när kameran startades så fanns dessa funktioner redan. Detta 
gjorde att vi sparade väldigt mycket tid. 

Den ”Cancel”-knapp som fanns med som standard i ImagePickern utförde ej 
någon händelse vid knapptryck. Denna knapp ska möjliggöra för användaren att 
avbryta om den så vill. Därför fick vi skapa denna funktion så att kameran stängs 
av vid knapptrycket. I samband med knapptrycket valde vi även att skicka 
användaren till ”Explore”-vyn. Eftersom kameran visas ovanpå den tomma 
”Capture”-vyn skulle annars en tom svart ruta utan innehåll synas när ImagePickern 
avfärdas. Detta gjorde vi helt enkelt genom att sätta det aktiva indexet för 
TabBaren till ”Explore”-vyn när kameran stängs av.  

Eftersom vi inte vill att användaren ska kunna ladda upp bilder från 
bildbiblioteket ändrade vi enkelt source-typen till Camera när vi kompilerade 
applikationen på telefonen. Detta gör att vi får tillgång till telefonens kamera. 
Genom att endast använda source-type Camera gör detta att användaren ej kan ladda 
upp bilder som tagits vid ett tidigare tillfälle.  

När bilden tagits visar ImagePickern bilden och man får möjlighet att ta om 
bilden med en ”Retake”-knapp eller använda bilden med en ”Use”-knapp. 
”Retake” låter användaren ta om bilden medan ”Use” laddar upp bilden till 
servern. Därefter placeras bilden i en ImageView som ligger i ”Capture”-vyn. 
Uppladdnings-funktionen använder sig av en metod som skickar bilden som en 
HTML-post till ett väntade PHP-skript på hemsidan som sedan processerar datan. 
Eftersom den här koden krävde kompetens vi inte fått från vår utbildning sökte vi 
hjälp från andra källor [22], [23]. Detta övningsmaterial hjälpte oss avsevärt. I 
samband med uppladdningen valde vi att komprimera bildens kvalité för att 
reducera filstorleken. 
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När bilden laddats upp till hemsidan syntes från början en svart ruta när 
ImagePickern stängts ner. Vi valde därför att när bilden har blivit uppladdad att man 
blir visad bilden i en ImageView samt en label som förklarar att bilden blivit 
uppladdad så att användaren vet vad som skett. ImageViewn och labeln blir 
återställda när man byter från ”Capture”-vyn för att användaren ej ska se den förra 
uppladdade bilden när de vill ta en ny bild. För en skärmdump av hur vyn ser ut 
efter en bild laddats upp se figur 4.1.4.1. 

 

 
Figur 4.1.4.1. Skärmdump av notifikationen användaren får efter en 

uppladdad bild. 

4.2.5 ”Explore”-vyn 

”Explore”-vyn innehåller den del av applikationen som ska visa de bilder som 
användarna har laddat upp genom tjänsten. Vi hade ursprungligen tänkt att få 
denna del av applikationen att bli så lik den ursprungliga bildapplikationen som 
kommer installerad på telefonen. Efter mycket research kom vi fram till att detta 
är en komplicerad uppgift. Det sättet som vi trodde skulle funka bäst för oss var 
att använda oss av Three20-ramverket vilket är utvecklat av Facebook [24]. Dock 
hade denna lösning tagit allt för lång tid att implementera så pass sent i projektet 
och skulle kräva att mycket av det arbete som redan gjorts hade behövts göras om 
eftersom Three20 behöver implementeras från start som en grund till hela 
applikationen.  
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Vi valde därför att använda oss av en WebView. Det ger inte den funktionalitet 
som vi ursprungligen hade planerat, dock ger det en fullt duglig lösning som vi 
kunde införa med en klart förkortad utvecklingstid. WebViewn visar en hemsida på 
samma sätt som telefonens webbläsare, fast utan webbläsarens menyer. Vi fick 
därför skapa egna navigationsmedel åt användaren. Vi valde att använda oss av en 
NavigationBar se figur 4.1.5.1. Som namnet avslöjar är en NavigationBar är ett vanligt 
verktyg för att ge användare navigationsmedel. Tack vare den familjära känslan 
som en NavigationBar ger till användaren valde vi att använda den. NavigationBaren 
innehåller två knappar, en som användaren kan backa i WebViewn med och en 
knapp för att uppdatera WebViewn.  

 

 
Figur 4.1.5.1. Skärmdump av NavigationBaren. 
 
För att få funktionen mer integrerad i applikationen beslutade vi att vi senare 

skulle skapa en speciellt anpassad version för hemsidan som visas i WebViewn. 
Innan denna specialanpassade sida skapats visades den ordinarie hemsidan så 
länge. WebViewn har även anpassats så att scroll-funktionen inte funkar utan 
höjden och bredden är låst. Detta ökar ytterligare känslan för användaren av att 
WebViewn är en integrerad del av applikationen, snarare än att de endast surfar på 
en helt vanlig hemsida. 

 

4.3 Utveckling av hemsidan 
I detta avsnitt går vi igenom arbetet för att skapa hemsidans funktioner. Vi börjar 
med en genomgång av de förberedelser vi behövde göra för att börja med 
utvecklingen och går sedan vidare till utvecklandet av hemsidans funktioner. 

4.3.1 Förberedelse 

Eftersom vi inte visste exakt vilket språk vi skulle programmera hemsidan i för att 
lösa uppgiften på ett bra och enkelt sätt fick vi till en början söka information om 
nackdelar och fördelar med PHP jämfört med utvecklingsplattformen ASP.NET. 
På grund av att vi tidigare har läst webbutveckling i en ASP.NET-miljö hade detta 
varit att föredra. Efter eftersökningar hittade vi ingen klar vinnare då mycket 
information saknade grund. Valet föll till slut på PHP. Detta berodde främst på att 
webbhotellet vi använde oss av under projektets gång endast kunde hantera PHP. 
Den största del av den information som vi hittade som kunde hjälpa oss att skapa 
våra funktioner var också skrivna i PHP. 
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När beslutet om vilket språk som skulle användas var avgjort behövde vi en 
utvecklingsmiljö som PHP-koden kunde köras i. Eftersom skolans datorer ej hade 
någon sådan installerad och vi ej hade möjlighet att göra det, valde vi att på en av 
våra privata datorer installera WAMP-server [25]. WAMP-server är en samling 
med olika programvaror som gör att man snabbt och enkelt kan få igång en miljö 
man kan utveckla hemsidor skrivna i PHP med. De programvaror paketet 
innehåller är bland annat Apache vilket är en server som PHP-koden kan körs på. 
Paketet innehåller även MySQL och andra verktyg som phpMyAdmin som vi 
hade planerat att använda. Hemsidan programmeras med hjälp av Adobe 
Dreamweaver. Valet av denna programvara gjordes på grund av tidigare kunnande 
och erfarenheter inom programmet. 

Vi önskade att hemsidan skulle innehålla ett Content Management System 
(CMS) för att enklare kunna hantera innehållet. Vi gjorde ett försök med 
WordPress då det är ett populärt CMS baserat på open-source [26]. På grund av 
dess popularitet finns det många tillägg och dokumentation att använda sig av. Vi 
fick det dock ej att fungera på ett tillfredställande sätt. Vi hade problem med att 
köra egen PHP-kod i förbindelse med WordPress. Vi bestämde då att hemsidans 
system skulle skapas från grunden med endast de grundfunktioner som tjänsten 
består av. När vi gav upp idén om ett CMS bestämde vi oss för att hemsidan 
skulle ha ett bildvisningssystem i form av en LightBox. Klickar användaren på en 
bild som använder sig av ett LightBox-script öppnas bilden i en centrerad ruta 
samtidigt som bakgrunden mörkas ner. Detta gör att användaren får ett större 
fokus på den valda bilden. 

4.3.2 Programmering av hemsidan 

Eftersom hemsidan till största del består av ett bildgalleri ansåg vi att det första vi 
bör göra är att bestämma hur bilderna ska visas. När vi hade samlat information 
fortsatte arbetet och utvecklingen av uppladdningen och hanteringen av bilderna 
påbörjades. När funktionerna var färdiga skapade vi en avskalad hemsida för 
applikationens ”Explore”-vyn. 

Bildvisningssystem 

Vi gjorde research och hittade ett flertal olika LightBox-script. Det som vi ansåg 
att vi kunde få mest nytta av var SlimBox2 vilket är ett JavaScript-grundat 
bildvisningssystem. SlimBox2:s egenskaper var att det var väldigt simpelt och 
använde lite resurser. Dess egenskaper för modifiering var ännu en del som gjorde 
att vi ansåg att SlimBox2 var rätt val för oss. För en skärmdump av hur SlimBox2 
ser ut se figur 4.3.2.1. SlimBox2:s egna dokumentation  hjälpte oss att installera och 
få igång scriptet [27]. När vi förstått hur scriptet fungerade och fått det att fungera 
med ett par exempelbilder var det dags att påbörja programmeringen av den 
bakomliggande PHP-koden som skulle hantera de uppladdade bilderna och visa 
bilderna i ett galleri. 
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Figur 4.3.2.1. Skärmdump av SlimBox2 med modifierade knappar. 

Lagring av uppladdade bilder 

Det första steget som ska göras i den bakomliggande koden är att ta hand om den 
uppskickade data. Våra planer från första början var att använda en MySQL-
databas att lagra all data i. När vi sedan försökte ta reda på hur man genomför 
detta upptäckte vi att det inte är allmänt bruk att göra på det sättet, även om det är 
möjligt. Det vanligaste sättet man gör är att lagra bilden på serverns filsystem och 
sedan ange en referens till filen i en databas. Filsystemet är redan i princip en 
databas som just är till för att lagra filer. Genom att använda sig av filsystemet kan 
man på så sätt få bättre prestanda än om man skulle lagra bilddata i en databas. I 
databasen lagrar man istället en referens till var filen ligger på filsystemet och vad 
den heter. Använder man en databas kan man även lagra annan data som hör 
samman med bilden som till exempel titlar, taggar och datumstämplar. 

I anknytning till att vi blev uppmärksammade på att man ej skulle lagra 
bilderna i en databas fann vi en lösning som endast använde sig av filsystemet och 
gick ut på att lagra bilderna i en mapp för att sedan vid visningen hämta alla bilder 
i den mappen. Detta ansåg vi vara en bra lösning som vi kunde använda oss av för 
att genomföra projektet. Eftersom vi inte lagrade någon annan data än bilderna 
kändes det onödigt att implementera en databas.  

Med exempelkod som grund påbörjades arbetet för att skapa hemsidan. En 
egen PHP-sida som innehöll ett HTML-formulär skapades. Detta för att kunna 
simulera en uppladdning från telefonen utan att behöva använda iPhone 
simulatorn på en annan dator eller att ta ett kort med telefonen varje gång vi 
testade. Detta snabbade upp arbetet betydligt. 
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Filnamn  

När bilden laddas upp behåller bilderna sitt filnamn. Eftersom alla bilder som 
laddas upp från applikationen får samma filnamn behövde vi programmera en 
funktion som döper om bilderna vid uppladdningen för att undvika konflikter. 
Efter lite sökningar kom vi fram till att en ge bilden en tidsstämpel som namn är 
ett bra sätt för att se till att bilderna får unika namn. PHP funktionen date() 
användes för döpa bilderna till dagens datum med år, månad, dag, timma, minut 
och sekund [28]. Om två bilder laddas upp exakt samma sekund får de samma 
namn vilket kan orsaka problem om tjänsten blir populär. Vi försökte därför även 
lägga till mikrosekunder i tidsstämpeln, utan lycka. För att få ner sannolikheten att 
två bilder får samma namn slumpar vi därför även ett 10 siffrigt nummer som 
läggs till i slutet av filnamnet. Se exempel:  
 
ÅÅ-MM-DD-HH-MM-SS-xxxxxxxxxx.jpg 

 
Det är fortfarande möjligt för två bilder att få samma namn om de läggs upp 

samma sekund, även om det tiosiffriga numret gör sannolikheten väldigt liten. 
Men eftersom tjänsten för tillfället endast har två användare spenderade vi inte 
mer tid på funktionen för att få det helt vattentätt. 

I samband med genereringen av det nya filnamnet behövde vi även hämta vad 
filen hade för filändelse. För att genomföra detta användes en exempelkod [29]. 
När koden kördes fungerade allting, dock fick vi en varning om att funktionen 
som användes har blivit ersatt och bör undvikas. Med hjälp av PHP-manualen och 
en annan källa kunde vi implementera en annan lösning. Denna lösning använder 
sig av pathinfo() som lagrar information i en array [30]. Sedan hämtar man 
filändelsen från den arrayen. Det genererade namnet och filändelsen lagras i en 
variabel som sedan används som källa för namnet när bilden skapas på servern. 

Från lösningen att endast använda filsystemet använde vi exempelkod för att 
sedan kombinera vårt bildvisningssystem, SlimBox2, med de mappar som vi 
lagrade bilderna i. Lösningen gick ut på att för varje bild som fanns i mappen 
skrev man ut en bit HTML-kod. I denna kod används vanlig HTML för att visa 
bilderna och för att länka dem vidare så de sedan öppnas i SlimBoxen när 
användaren trycker på dem. 

Bildförminskning och beskärning 

Nu visades bilderna på hemsidan och i applikationens WebView, men för att visa 
dem på ett praktiskt sätt var vi även tvungna att skapa thumbnails (små bilder) av 
de uppladdade bilderna. Efter sökningar fick vi reda på att det finns tre olika 
verktyg man kan använda för att göra detta i PHP. Dessa verktyg är GD 1.0, GD 
2.0 samt ImageMagick. Alla dessa verktyg ingår dock ej i en standardinstallation av 
PHP. Eftersom vi inte visste vilka verktyg som var installerade fick vi använda 
PHP-kommandot phpinfo() [32].Detta visar en lista över alla PHP-tillägg som är 
installerade. Genom att använda denna metod både i den lokala utvecklingsmiljön 
och på webbhotellet fick vi reda på att GD 2.0 var det som fanns installerade på 
båda platser.  
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Många av de exempel vi hittade involverade ImageMagick som vi ej kunde 
använda oss av. Till slut hittade vi en lösning som använde GD 2.0. Med hjälp av 
exempelkoden programmerade vi funktionen för både skapandet av thumbnails 
samt sparningen av den och originalbilden i varsin mapp. Lösningen går ut på att 
den uppladdade bilden lagras i en variabel. Sedan undersöks om bilden är i 
liggande eller stående format varpå den förminskas utifrån den informationen. I 
samband med att bilden förminskas så beskärs även bilden. Koden för hur bilden 
beskärs varierar beroende på bildens ursprungsformat. Efter detta skapas bilden 
och flyttas till den mappen man vill att den ska ligga i. Vi använde även denna kod 
med för att förminska bildstorleken på originalbilderna. Anledningen till att 
förminska originalbilderna handlade till huvudsak om estetiska skäl men var även 
relaterade till prestandaökningar. Vi ville att bilderna skulle vara snabba att ladda 
på både hemsidan samt telefonen, ha god kvalité för att behaga åskådaren och inte 
vara för stora för att kunna visas i helbild på de flesta datorers skärmupplösningar. 
Koden krävde viss modifikation för att bilderna inte skulle bli kvadratiska och för 
att de inte skulle beskäras [34]. 

Vi hade även kunnat utföra dessa funktioner i telefonen. Vi valde att inte göra 
det för att inte belasta telefonen för mycket då den har begränsat med resurser 
jämfört med en server. På grund av telefonens sämre prestanda kan användaren 
uppleva en försämrad kvalitetskänsla av produkten då applikationen kan ta lång tid 
att genomföra bildförminskningen och beskärningen jämfört med om endast 
bilden laddas upp till servern. Mindre belastning på telefonen sparar även på 
telefonens batteri. 

Införing av MySQL-databas 

Efter denna lösning implementerats upptäckte vi dock ett problem. När bilderna 
hämtades från mappen hade vi ingen möjlighet att styra i vilken ordning bilderna 
visades. Eftersom tjänsten går ut på att användarna alltid ska kunna se nya bilder 
behövde vi en lösning som gjorde att vi kunde styra visningen av bilderna så de 
nyaste bilderna alltid låg först. 

Våra blickar föll då tillbaka på att använda en kombination av filsystem och 
databas för att lösa problemet. Genom att använda oss av en databas blir även 
tjänsten mer framtidssäker. Trots att det innebar att det skulle ta längre tid att 
genomföra tyckte vi ändå att det var positivt. Med hjälp av den funktionalitet som 
skapas med denna kombination gör att man enkelt skulle kunna lägga till mer data 
i framtiden som till exempel taggar, geodata, titlar och beskrivningar.  

Vi visste sedan tidigare att phpMyAdmin var ett verktyg som hanterade 
MySQL-databaser så det var med hjälp av det verktyget vi påbörjade införandet av 
en databas. phpMyAdmin var även installerat på webbhotellet så vi kunde använda 
samma metod för att få databasen att fungera på webbhotellet som i den lokala 
utvecklingsmiljön. Trots att vi inte hanterat MySQL-databaser var det med 
phpMyAdmin enkelt att skapa databasen, infoga en tabell och sedan infoga 
kolumner i tabellen. För att sedan införa data i databasen används SQL-querys. 
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Eftersom vi endast behövde spara namnet på bilden i en kolumn var det en 
väldigt enkel databas vi behövde, med endast en enda tabell. Databasen döptes till 
imgdb och tabellen som skulle innehålla all data döptes till gallery_photos. De 
kolumner vi behövde var: photo_id som är ett unikt ID-nummer för alla bilder, 
photo_filename för att lagra namnet på bilden och photo_createdatetime för att lagra 
tiden då bilden laddas upp. photo_id genereras automatiskt varje gång en ny rad 
skapas i databasen. Vi ville även att photo_createdatetime automatiskt skulle 
genereras. Även fast det inte var lika enkelt att förverkliga som för photo_id var det 
med hjälp av phpMyAdmins inställningsfunktioner enkelt att lista ut hur man 
gjorde. 

När databasen var skapad var vi tvungna att ansluta till den i PHP-koden. För 
att göra detta skapades en anslutning till databasen i en egen fil, som sedan 
importeras in i de andra filerna. Detta gör att man inte behöver skriva om koden 
för anslutningen på alla sidor där den används [35].  

Den data som vi skulle infoga i databasen (filnamnet) var redan sparad i en 
variabel då den används när bilden skapas på filsystemet. För att infoga filnamnet i 
databasen behövde vi därför bara skapa en SQL-query med INSERT-kommandot 
till photo_filename-kolumnen innehållandes variabeln med filnamnet. När sedan 
SQL-queryn körs införs filnamnet som skapades under namngenereringen i 
databasen. 

Visning av bilder 

När vi lyckats få infogningen av filnamnet i databasen att fungera var det dags att 
modifiera den tidigare skrivna koden som visade bilderna eftersom vi nu skulle 
hämta namnet från databasen istället för från mappen. Vi tänkte att vi skulle 
kunna göra det på ett liknande sätt som innan. Först och främst hämtas alla rader 
från databas-tabellen [36]. Raderna från photo_filename, det vill säga filnamnen, 
lagras sedan i en array [37], [38], [39]. Ett SQL-kommando sorterar raderna med 
hjälp av data i photo_createdatetime vilket gör att vi kan styra i vilken ordning bilderna 
publiceras. För varje post i arrayen skrivs sedan en liknande HTML-kod ut som 
den vi använde tidigare, med ett nytt filnamn för varje gång [40].  

Fram tills nu hade vi använt det tidigare skapade HTML-formuläret i den 
lokala utvecklingsmiljön för att testa om funktionerna fungerade. Men när vi nu 
hade fått det att fungera bestämde vi oss för att testa med telefonen. En databas 
och en ny anslutning var då tvunget att skapas för webbhotellets inställningar. 
Databasen skapades på webbhotellet på samma sätt som det gjorts lokalt. En ny 
anslutningsfil med uppgifter till den nya databasen skapades från den gamla. Sedan 
laddades alla filer upp till webbhotellet med hjälp av Filé Transfer Protocol (FTP) 
för sedan att genomföra det första försöket med telefonen. Försöken lyckades 
utan problem och därmed var tjänstens huvudfunktion färdig.  
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Detta gjorde dock att vi blev påminda om ett problem som vi ej hade hittat 
någon lösning på, nämligen att användarna kan ha roterat telefonen. Detta gör att 
det finns fyra olika lägen bilden kan ha tagits i. Till en början trodde vi att vi var 
tvungna att i applikationen programmera en funktion med hjälp av telefonens 
inbyggda accelerometer som känner av hur telefonen hålls, för att sedan skicka 
data till servern som skulle rotera bilden på ett korrekt sätt. En sak vi tyckte var 
märkligt var att bilderna automatiskt roterades korrekt i WebViewn i applikationen. 
Vi förstod då att den informationen på något sätt redan måste vara sparad i 
bildens EXIF-data. Telefonens webbläsare läste denna data och roterade bilderna 
automatiskt beroende på vad bildens EXIF-data innehöll. Detta gjorde inte 
webbläsarna på datorerna. Eftersom vi visste att orienteringen sparades i EXIF-
data började vi söka efter ett sätt att hämta den informationen med hjälp av PHP. 
Även denna gång var PHP manualen till hjälp där vi hittade exif_read_data-
kommandot [42]. I manualen fanns exempelkod som visade hur man fick ut en 
bilds ”Orientation” ur EXIF-data. Denna kod var dessvärre inte helt funktionell, 
men med stöd av en annan sida och PHP manualen lyckades vi göra ändringar i 
koden så att den fungerade [42], [43]. EXIF-datan kan ha åtta olika lägen. Dock 
använder vi bara fyra av dessa då de resterande lägena involverar spegelvända 
bilder vilka saknar relevans i samband med telefonens kamera.  

Vid kompileringen av denna kod fick vi felmeddelanden och uppladdningen 
kraschade. Problemet berodde på att i WAMP-servers PHP-konfigurationsfil, 
php.ini, initieras EXIF-funktionen i en ordning som gör att den ej fungerar. En 
lösning på problemet hittades på WAMP-servers officiella forum [44]. När 
felmeddelandena var borta testades funktionen sedan med roterade bilder från 
datorn och senare med telefonens kamera för att kontrollera att bilderna roterades 
på rätt sätt, vilket de gjorde.  

Nu visades alla bilder på en enda sida vilket inte är så bra sett ur ett 
användarvänligt perspektiv. Visar man alla bilder på sidan samtidigt kommer 
hemsidan till slut att bli väldigt långsam att ladda. Användarna har heller ingen 
nytta av att se alla bilder samtidigt. För att råda bot på detta behövdes ett 
sidsystem på hemsidan där en bestämd mängd bilder visas på en sida. Genom en 
navigering kan man sedan få åtkomst till de andra sidorna och ytterligare bilder.  

Det finns ett flertal sätt man kan göra för att genomföra detta. Den lösning vi 
valde är en rätt enkel sådan [45]. Först hämtas alla rader ur tabellen för att räkna 
dem. Sedan beräknas hur många sidor som behövs, beroende på hur många rader 
man vill ska vara på varje sida. Sedan används SQL-kommandot LIMIT för att 
begränsa hur många rader som skrivs ut i HTML-koden [46]. Beroende på vilken 
sida man befinner sig på visas de bilder samt en navigation som hör till den sidan. 

Anpassad hemsida för applikationen 

Vi använde som tidigare nämnt en hemsida som bildgalleri i applikationen. För att 
passa telefonen skapades en avskalad version av den huvudsakliga hemsidan. I 
applikationen visas endast bildgalleriet och sidvisningssytemet. Galleriet visar ett 
mindre antal bilder för användaren åt gången än vad den ordinarie sidan gör. 
Antalet bilder är samma som telefonens förinstallerade bildvisningsapplikation. 
Detta för att förstärka att galleriet är en del av applikationen.  
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Tyvärr funkar inte SlimBox2-scriptet i iPhonen, detta medförde ett problem i 
att bilderna ej visades i en storlek som passade telefonens upplösning när man 
klickade på dem. För att kringgå detta skapade vi en undersida med en egen kod 
som gjorde att vi kunde styra storleken på bilderna lättare. För att rätt bild skulle 
visas på undersidan var vi tvungna att skicka en parameter i adressfältet i samband 
med att användaren väljer en bild, för att sedan hämta parametern med PHP-kod 
på undersidan [47]. PHP-kommandot $_GET användes på undersidan för att 
hämta parametern från adressfältet, vilket i detta fall är filnamnet på bilden [48]. 
Sedan läggs parametern in som källa i en HTML-kod som visar bilden. 

Nu var hemsidans och applikationens alla funktioner färdiga och vi började 
testa att ladda upp en mängd bilder vi hade på datorn. Dock visade det sig att på 
webbhotellet skapades vissa bilder inte på filsystemet, men bildens namn 
infogades i databasen. Ett felmeddelande visades på sidan vilket pekade oss mot 
en lösning. Anledningen var att vissa av bilderna vi laddade upp med datorn, hade 
en för stor filstorlek då de var tagna av en systemkamera. När de stora bilderna 
förminskas använder PHP-scriptet serverns internminne. På webbhotellet 
begränsas varje enskild användare till en mycket lägre gräns på hur mycket 
internminne man får tillgång till, än vad som användes i den lokala 
utvecklingsmiljön. Filstorleken på de bilder som laddas upp via telefonen är dock 
tillräckligt små för att inte överskrida gränsen. 

 

4.4 Formgivning av applikationen och hemsidan 
För att tjänsten skulle kännas mer färdig och för att skapa ett bättre intryck gjorde 
vi en preliminär grafisk profil. Den grafiska profilen består av en logotyp och 
färgval på hemsidan och i applikationen. 

Grafisk profil 

Eftersom logotypen och designen är preliminär lades inte så mycket tid på det. 
Resultatet har sin grund endast i att vi tyckte det såg bra ut. 

Det tog lång tid för oss att ge tjänsten dess namn. Vi ville ha ett namn som 
inkapslade det tjänsten gör. Namnet blev till slut ”captr”. Namnet härstammar 
från ordet ”capture”. På grund av att alla domäner med ”capture” var upptagna 
försökte vi hitta ett alternativ. Domänen ”captr.net” var ledig vilket vi tyckte lät 
perfekt.  

Vi hade en känsla om hur vi ville att tjänstens logotyp skulle se ut. Logotypens 
text skulle vara klassisk med en skrivstilskänsla men samtidigt modern. Valet föll 
på typsnittet Black Rose som är gratis och har de klassiska skrivstilsdrag som vi 
eftersökte [49]. Med typsnittet experimenterade vi sedan i Adobe Photoshop med 
olika färger och effekter. Vi blev snabbt nöjda med ett av alternativen och 
fortsatte sedan med att återskapa logotypen i Adobe Illustrator för att få logotypen 
i vektorformat. Detta för att kunna skala logotypen utan kvalitetsförlust. Här 
experimenterade vi sedan med olika färger och valet slutade till slut på en lime-
grön. Se figur 4.3.1 för en bild av logotypen. 

 



Designprocessen 

32 

 
Figur 4.3.1. Tjänstens logotyp. 

Design av hemsida 
Sedan påbörjade vi designen av hemsidan. Det första steget var att skapa en 
struktur vilket vi gjorde med hjälp av en whiteboard-tavla, anteckningsblock och 
Adobe Fireworks. Vi valde att använda en enkolummnslayout för hemsidan för att 
ge maximalt med uppmärksamhet på bilderna. För att användaren enkelt ska 
kunna nå menyn beslutade vi oss för att skapa ett sidhuvud som låg klistrad längst 
upp i webbläsaren och som visades över hemsidans innehåll även när användaren 
scrollade ner. Sidhuvudet innehåller förutom logotypen länkar till startsidan, 
bildgalleriet samt platshållare för en sökfunktion, och Twitter och Facebook. 

På startsidan hittar man under sidhuvudet en karusell som innehåller nyheter 
och en introduktion till tjänsten. En karusell är en typ av bildspel. Anledningen till 
att vi använde en karusell är för dess möjligheter att visa mycket information på 
liten yta. Karusellen heter Nivo Slider och är skriven i JavaScript. Vi blev tipsade 
om karusellen från en klasskamrat för dess möjligheter för modifiering och 
simplicitet. Nivo Slider installerades med lätthet tack vare instruktioner på den 
officiella hemsidan [50]. Vi valde att ändra en del färger, som bakgrundsfärgen och 
knapparna, för att karusellen bättre skulle stämma överens med resten av vår 
hemsida.  

Under karusellen visar vi sedan de arton absolut senaste bilderna som laddats 
upp till tjänsten. Dessa bilder placeras på startsidan för att väcka intresse hos 
användaren för att surfa vidare in på hemsidan och för att de snabbt ska kunna se 
de nyaste bilderna.  

I botten på sidan finns en sidfot. Sidfoten innehåller samma länkar som 
sidhuvudet samt platshållare för övriga mindre använda länkar som till exempel 
länkar till avtal, support och feedback-inlämning. Sidfoten har ej lika stort fokus 
från användaren som resterande hemsidan, därför är det en bra plats att placera 
element som ej används ofta, men som användaren ändå vill kunna hitta snabbt. 
För en skärmdump av hemsidan se figur 4.3.2. 
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Figur 4.3.2. Skärmdump av den ordinarie hemsidans startsida. 

 

Bildgalleri-sidan är nästintill identisk med startsidan förutom att det inte finns 
någon karusell. Istället visas trettiosex bilder i galleriet och här har användaren 
även åtkomst till sidvisningsystemet. För en skärmdump av bildgalleriet se figur 
4.3.3. 
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Figur 4.3.3. Skärmdump av den ordinarie hemsidans bildgalleri. 

 

Sidorna skapades med mörka färger. Det gör att besökarnas fokus hamnar på 
bilderna. Vi valde att ha magenta som accentfärg för att få mer färg och bryta av 
mot den lime-gröna samt de gråa färgerna. Denna färg återfinns i länkarna då de 
är aktiva. Den syns även i en sticker som visar att sidan bara är en betaversion. 
Denna är placerad bredvid logotypen för att besökaren lätt ska se att det är en 
betaversion och inte tro att det är den färdiga tjänsten. 

Den specialdesignade hemsidan för iPhonen fick sin bakgrund ändrad för att 
passa designen på den ordinarie hemsidan. För att underlätta för användarna att 
använda sig av sidsystemet ersatte vi texten som systemet består av mot större 
ikoner. Detta gör att det är enklare för användarna att klicka med fingret eftersom 
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man inte har samma precision med fingret som till exempel med en mus. Vi valde 
även att endast visa vilken sida man för närvarande är på istället för att visa länkar 
till de kringliggande sidorna. Detta för att undvika att användarna råkar klicka till 
en sida de inte vill gå till.  

Trots att alla iPhones har samma upplösning klarar iPhone 4 av att visa 
dubbelt så många pixlar på sin skärm. För att dra nytta av den bättre skärmen 
skapades sidan därför i det antal pixlar som en iPhone 4 klarar av att visa. Sidan 
blir då dubbelt så stor som telefonernas upplösning och storleken måste skalas 
ned till 50% för att visas korrekt. Detta gör man genom en speciell HTML-kod 
som skalar sidan specifikt för iPhones [51]. Detta gör att sidan visas likadant på 
alla telefoner men bilden blir skarpare på iPhone 4. För den det slutgiltiga 
resultatet av den anpassade sidan för applikationen se figur 4.3.4. 

 

 
Figur 4.3.4. Skärmdump av den anpassade sidan till applikationen. 
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Design av applikationen 

I applikationen återstod en del arbete för att få hemsidan och applikationen att ha 
visuellt sammanhang. Till att börja med ändrades bakgrundsfärgen på vyerna till 
den mörkgrå färg som användes på hemsidan. I ”Explore”-vyn lades logotypen till 
i en ImageView som placerades mellan knapparna i vår NavigationBar. 
NavigationBaren var gjord i Interface Builder och vi hade där möjlighet att sätta dess 
färg till svart. Överst i applikationen finns en StatusBar som visar telefonens 
batteriindikator, klocka och andra ikoner. Denna är som standard grå vilket inte 
passade den övriga designen. Då den visas som standard i iOS var det enkelt att 
komma åt denna med kod för att ändra färgen till svart [52]. För det slutgiltiga 
resultatet av ”Explore”-vyn se figur 4.3.5. 

 

 
Figur 4.3.5. Skärmdump av ”Explore”-vyn i applikationen. 

 

I ”More”-vyn ersattes platshållaren med logotypen i ImageViewn. Då mail-
funktionen är ett framework kommer det med förinställda färger. Vi fick med kod 
gå in och ändra färgtemat till svart [2, s.285-286]. Det finns förinställda färgteman 
att välja mellan, där svart ingår vilket vi valde då det passade den övriga designen 
av applikationen. Av den anledning är elementen inte i den mörkgrå som vi har på 
övriga ställen. Att ändra till en helt egen färg är en mycket svårare sak att göra och 
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dessutom följer det inte Apples standard och applikationen kan då nekas 
distribution på Apple AppStore.  

Det finns även för vanliga knappar väldigt begränsade utseendealternativ i 
Interface Builder, dessa får man dock enligt Apples överenskommelser ändra. För 
att byta utseende på knappen som startar mailapplikationen behöver man skriva 
en del kod som vi lärt oss under utbildningen [2, s.173-174]. Denna kod 
överskrider originalbilden knappen har från början med en egen bild. Bilden vi 
använde oss av var fyrkantig med rundade hörn, se figur 4.3.6. Med hjälp av kod 
kan man sedan sträcka bilden för att passa knappens storlek som man specificerar 
i Interface Builder. I vårt fall använde vi två bilder, en för bilden i sitt normala läge 
och en när knappen är nertryckt. Dessa bilder är i olika gråa nyanser för att 
markera knappens två lägen. För den slutgiltiga designen av ”More”-vyn se figur 
4.3.7. 

 

   
Figur 4.3.6. Bild av de två bilderna som användes vid knappdesignen. 

 

 
Figur 4.3.7. Skärmdump av ”More”-vyn. 
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Avslutningsvis gjorde vi alla bilder av logotypen som används i applikationen i 
två versioner, en lågupplöst och en högupplöst. Detta är för att dra nytta av 
iPhone 4:s bättre skärm. För att få de högupplösta versionerna att visas då 
applikationen körs på en iPhone 4 lägger man bara till ”@2x” i slutet på namnet 
av bilden som exempelvis: logotyp.png och logotyp@2x.png [53]. 
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5 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet går vi till en början igenom våra åsikter om tjänstens resultat. Vi 
går efter detta igenom vad vi tycker om vår väg till resultatet. Avslutningsvis finns 
att läsa om de slutsatser vi dragit av att ha genomfört projektet. 

5.1 Diskussion av designprocessen 
Vi har efter genomförandet uppfyllt det syfte vi önskade att uppnå med projektet. 
Vi har skapat en slutprodukt bestående av en applikation och en hemsida och vi 
har på vägen fått svar på de frågeställningar vi ställde oss i början av projektet. 

5.1.1 Initieringsfasen 

Syftet med projektet var att ta reda på hur man utvecklar en applikation som 
samverkar med en tillhörande hemsida samt hur man får dessa att kommunicera 
med varandra. Detta genomfördes genom att skapa en produkt. 

Vi inledde designprocessen med ta fram en verbal brief. Det var på ett sätt 
väldigt bra att inte ha kunskap om tekniska lösningar under detta moment. Detta 
gjorde att idéerna kunde flöda fritt då vi inte var begränsade av en sådan 
problemlösande tankegång. Hade vi baserat våra tankegångar endast på vår 
tidigare kunskap hade sannolikt projektet aldrig genomförts då vi ej hade kunskap 
om hur vi kunde göra. 

Vi var nöjda med vår verbala brief då det gav oss en bra grund för vad 
produkten skulle uppnå. Vi hade redan från start välutvecklade idéer om 
produktens funktioner. Detta gjorde att vi inte kände något behov av en 
funktionsanalys utan nöjde oss med att göra en enkel WBS för att lista de 
arbetspaket som behövdes genomföras. 

Efter detta ansåg vi att vi hade en tillräckligt bra bild över vad vi ville uppnå 
med arbetet. Efter en kort planeringsfas valde vi därför att påbörja utvecklingen av 
tjänsten. 

5.1.2 Applikation 

Vissa element i applikationen blev inte som vi ursprungligen tänkt oss, men andra 
funktioner blev bättre som till exempel ”More”-vyn. Vi har dock uppnått 
projektets mål genom att skapa applikationens huvudfunktioner. 

”More”-vyn 
”More”-vyns resultat blev över förväntan, allra främst tack vare den adderade 
mailfunktionen. Tanken innan arbetet satte igång var att vyn endast skulle 
innehålla lite kort information om tjänsten samt kontaktuppgifter. Att vi under vår 
utbildning lärde oss hur mailfunktionen fungerade var ett plus i kanten och var ett 
bra bidrag till produkten. Det var en mer avancerad och tidskrävande funktion att 
införa men eftersom vi väntade på att få Xcodes debuggerproblem löst var det 
ingen fara att lägga tid på mailfunktionen.  
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I övrigt så blev vyn simpel men det var så vi önskade att ha den. Detta gav 
möjlighet att enkelt kunna bygga ut den vid ett senare tillfälle om så önskades. 

”Capture”-vyn  
Huvudfunktionen i applikationen genomfördes på ett lyckat sätt, främst tack vare 
att vi fick reda på att man kan skicka data från telefonen till en server genom att 
använda sig av en enkel HTML-post. Genom att använda en HTML-post 
reducerades arbetet och hanteringen av bilderna på hemsidan blev avsevärt 
enklare. 

Vi blev även väldigt lättade av att i denna del av projektet få reda på att vi inte 
behövde skapa egna knappar för ge användarna möjligheten att kunna avbryta och 
ta bilder med kameran. Vi hade annars behövt göra dessa själva vilket troligtvis 
varit svårare och tidskrävande. Genom att ha skapat knapparna själva hade vi dock 
haft mer kontroll över gränssnittets utseende vilket vi kunde ha anpassat till den 
övriga designen.  

Vi blev även lättade över att det var så enkelt att blockera användaren från att 
ladda upp bilder från bildbiblioteket genom att endast använda oss av source-type 
Camera på ImagePickern. Ursprungligen hade vi trott att vi hade varit tvungna att 
skapa en helt egen kamera-funktion för att uppnå detta genom en kombination av 
cameraOverlayView och ImagePickern. 

Tyvärr fick vi ingen möjlighet att provköra applikationen på en iPhone 4. På 
grund av att iPhone 4 har fler funktioner som en blixt och videoinspelning, vilket 
inte den iPhone 3G vi testkört på har, är det möjligt att ImagePickern ser 
annorlunda ut. Detta kan ställa till problem eftersom vi inte vill att användaren ska 
kunna använda videoinspelningen.  

iPhone 4 har en bättre kamera än den iPhone 3G vi testkört applikationen med 
har, vilket kan vara problematiskt på grund av den större filstorleken. Den större 
filstorleken kan vara ett problem för att webbhotellet begränsar mängden 
internminne man har åtkomst till när PHP-koden hanterar bilderna. Webbhotellet 
ska dock öka den åtkomliga mängden någon månad efter projektets avslut vilket 
eliminerar eventuella problem. 

Som funktionen ser ut nu skickas bilden direkt när användaren trycker på 
”Use”. Det hade varit önskvärt att bilden istället skickades till en ny vy för att 
sedan skickas från den istället. Detta hade möjliggjort för att vid ett senare tillfälle 
enkelt kunna addera funktioner som att skicka taggar och beskrivningar i samband 
med att bilden laddas upp.  

Ytterligare en funktion som hade varit önskvärd är en indikator för att ge 
användaren en bekräftelse på att någonting händer när bilden laddas upp. För 
närvarande verkar allting stanna upp som om applikationen har hakat sig medan 
bilden laddas upp till servern.  

”Explore”-vyn 
Att använda oss av en NavigationBar för att styra uppdateringen och möjligheten 
att backa WebViewn har sina för- och nackdelar. Det som talar för är att det är ett 
väldigt vanligt sätt att styra ett fönster med, vilket gör att användaren känner igen 
sig från andra applikationer. I den verbala briefen bestämdes att applikationen 
skulle vara lättanvänd. Att känna igen sig bidrar givetvis till lättanvändligheten, 
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men genom att använda en NavigationBar placeras dock knapparna i toppen av 
skärmen vilket gör att de kan bli svåra att nå om användaren styr med en hand. 
För att undvika detta hade vi kunnat skapa navigationsmöjligheter i den 
specialanpassade hemsidan på liknande sätt som headern på den ordinarie 
hemsidan, istället för i NavigationBaren. Då hade vi kunnat placera knapparna mer 
lättåtkomligt. Vi anser dock att bekantskapen med en NavigationBar är av mycket 
större värde för användarvänligheten än att ha lättåtkomliga knappar.  

Valet av att använda en WebVeiw som bildgalleri har även det sina för- och 
nackdelar. WebViewn har inte möjlighet till samma funktioner som Three20-
biblioteket erbjuder, som exempelvis att byta bild genom att dra med fingret över 
skärmen. Three20 hade även bidragit till känslan att bildgalleriet varit mer 
integrerat i applikationen än som en separat hemsida. Fördelarna med att använda 
en WebView var att vi inte behövde lägga tid på att lära oss ett nytt sätt att visa 
bilder. Då vi visar bilderna på både den ordinarie hemsidan samt sidan för iPhones 
på väldigt liknande sätt var problemet redan löst när en lösning för visning av 
bilderna på hemsidan skapades. Att vi inte heller behövde börja om med 
applikationen från början för att kunna använda Three20 är en klar fördel på 
grund av den begränsade tid vi hade att genomföra projektet. 

5.1.3 Hemsida 

Resultatet av utvecklingen av hemsidan har blivit som vi önskat. Dock var det 
synd att vi ej kunde implementera ett Content Management System. Det hade inte 
påverkat utgången ur detta projekt, men ett CMS på hemsidan hade varit bra för 
framtida utveckling. 

Bildvisningssystem 
Resultatet blev väldigt likt det vi tänkt oss från start. Genom att använda ett 
LightBox-skript ger vi största möjliga fokus på bilderna vilket är tjänstens 
viktigaste innehåll. Lightboxen visade sig vara väldigt enkel att använda och 
installera vilket underlättade när bilderna sedan skulle visas.  

Lagring av uppladdade bilder 
Lagringen av bilderna skedde inte på det sätt som vi hade önskat från början. 
Eftersom vi under projektets gång upptäckte att den ursprungliga tanken inte var 
optimal gav vi snabbt upp den planen. Det var tråkigt att den lösning vi hittade 
först ej fungerade fullt ut, men den hjälpte oss att få många funktioner färdiga 
vilket gjorde att det senare var enklare att implementera databasen. Hanteringen av 
bilderna underlättades avsevärt tack vare att källan var som en vanlig HTML-post.  

Vi är väldigt nöjda med den nya lösningen då den gav oss de egenskaper vi 
ursprungligen ville ha som man får med en databas. Detta gav oss även ökad 
prestanda jämfört med vår ursprungliga tanke. 

Filnamn  
Att använda en tidsstämpel som namn var en mycket bra lösning som var enkel att 
få att fungera. Eftersom stämpeln är så detaljerad som ända ner till sekunder 
skapas en god bas för ett unikt namn. Sannolikheten sänktes sedan avsevärt när ett 
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tiosiffrigt nummer slumpas och läggs till i filnamnet. Det finns en risk för att två 
bilder får samma namn men den är ytterst liten. Vi anser att sannolikheten för 
denna är så pass låg att vi kunde använda denna lösning. 

Eftersom vi inte ville använda oss av kommandon som blivit ersatta var det 
bra att vi hittade en lösning för att ta reda på filändelsen i PHP manualen. 
pathinfo()-kommandot var ett smidigt och lättförståeligt sätt att hämta filändelsen 
[30]. 

Bildförminskning och beskärning 
Vi hade föredragit att använda oss av ImageMagick för bildförminsknings och 
beskärningsverktyg. Detta på grund av att ImageMagick kan hantera bilderna i en 
högre kvalité. ImageMagick använder ej lika mycket resurser som GD2.0. Vi är 
trots detta nöjda med resultatet som GD2.0 gav oss då det var ett lättanvänt 
verktyg som kom förinstallerat både i den lokala utvecklingsmiljön och på 
webbhotellet. GD2.0 gav oss tillräckligt bra kvalité för att vi skulle vara nöjda med 
resultatet. 

Införing av MySQL-databas 
Även fast den första lösningen vi hade, som innebar att vi ej använde oss av en 
databas, inte fungerade ansåg vi att det var en positiv utgång då vi kunde använda 
oss av en databas vilket vi ursprungligen ville göra. Genom att använda en databas 
skapar vi en grund som gör att framtida funktioner mycket lättare kan läggas till.  

Att använda oss av en anslutningsfil som vi sedan importerar var en väldigt bra 
lösning då detta minskade det nödvändiga arbetet som behövde göras när 
hemsidan skulle laddas upp på webbhotellet. Denna lösning gör även hemsidan 
enklare att uppdatera med fler sidor i framtiden. 

Visning av bilder 
Systemet för att visa bilderna blev till slut väldigt bra. Eftersom vi dynamiskt visar 
bilderna där källan hämtas från databasen, kan systemet hantera hur många bilder 
som helst. Detta innebär att även om tjänsten blir populär med tusentals 
användare kommer samma kod ändå klara av att visa alla uppladdade bilder.  

Desto fler bilder som laddas upp på tjänsten desto större betydelse har ett 
fungerande sidsystem. Sidsystemet vi implementerade är som bildvisningen 
dynamisk och kan hantera hur många sidor som helst. 

Tack vare EXIF-informationen och den roterande funktionaliteten visas bilden 
korrekt vilket var en nödvändighet för tjänsten. Att ge användaren möjlighet att 
komponera bilderna efter deras önskemål var ett måste. 

Anpassad hemsida för applikationen 

Vi antog att SlimBox2 skulle fungera även i telefonen. Då detta inte var fallet blev 
resultatet inte som väntat. Den lösning som vi använde istället erbjuder inte 
samma funktioner som SlimBoxen men gav ett resultat som förmodligen såg 
bättre ut än vad en LightBox hade gjort. Detta på grund av att LightBoxen inte är 
anpassad för visning på en iPhone. Sidan blev simpel på ett bra sätt och uppfyller 
många av de funktioner vi ville ha som bland annat enkel navigering vilket den 
utbytta navigeringen för sidsystemet gör. 
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5.1.4 Formgivning av applikationen och hemsidan 

Namnet baserar sig på vad tjänsten har att erbjuda. Namnet är lite abstrakt för att 
det ska läggas på minnet, men det ger användaren trots detta ett sammanhang om 
vad tjänsten handlar om.  

Trots att vi inte lade ner mer tid på logotypen än vad vi gjorde, anser vi att vi 
har uppnått ett bra resultat. Vi hade en vision om hur den skulle se ut vilket vi 
lyckades uppfylla. Något vi hade kunnat göra annorlunda är att göra någon sorts 
undersökning om vad människor tycker om logotypen istället för att bara basera 
allting på våra egna preferenser. Logotypen är inte heller anpassad för olika sorters 
medier, vi har till exempel inte någon Pantone-färg som vi skulle kunna använda 
om vi tryckte logotypen. Anledningen till att vi valde att göra den i vektorformat 
är för att i framtiden kunna göra dessa anpassningar. Logotypen är som tidigare 
nämnt preliminär vilket är anledning till att vi inte lade ner mer tid på den. 

Hemsidan är gjord med endast de nuvarande funktionerna i åtanke. Detta har 
skapat en enkel hemsida med en sådan struktur att så mycket fokus som möjligt 
läggs på bilderna. Även bakgrundsfärgen och färger på övriga grafiska element är 
valda för att stärka ändamålet. 

Den anpassade sidan för iPhones har designats så den är sammanhängande 
med den ordinarie hemsidan samt efterliknar telefonens förinstallerade 
bildvisningsapplikation. Detta gör att användaren känner igen sig i iPhonens 
gränssnitt och i tjänstens uttryckssätt. Vi tycker vi har lyckats med båda delar. Vi 
har även lyckats uppfylla våra mål i den verbala briefen genom att designen 
underlättar för användaren att navigera tack vare att vi har anpassat storleken på 
hemsidans ikoner för fingrarnas sämre precision. 

Det var synd att vi inte kunde anpassa färgerna på vissa element i applikationen 
på sådant vis att de var likadana som för hemsidan. Vi bedömer dock att det är 
bättre att följa den standard som Apple har satt upp för att underlätta förståelsen 
för användarna. Färgerna avviker inte i så pass hög grad så att det ej passar in i 
designen. 

Även om inga mål var uppsatta för att anpassa tjänsten för iPhone 4:as bättre 
skärm lyckades vi ändå genomföra detta. Vi tror att det är viktigt för iPhone 4 
användare att applikationen drar nytta av den bättre skärmen.  

 

5.2 Metoddiskussion 
Metoden under projektet har till största delen bestått av ett experimentellt 
arbetssätt. Detta gav både nackdelar och fördelar. En av arbetsmetodens nackdelar 
som kan ha påverkat projektets slutgiltiga resultat är att vi inte hade något utförligt 
researcharbete. Hade ett utförligare arbete gjorts i början av projektet är det 
möjligt att vi hade fått tillräckligt med information om Three20-biblioteket som 
hade gjort att vi under genomförandet försökt införa det. Detta hade förmodligen 
ändrat svaren på våra frågeställningar, inte minst då man visar bilder på ett annat 
sätt än i den nu implementerade lösningen.  

Fördelen med att börja arbetet så pass tidigt var att vi kom igång med arbetet 
och kunde lösa oväntade problem och därmed ta fram en mer funktionell 
produkt. Hade tiden spenderats på research hade mycket tid gått till spillo. Detta 



Diskussion och slutsatser 

44 

eftersom man inte vet om den information man hittat går att använda. Detta 
märktes speciellt på hemsidan då många källor var ofullständiga vilket märktes vid 
tillämpningen. Därför krävdes stöd från ytterligare källor för modifiering. Hade 
mycket tid spenderats på research är det möjligt att dessa modifieringar och 
ytterligare källsökningar ej hade hunnits med. För nybörjare kan dessutom ett för 
brett researcharbete genomföras. Mycket av researchen kan gå till spillo och är 
därmed har tid kastats bort.  

Hade ett utförligare arbete gjorts i researchstadiet är det dock möjligt att vi 
hade hittat säkrare källor såsom litteratur, istället för inofficiella Internetkällor som 
saknar tillförlitlighet. En klar fördel med att använda vår metod är dock att svaren 
man får är konkreta. I de officiella dokumentationer som Apple och PHP har 
beskrivs språken och dess funktioner väldigt brett och det kan vara svårt att veta 
hur metoderna ska tillämpas. Detta resulterar ofta i förvirring för en nybörjare och 
dessutom är det svårt att hitta information i dessa typer av källor då man sällan vet 
vad man ska leta efter. De officiella källorna är dock ett väldigt bra stöd då man 
har fått reda på hur man ska till väga och letar efter mer specifik information om 
en metod. 

I efterhand fanns det dock ett flertal saker som vi kunde gjort annorlunda i 
början av projektet. Först och främst skulle vi nog behövt en bättre specificerad 
målgrupp för att hjälpa oss att göra val under arbetets gång. När vi specificerade 
tjänstens funktioner hade vi kunnat använda oss av verktyg som funktionsanalys 
och flödesschema. Genom att använda en funktionsanalys hade vi kunnat 
specificera vilka av tjänstens funktioner som var av högsta prioritet.  

Ett flödesschema hade kunnat hjälpa oss att få en mer strukturerad arbetsgång 
under programmeringen. Vi ansåg dock att tiden som det skulle ta att ta fram 
flödesschemat inte vägde upp för flödesschemats fördelar. Den enkla WBS vi 
gjorde ansåg vi redan gav ett tillräckligt stöd för ett tillräckligt strukturerat arbete. 

Att genomföra den grundläggande utbildningen i början av projektet var 
nödvändig för projektets framgång. Den bok vi följde gav oss kunskaper vilka var 
utmärkta för oss nybörjare. Dessutom gav den oss bra idéer och exempelkod 
vilket vi kunde använda i utvecklingen av applikationen.  

Metoden att använda en whiteboard för att göra skisser på applikationen och 
hemsidan var ett bra tillvägagångssätt för det gick fort och man kunde enkelt göra 
modifieringar för att se vilken struktur som skulle passa bäst. Att skapa en 
permanent skiss i ett anteckningsblock för den ordinarie hemsidan möjliggjorde 
att vi kunde använda denna skiss vid ett senare tillfälle. Till skissen för den 
anpassade sidan i applikationen hade vi ett bra tillvägagångssätt. Användningen av 
Adobe Fireworks gjorde att vi kunde skräddarsy strukturen in i detalj för iPhonens 
upplösning.  

Den mall vi använde för att göra skisser på applikationen för en iPhone var 
inte lika givande. Den hjälpte endast att visualisera TabBaren. På grund av bristen 
av grafiska element i mallen gjordes endast en skiss på ”Explore”-vyn. Denna skiss 
hade vi inte så stor nytta av då planerna sedan ändrades och vi lade till 
NavigationBaren för ytterligare navigationsmöjligheter.  
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5.3 Hantering av missbruk av tjänsten 
Användare kan tänkas missbruka tjänsten genom att ladda upp olagliga bilder på 
till exempel kriminella handlingar. För att kunna hantera detta behövs ett 
administrationsverktyg på hemsidan där administratörer kan ta bort bilden från 
hemsidan så den inte syns för besökare. Eftersom tjänsten kan få väldigt många 
användare kommer det med en stor användarbas bli omöjligt för endast ett par få 
administratörer att konstant gå igenom alla bilder som blir uppladdade. Därför 
skulle ett rapporteringssystem behövas så att besökarna själva kan rapportera 
bilder som bryter mot användarvillkoren. Vi skulle därefter behöva vidta åtgärder 
som till exempel att ta bort bilden så den inte syns för besökarna. Beroende på 
bildens natur kan vi även behöva anmäla saken till polisen. 

Kopplat till varje telefon finns ett unikt ID-nummer. Detta ID-nummer skulle 
man kunna bifoga bilden när den laddas upp. På det sätt kan man veta vilken 
telefon som har laddat upp bilden. Man kan även spara telefonens IP-nummer så 
att internetleverantörer kan spåra telefonen. Det är även möjligt att man alltid 
laddar upp den ”frivilliga” GPS-datan. Detta gör att man kan veta var bilden har 
tagits. Vill användaren inte att geo-taggningen ska synas kan man behålla 
informationen men gömma den för tjänstens besökare. Om ett missbruk skulle 
upptäckas är detta sådan information som skulle kunna vidarebefordras till 
polisen. 

När tjänsten används ska användarna acceptera ett användarvillkor där vi kan 
specificera vad man får och inte får göra med tjänsten. Dessa användarvillkor 
kommer exempelvis begränsa användaren till att inte ladda upp material som är 
hotfullt, diskriminerande, hatfullt, våldsamt eller pornografiskt. Detta lägger 
ansvaret på användaren och skyddar oss. Genom dessa användarvillkor skulle vi 
även få en grund vi kan utgå ifrån när vi fattar beslut om bilderna är lämpade eller 
ej. 

Att tjänsten kan användas anonymt eller ej spelar ingen roll då användare lika 
gärna kan uppge falska uppgifter i användarregistreringen. Hanteringen av 
missbruk skulle hanteras på samma sätt oavsett om bilden laddats upp från en 
anonym användare eller en användare med ett användarkonto. 

 

5.4 Slutsatser och rekommendationer 
Att använda ett experimentellt tillvägagångssätt var bra för utveckling av denna 
typ av tjänst. Mycket på grund av att det kan vara svårt att få två produkter att 
samverka med varandra. Det var dock avgörande för projektets framgång att göra 
en grundläggande utbildning inom iPhone-programmering i början av projektet. 
Trots detta krävs inte jättestora kunskaper för att påbörja utvecklingen av enklare 
applikationer, vilket gör att man kan komma igång fort. Då vår applikations mer 
avancerade funktion hade kontakt med en server där PHP-kod kördes krävdes 
snarare djupare kunskaper på webbprogrammering. Det kan därför vara en god 
idé att även utbilda sig inom webbprogrammering också, vilket vi ej hann.  

Vi har lärt oss att inte utgå från att en lösning på ett problem är komplicerad. 
Oftast finns det lösningar som är mycket enklare och som fungerar bättre än vad 
man kan tro, det gäller bara att hitta dem. I annat fall kan man utveckla en egen 
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lösning själv med enkelhet i tanken. För mycket komplicerad kod medför snarare 
problem. Till exempel fungerade de enkla metoderna HTML-post och WebView-
lösningen utmärkt för oss. 

Man ska utveckla med framtida utvecklingsmöjligheter i åtanke. Genom att 
använda MySQL skapade vi en grund som vi sedan kan bygga vidare på med fler 
funktioner som vi ej hunnit utveckla. Förr eller senare kommer man behöva 
uppdatera produkten, vid det tillfället vill man ha så lätt för sig som möjligt. 

Vi var en aning optimistiska för hur smidigt projektet skulle gå. Mycket tid gick 
åt till oförutsägbara problem. Många av problemen skulle kunna undvikits om vi 
använt en egen Mac-dator, vilket är en stor lärdom för oss och vi skulle 
rekommendera detta till andra utvecklare.  

Mycket arbete kvarstår på tjänsten innan en lansering är möjlig. För att tjänsten 
ska lyckas behövs en kritisk massa som laddar upp bilder så innehållet alltid är 
uppdaterat. För att kunna nå den massan behövs en mer finslipad tjänst för att 
folk ska använda den. Vi skulle för en lansering behöva de flesta av de funktioner 
som vi föreställt oss i inledningen men som vi inte hunnit implementera, framför 
allt de avtal man sluter med användaren om till exempel olämpligt material. Detta 
skulle följas av att tjänsten betatestas och sedan marknadsförs.
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VERBAL BRIEF 
Produkten ska vara en plattform där användare med hjälp av en mobilapplikation 
kan ladda upp aktuell media till en hemsida på internet där alla användares aktuella 
media presenteras och sprids till världen. 

 
Användaren ska se produkten som ett naturligt verktyg i vardagen för att 

sprida sin media till sina vänner och resten av världen. Användaren är en modern 
människa som vill dela med sig av aktuella händelser i livet eller sin konstnärlighet 
på sociala medier och som är intresserad av andra människor med samma 
intressen. När användaren använder produkten ska denne uppleva lätthet och 
behag i produktens navigation. Användaren ska även känna sig trendig och på 
framkant i jämförelse med icke-användare. 

 
Produktens delar ska ha stark sammankoppling med varandra. Produktens 

kvalité ska utstrålas i den image och de tekniska funktioner produkten erbjuder. 
  

Bilaga 1 
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WBS 
Applikation 
Feed 
• Sortering av bilder (most viewed etc) 
• Sökfunktion på tags 
Kamera 
• Blixt 
• Lagring 
Uppladdning till databas 
• Bild 
• Tid 
• Kategori 
• Titel 
• Beskrivning 
• Taggar 
• (Konto uppgifter) 
Hemsida 
Feed 
• Sortering av bilder (most viewed etc) 
• Sökfunktion på tags 
Databas 
• MySQL 
• Automatisk radering efter x dagar 
• Omdöpning av namn på bilder 
• Komprimering av bilder? 
Design 
• Struktur 
• Gränssnittsdesign 
• Storlek på bilder? 
• Bilder per sida? 
Reklam 
• Google AdWords 
• Integrerade reklambilder i feeden 
• Kampanjer med hela feedens  
 
Tjänsten 
• Namn 
• Domäner 
• Logotyp 
Framtid 
• Android version av applikationen 
• Konton (prenumerera på användare och tags) 

Bilaga 2 


