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Kort sammanfattning 

Den här rapporten beskriver utvecklingen av en applikation för Windows 8 och 

Windows Phone 8 där fokus ligger på multiplattformsutveckling. Applikationen 

använder sig av Svenska Kyrkans API för att visa information om kyrkoåret på ett 

lättförståeligt och smidigt sätt. I rapporten behandlas även verktyg och metoder för 

att underlätta utvecklingen av Windowsapplikationer. 

 

Syftet med projektet är att förstå principerna med att utveckla för multiplattformar 

och få fram en så bra lösning som möjligt där maximalt med kod delas mellan 

projekten. 
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Inledning 

Mobila plattformar är en stor del av dagens samhälle och applikationsmarknaden är 

växer mer dag för dag. Det räcker inte längre med att bara framställa en applikation till 

mobiltelefonen utan lika många kunder använder sig av surfplattor. Detta har gjort att 

företag måste lägga ned mer resurser och tid på att utveckla en applikation för båda 

plattformarna, vilket också har lett till att metoder för att underlätta den processen har 

tagits fram.  

 

Några som hävdar att de ligger i framkant för så kallad multiplattformsutveckling är 

Microsoft och med deras senaste tekniker ska en applikation för båda plattformarna 

smidigt kunna framställas. I den här rapporten går det att läsa om utvecklingen av en 

applikation för båda plattformarna ur ett kodmässigt perspektiv i Windows-miljö och om 

de viktigaste grundläggande aspekterna som en utvecklare bör känna till innan 

utvecklingsprocessen startar. Den färdigställda applikationen visar information om 

kyrkoåret med hjälp av Svenska Kyrkans API. 

 

Arbetet har genomförts tillsammans med Andreas Filipsson och i samarbete med 

Teknikhuset i Umeå som är en av Norrlands vassaste webbyråer. 
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Frågeställning och metodbeskrivning 

Det här kapitlet kommer att behandla viktiga metoder, program och begrepp som har 

använts under utvecklingen av applikationen och information som är viktig att veta för att 

multiplattformsutveckla i Windows miljö. Applikationen är kodad med språken C# och 

XAML med MVVM-modellen som designmönster.  

 

C# 

Anders Heljsberg och Scott Wiltamuth var två betydande Microsoft-ingenjörer som fick i 

uppdrag att utveckla ett programmeringsspråk som var likt Java men som Microsoft själva 

ägde och som var mer inriktad mot Windows. Språket blev C# som är ett enkelt och modernt 

objektorienterat högprestandaspåk för .NET-programmering med rötterna i C++ samt Java 

(Liberty och Donald 2008, s.3-4). 

 

I grunden är C# ett simpelt språk med mindre än 100 olika nyckelord och ett dussin inbyggda 

datatyper. Det är dock ett uttrycksfullt språk när det kommer till att implementera moderna 

programmeringsbegrepp och innehåller allt stöd för objektorienterad programmering som 

man förväntar sig av dagens programmeringsspråk (Liberty och Donald 2008, s.4) 

 

Kärnan i språket, som i alla andra objektorienterade programmeringsspråk, är stödet att 

definiera och arbeta med klasser. Med klasser kan man skriva egna funktioner och typer för 

att underlätta sitt arbete eller för att på ett enklare sätt få fram lösningar på problem. I C# 

behövs varken separata headerfiler eller IDL-filer för att definiera en klass och språket stöder 

även inline-dokumentation vilket underlättar referensdokumentationen väsentligt (Liberty 

och Donald 2008, s.7). 

 

Det finns också stöd för strukturer som I C# fungerar som en begränsad och lättviktig 

datatyp som ställer mindre krav på prestanda än en traditionell klass. Deras funktionalitet 

har dock blivit mer begränsad med åren då det nu finns generiska klasser (Liberty och 

Donald 2008, s.5). 

 

En sista sak som är värd att notera med C# är att det är ett språk som är starkt typat vilket 

innebär att alla operatorer eller variablar som man använder i samband med ett objekt måste 

stämma överrens med dess datatyp. Detta minimerar fel i koden och gör att man lätt hittar 
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fel. Det är även ett bra sätt att lära sig att skriva korrekt och bra kod som man kan ta med sig 

när man ska arbeta med andra programmeringsspråk. (Liberty och Donald 2008, s.22) 

  

XAML 

XAML är ett programmeringsspråk likt XML som används för att designa 

användargränssnitt till hemsidor och applikationer. Vid sin release så löste XAML ett 

problem som utvecklare hade brottats med i åratal, att olika webläsare hanterade 

utformandet och positioneringen av objekt något olika. Nu slapp utvecklarna att tänka på hur 

de skulle få gränssnittet att se oföränderligt ut beroende på vilken webläsare eller version av 

webbläsare som användes eftersom att XAML körs som ett plug-in och alltid ger samma 

resultat (Lecrenski, Holland, Sanders och Ashley 2012, s.49-50).  

 

Microsoft skapade sedan ett plug-in vid namn Silverlight som använde XAML fullt ut med 

stöd för en stor mängd funktioner som fanns inkluderade i .NET-ramverket och som 

fungerade i webbläsarmiljö. Silverlight blev snabbt den populäraste webbutvecklar-

teknologin med sitt smidiga sätt att skapa användarinteraktiva-gränssnitt och med sin höga 

prestanda. Det som såg ut att bli en lätt erövring av mobilmarknaden för Silverlight och 

XAML blev dock helt omvänd då mobil-applikationsutvecklingen fullkomligt exploderade. 

Webbsidor var inte längre lika coola som att ha en ”app” på sin mobil och även om Silverlight 

fungerade väl på PC och Mac så blev det tidigt klart att plug-ins som Silverlight inte skulle bli 

välbehandlade på marknaden. Apple tillät inte ens det populära Adobe Flash plug-in:et på 

sina mobiler. Många trodde här att XAML skulle gå i graven tillsammans med Silverlight 

men vid lanseringen av Windows Phone 7 så visade det sig att XAML var det primära språket 

för deras gränssnittsutveckling (Lecrenski, Holland, Sanders och Ashley 2012, s.50-51). 

XAML var ämnat att leva vidare. 

 

Kortfattat kan man säga att XAML är ett deklarativt påläggs-språk till .NET ramverket som 

underlättar skapandet av användargränssnitt. Allt som man gör i XAML kan man också göra 

i till exempel i C# men fördelarna är att: Koden blir mycket kortare och lättförståelig. Att 

man delar upp designkod och logik, vilket är ett bra sätt att klart definiera rollerna som 

designer och utvecklare har på arbetsplatser. Grafiska designverktyg som Blend kräver 

XAML som källa (Christian Moser, 2011).  
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Designmönster och MVVM-modell 

Att arbeta som en professionell mjukvaru-utvecklare betyder oftast att man behöver 

handskas med mycket kod som snabbt blir oöverskådlig och det blir svårt att hålla reda på 

vad man har gjort (Josh Smith 2009). Det har därför tagits fram flera olika modeller man kan 

följa för att lättare strukturera upp sin kod där man delar upp koden i olika delar så att 

projektet blir mycket mer överskådligt.  

 

En av de mer populära och äldsta modellerna som följt med mjukvaru-utvecklare är den så 

kallade MVP-modellen. För att förklara den kortfattat så består den av tre delar: model, view 

och  

presenter. Viewn använder data ifrån Model som den presenterar på skärmen och Presentern 

kopplar dem samman (Josh Smith 2009).  Man kan förklara det så som att när användaren 

interagerar med programmet så reagerar Presenter, hämtar relevant data ifrån Model och ger 

det till View som presenterar data  

på skärmen. Fördelarna med att använda en modell är många då applikationen blir mycket 

lättare att testa, underhålla och utveckla (Josh Smith 2009). 

 

Allt eftersom utvecklingen gått framåt så har designen blivit en allt viktigare del och därför 

har även nya modeller tagits fram som är mer anpassade för hur vi utvecklar idag. De 

program som används för utvecklingen är inte alltid optimala att designa sina projekt i och 

det är ofta så att man använder andra program för att göra just designdelen (Josh Smith 

2009). Det blir även allt vanligare att man har personer som enbart gör den bakomliggande 

koden och sedan andra personer som tar fram det visuella gränssnittet (John Gossman 

2005). Därför behöver man ett sätt att göra gränssnittet fritt ifrån bakomliggande kod och en 

bra modell att använda då är MVVM-modellen. 

 

MVVM-struktur 

MVVM står för ”Model View ViewModel” och är ett arkitektmönster som Microsoft tagit fram 

som en standardisering för deras mjukvaru-utveckling. Modellen hjälper dig att på ett så bra 

sätt som möjligt åtskilja arbets- och prestandalogik ifrån användargränssnittet (Länk 2) 

 

När man använder MVVM så delas gränssnittet, presentationslogiken och all arbets-/data-

logik in i tre olika klasser: View, som innehåller gränssnittet och all tillhörande logik. 

Viewmodel, som innehåller presentations-logik och olika tillstånd. Model, som innehåller 

applikationens arbetslogik och data (Länk 2) 
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MVVMs flödesschema går att kortfattat beskrivas som att View kommunicerar med 

ViewModel genom databindningar och kommandon. ViewModel observerar informationen 

och kordinerar uppdateringar till Model som i sin tur returnerar data som ViewModel 

konverterar, validerar och binder till View (Länk 1). För att få MVVM att fungera optimalt 

behöver man förstå hur de olika klasserna fungerar och vilken kod som hör till vilken klass. 

 

View-klassen är som tidigare nämnt den klass som ska innehålla allt det visuella som visas 

på skärmen för användaren. Här är målet att få så lite kod i code-behind som möjligt och 

istället ha all den visuella koden definierad i XAML, vilket kan visa sig vara problematiskt. 

Ifall man arbetar med mer komplexa animationer där implementationen är svår eller 

ineffektiv i XAML så blir kodande i code-behind oundvikligt (Länk 1). Därför bör man se det 

mer som att koda i code-behind är någonting man kan göra men som man bör undvika så 

mycket som möjligt. 

 

Sättet som Viewn kommunicerar till ViewModel är genom att koppla sin datakontext till den. 

Innuti ViewModel finns det egenskaper och kommandon som Viewn kan binda till i XAML 

och presentera det data som finns tillgängligt i ViewModel. Varje gång som ViewModel sedan 

får ny data så uppdaterar den Viewns-datakontext och alla bindningar uppderateras i 

applikationen.  

Viewn är också den klassen som hanterar all interaktion som sker med användaren så som 

navigering och andra events (Länk 1). 

 

ViewModel-klassen behandlar all presentationslogik och data till Viewn. Den har ingen 

direkt referens till Viewn eller vetskap om hur den är implementerad utan agerar 

självständigt genom att innehålla egenskaper och kommandon som Viewn sedan databinder 

till. Genom att använda INotifyPropertyChanged kan den notifiera Viewn varje gång ett 

tillstånd förändras (Länk 1). Därför är data som Viewn presenterar beroende av vilka 

egenskaper som ViewModel innehåller men Viewn bestämmer själv hur det data sedan 
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hanteras. ViewModel kommunicerar i sin tur med Model-klassen dit den skickar anrop och 

tar emot data. Datat som tas emot lagras i ViewModel och kan hämtas av Viewn genom de 

tidigare nämnda databindningarna (Länk 1).  

 

Kortfattat kan man säga att ViewModel: innehåller presentationslogik som behövs för att 

hantera olika användarinteraktioner/uppgifter. Har ingen referens till Viewn utan innehåller 

istället egenskaper och kommandon för databindning. Sköter kommunikationen mellan View 

och Model.  

 

Model-klassen innehåller all data och arbetslogik i applikationen.  För att klargöra vad 

arbetslogik är så är det den applikationslogiken som tar emot och hanterar data. Till exempel 

så kan det här initieras och hanteras datahämtningar ifrån olika APIer eller databaser som 

applikationen använder sig av.  

 

Något som är viktigt att ha i åtanke, speciellt vid multiplattformsutveckling, är att inte 

använda sig av case-satser eller kod som är beroende av logik i applikationen i Model för att 

maximera den kod som går att återanvända. Model ska vara helt oberoende av hur de andra 

klasserna är implementerade och även här sker kommunikationen emellan klasserna med 

hjälp av InotifyPropertyChanged-gränssnittet. Det är också oftast här som all 

datavalideringar och felrapporteringar sker med hjälp av IdataErrorInfo eller 

InotifyDataErrorInfo (Länk 1).  

 

Ifall man endast har en vymodell i sitt projekt kan man göra initieringen mot datakällan där 

och kommunicera direkt med models för att hantera data. Om man däremot behöver 

använda sig av flera vymodeller vilket är vanligt i större projekt så är det bäst att göra en 

dataservice-model som initierar kommunikationen med datakällan och som sköter 

kommunikationen med andra models-klasserna för att sedan skicka tillbaka data till 

vymodellen. Detta gör man för att slippa skriva om samma kod i alla vymodeller och lätt 

kunna uppdatera om någonting skulle behöva ändras med kommunikationen gentemot 

datakällan. 

 

Grunden till att förstå MVVM är att ha koll på hur kommunikationen i modellen sker och 

vilken kod som hör till vilken klass. Förhoppningsvis hjälper den här genomgången 

förståelsen för den färdiga applikationens uppbyggnad. 
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Tekniker för att utveckla Windows 8 och Windows Phone 8 

applikationer. 

Microsoft vill att det ska vara så lätt som möjligt att utveckla applikationer som ska gå att 

konvertera mellan deras plattformar. Det finns dock vissa saker som man bör känna till där 

utvecklingen skiljer sig åt emellan plattformarna, vissa mer självklara än andra men som 

ändå är värda att nämna. 

 

För det första så behöver du ha en dator med Windows 8 som är utrustad med Visual Studio 

2012 för att över huvud taget kunna utveckla Windows 8 och Windows Phone 8 

applikationer. Att utveckla de senaste applikationerna förutsätter alltså att man har den 

senaste tekniken. 

 

Ifall man har Visual Studio Pro eller en senare version ihop med Windows Phone SDK 8.0 

och Windows 8 SDK så kan man utveckla applikationer för båda plattformarna. Om man 

däremot använder sig av Express-versionen behövs både Windows 8-express och Windows 

Phone express-versionen för att ha möjligheten att utveckla till båda systemen. Därför är det 

starkt rekommenderat att använda Pro eller senare version för att utveckla till 

multiplattformar (Länk 3). Det är också värt att nämna att den kraftfulla och mycket 

användbara emulatorn i Visual Studio till Windows Phone 8-applikationer kräver Hyper-V 

som din dator måste uppfylla kraven för att använda (Länk 20)  

 

Ett användbart verktyg som Visual Studio har att tillgå är ”Blend”. Blend är ett kraftfullt och 

lätthanterligt designverktyg där man kan skapa ett estetiskt gränssnitt till sin applikation på 

ett lätt sätt. Man behöver inte oroa sig för någon kod när man ändrar och flyttar objekt utan 

fokus kan helt ligga på det estetiska(Länk 4). En sak som man dock bör ha i åtanke är att 

Blend inte använder sig av någon code-behind och därav kan inget data visas som binds där. 

Ifall man till exempel använder ett API som finns tillgängligt på internet så binds inte data till 

vyn förrän applikationen körs. Därför måste design-data skapas manuellt som får 

representera det data man hämtar när applikationen körs och presentera det om 

applikationen är i design-läget. Mer om detta i genomgången av den färdigställda 

applikationen. 

 

För att få släppa en färdig applikation på Windows Store är det ett flertal kriterier som måste 

uppfyllas och det här är någonting som Microsoft är hårda med. Dessa kriterier går att dela 

upp i 7 stycken rubriker där det viktigaste att tänka på är följande. 
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1. Det första och kanske det viktigaste att tänka på är att applikationen ska ha ett värde 

för användaren. Applikationen måste erbjuda unikt kreativt värde eller 

användarvänlighet på alla språk och marknader som den stödjer.  All funktionalitet i 

applikationen måste finnas där och fungera när användaren får tillgång till den via 

Microsoft Store. Om man ska ladda upp en test-version måste all funktionalitet 

motsvara applikationens fulla funktionalitet men den kan ha begränsad åtkomst till 

funktioner eller limitera tiden som applikationen går att använda. Applikationens tile-

bild måste på något sätt symbolisera innehållet (Länk 5). 

2. Applikationen får använda sig av reklam men måste innehålla någonting mer av 

värde, alltså måste applikationen ha annan funktionalitet utöver reklamen. Reklamen 

får inte användas i förklaringen, i tiles, notifikationer, app-menyn eller med en swipe-

from-edge-funktion. Det är också förbjudet att köra kod som inte hör till reklamen vid 

interaktion med den (Länk 5). 

3. Windows Store applikationer fungerar förutsägbart. Man får bara använda sig av 

Windows Runtime APIs för att implementera funktionaliteten i applikationen. Alltså 

får inte applikationen kommunicera med lokala desktop-applikationer eller en service 

via lokal mekanik. Applikationen får inte innehålla programmeringsfel, sluta svara 

och den måste innehålla samma användarupplevelse på alla processorer som den 

stödjer. Uppdateringar får inte reducera applikationens funktionalitet (Länk 5). 

4. Applikationen låter användaren ha kontrollen. Den måste följa de privatrelaterade 

krav som Microsoft har. Till exempel om applikationen kan föra data vidare så måste 

en integritetspolicy finnas med i beskrivningsdelen av applikationen eller om 

applikationen kan publicera användarens personliga uppgifter till en tjänst så måste 

användaren godkänna aktiviteten innan den genomförs samt att det ska gå att ångra 

sig efter att uppgifterna skickats vidare så att de tas bort. Allt som har med känslig 

information att göra är strikt reglerat och kräver att applikationen hanterar det på 

bästa möjliga sätt. En annan sak som är värd att notera är att det är förbjudet att göra 

en applikation som uppmuntrar eller instruerar användaren att utföra handlingar 

som skadar användaren eller någon annan person (Länk 5). 

5. Windows appar är lämpade för en global publik. Detta resulterar i att det är flera 

saker man inte får ha i applikationen så som innehåll som klassas över PEGI 16 om 

det inte är en spelapplikation, innehåll som uppfattas som rasistiska eller 

diskriminerande mot folkgrupper eller enskilda personer och det får inte förekomma 

något sorts pornografiskt innehåll i applikationen. Det får inte heller förekomma 

någon sorts glorifiering av hög alkoholkonsumtion eller droganvändning (Länk 5). 

6. Windows store applikationer ska vara lätta att identifiera och det ska vara lätt att 

förstå applikationens innehåll. Namnet måste självklart vara unikt och det får inte 
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vara ett namn som går att associera med en annan produkt eller företag. Det måste 

finnas en ”rating” på applikationen för att veta vilken åldersgräns innehållet bäst 

lämpar sig för och om man använder sig av så kallade ”third-parties” i sin applikation 

så måste det finnas möjlighet för dem att ge betyg samt feedback till andra användare 

om applikationen. Man måste också som utvecklare ta hand om support-information 

om applikationen (Länk 5). 

7.   Det finns andra krav som applikationen måste uppfylla där de viktigaste är att länkar 

till där man kan få tag i applikationen måste hänvisa användaren direkt till 

nedladdnings-sidan och får absolut inte leda till någon annan sida. All information 

om applikationen som utvecklaren ger till Windows Store måste stämma överrens 

med den informationen som man vill presentera för användarna som ska ladda ned 

applikationen som till exempel pris, företagsnamn och den aktuella versionens 

nummer (Länk 5). 

 

Det är många kriterier som måste uppfyllas för att få en applikation till Windows Store 

och det kan vara svårt att hålla reda på om man följer alla hänvisningar eller inte. Därför 

har det tagits fram bra verktyg som man kan använda sig av för att kolla igenom sin kod 

och se om den klarar av testet för att få publiceras på Windows Store. Ett program som är 

användbart i sammanhanget är ”Windows App Certification Kit” som på ett lätt och 

smidigt sätt visar vad som behöver åtgärdas eller om applikationen klarar testet (Länk 6). 

 

Skillnader kodmässigt mellan Windows 8 och Windows Phone 8 

Då applikationsutveckling för multiplattformar blir allt vanligare så är det viktigt att 

maximera koden som går att återanvända emellan projekten.  Det är dock viktigt att förstå att 

det fortfarande är två seperata system som man utvecklar till och därför går det inte att ha ett 

projekt med 100% kompatibel kod. 

 

Om man ser till XAML så är det ett flertal kontroller som skiljer plattformarna åt vilket leder 

till att man måste tänka lite annorlunda när man designar applikationerna. Här följer en lista 

på alla kontroller som skiljer platformarna åt. 

 

Endast på Windows 8 

 CaptureElement – Renderar ett flöde med data ifrån till exempel en webbkamera. Det 

finns funktioner med liknande funktionalitet på Phone så som CaptureSource. 

 ComboBox – Representerar ett urval av data i en DropDownList. Har en likvärdig 

motsvarighet i ListPicker till phone som finns tillgänglig i Microsofts open source-

toolkit ”Windows Phone Toolkit”. 
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 FlipView – Representerar en objektkontroll som visar ett objekt åt gång med en ”flip”-

funktion för att traversera igenom alla objekt.  

 GridView – Representerar en kontroll som visar ett horisontellt rutnät av objekt. 

 ListView – Representerar likt GridView ett rutnät av objekt men med 

vertikalorientering. Använd LongListSelector på phone. 

 RichEditBox – Skapar en textredigeringskontroll som kan hantera formatterad text 

med till exempel hyperlänkar. 

 RichTextBlock – Skapar en container som stöder objekt med formatterad text. 

Använd RichTextBox till phone. 

 ToggleSwitch – Representerar en switch som kan ändras mellan två lägen. Använd på 

phone ”Toggle” som finns tillgänglig i ”Windows Phone Toolkit”. 

 VariableSizedWrapGrid – Skapar en rutnätliknande panel med tiles/celler som 

ändrar storlek beroende på innehåll. Till phone finns WrapPanel i ”Windows Phone 

Toolkit” som kan vara värd att prova som motsvarighet. 

 WebView – Representerar att användargränssnitt med HTML-innehåll i 

applikationen. 

 WrapGrid – Positionerar barnelement i ordning ifrån vänster till höger. Även här är 

WrapPanel i ”Windows Phone Toolkit” värd att kolla närmare på. 

 

Endast på Windows Phone 8 

 DrawingSurface – Skapar en area där 3D-innehåll kan lagras och renderas. 

 LongListSelector – Ersätter ”ListView” som finns på Windows 8. Visar en lista av 

valbara objekt med en funktion för användaren att ta sig direkt till det valda objektet. 

 MultiScaleImage – Möjliggör användaren att öppna en multi-upplöst bild som man 

kan zooma in och ut på. 

 Panorama-kontroller – Alla panorama-kontroller finns bara på phone då endast 

projekten för ”Panorama-applikationer” finns där.  

 RichTextBox – Ersätter RichTextBlock. 

 WebBrowser – Tillåter HTML-rendering och navigerings-funktioner i applikationen.  

(Länk 7) 

 

Som man ser på listorna finns det liknande funktioner på båda plattformarna men själva 

implementeringen ser annorlunda ut. Personer som är vana att designa Windows-

applikationer kommer förmodligen stöta på några hinder första gången de sätter sig med 

Windows Phone och vice-versa. Därför är det bra att känna till vilka funktioner som skiljers 

sig åt mellan plattformarna innan man börjar sin utveckling. En annan aspekt som är viktig 
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att ta hänsyn till är hur man använder de olika plattformarna, till exempel hur man navigerar 

eller vilket flödesschema som känns rätt.  Vid intresse för designaspekter av 

multiplattformsutveckling hänvisas till Andreas Filipssons rapport ”Applikationsutveckling 

till Windows 8”. 

 

Det finns även en del begränsningar med vilka språk som går att använda på båda 

plattformarna och vilka som bör användas utifrån applikationens utformning. Följande språk 

stöds på plattformarna (Länk 8): 

 
Windows 8 

 C# + XAML 

 Visual Basic + XAML 

 C++ + XAML 

 C++ + XAML + Direct2D 

 C++ + Direct3D 

 JavaScript + HTML5 
 

Windows Phone 8 

 C# + XAML 

 C# + XAML + Direct3D 

 C# + HTML5 

 VisualBasic + XAML 

 VisualBasic + Direct3D 

 VisualBasic + HTML5 

 C++ + XAML + Direct3D 

 C++ + Direct3D  
 

Ifall en applikation med Event-drivna användarkontroller så som knappar, textboxar och 

labels skall tas fram så är XAML det bästa alternativet. Båda plattformarna har stöd för C# - 

XAML, VisualBasic - XAML och C++ - XAML. Om en det däremot är en spelapplikation som 

ska tas fram med användning av 2D eller 3D-grafik är det C++ - Direct3D som är det bästa 

alternativet (Länk 8).  

 

När man har kod som ska återanvändas över två projekt är det ingen bra idé att kopiera 

koden man redan skrivit in i det nya projektet utan att istället skapa en länkad-fil med hjälp 

av funktionen ”Add as Link” (Länk 9). Det här är användbart eftersom man sparar mycket tid 

ifall det skulle uppstå något problem och man behöver ändra i sin kod då koden uppdateras 

till båda projekten när man uppdaterar originalfilen. 

 

Man kan också använda sig av ”Portable Class Library” som går att bifoga till projektet 

genom att i Solution Explorer välja ”Add Reference” (Länk 10). Det finns för och nackdelar 

med båda sätten men det beror oftast på vilket av sätten man känner sig mest bekväm med 
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som man bör gå efter.  

Add as Link kan bli svår att underhålla då det fort blir många filer i projekten. Filerna blir 

inte heller uppdaterade i alla projekt om du byter namn på en klass eller en metod eftersom 

refactoring inte fungerar i länkade filer. Då man använder Portable Class Library så blir man 

begränsad av API som bara finns gemensamt mellan de plattformar som man utvecklar till. 

Man kan inte heller använda ”if-satser” för att gå runt olikheter mellan plattformarna. 

 

För att spara tid är det alltså viktigt att återanvända så mycket kod som möjligt mellan 

projekten och att använda sig av en modell så som MVVM resulterar i att större delen av 

koden gå att återanvända utan problem. Den kod som inte går att återanvända mellan 

projekten är användargränssnittet då funktionerna skiljer sig ganska mycket åt på 

plattformarna. Dock är det oftast inget problem då designen ändå behöver utformas 

annorlunda beroende på den aktuella plattformen. Innan projektet startas måste det också 

vara klart vilken typ av applikation det är som ska framställas och vilka funktioner den ska 

innehålla för att välja ett språk som båda plattformarna stöder fullt ut.  

 

Kortare specifikationer  

Asynkron programmering 

För att undvika att applikationer blir långsamma och stannar upp helt när en funktion körs 

kan man använda sig av asynkron programmering. När man använder sig av asynkrona 

events i sin kod så är det funktioner som körs oberoende av huvudprogrammet vilket gör att 

man kan få sin applikation att fortsätta köra som vanligt medan funktioner körs i 

bakgrunden.  

 

Vid skapandet av asynkrona applikationer är det alltså användaren man har i åtanke där 

applikationerna  ska vara ”fast and fluid”. Man vill inte använda en applikation som tar lång 

tid att ladda där all interaktion blir otillgänglig under tiden. Det kan rent av vara så att man 

tror att applikationen slutat fungera när den i själva verket bara ”tänker” och om man vill 

stänga ned den så måste man vänta tills funktionen är färdig innan någon interaktion blir 

möjlig igen. Det här resulterar i ett dåligt flöde och en frustrerande användarupplevelse. 

 

Tidigare var det traditionella sättet att skapa asynkrona applikationer en komplicerad 

process vilket gjorde dem svåra att skriva och att underhålla. För att göra processen 

smidigare och mer tillgänglig för alla gjorde Microsoft sitt Visual Studio 2012 mer anpassat 

för asynkron programmering. Nu gör kompilatorn mycket av det svåra arbetet som 

utvecklaren tidigare fick slita sig igenom och nu innehåller applikationerna en logisk struktur 
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för asynkron programmering som påminner om synkroniserad kod (Länk 11). Det finns alltså 

inte längre några ursäkter för att ha en applikation som helt stannar vid initiering av 

funktioner. 

 

Grunden till asynkron programmering är numera två nyckelord i form av Async och Await.  

Genom att använda dessa två nyckelord kan man använda resurser ifrån .NET gränssnittet 

för att skapa en asynkron funktion i princip lika lätt som en synkron.  

 

Async-modifieraren anger att en funktion som den modifierar är asynkron och Await-

operatorn returnerar omedelbart till anropet men returnerar ingen information förren all 

data är färdig (Länk 11).   

 

Man specificerar att en funktion är asynkron genom att använda modifieraren ”async” när 

den skapas, till exempel så här: 

 

Genom att lägga till ”async”-modifieraren möjliggör man att metoden kan använda sig av 

await-operatorer och att själva metoden kan inväntas av andra metoder som anropar den. De 

flesta asynkrona metoder innehåller oftast en eller flera await-operatorer men kompilatorn 

ger inte kompileringsfel om metoden inte innehåller några (Länk 11). 

 

Lambda-uttryck 

Inom programmering är lambda en operator för anonyma metoder som  underlättar 

kodandet. Lambda är till exempel praktiska att använda då man skapar en funktion som i sin 

tur tar emot en funktion och för funktioner som anropas för varje element i en samling. 

Ibland kallas även programmering med användning av anonyma funktioner för ”lambda 

programmering”.  

 

En anonym metod kan till exempel skrivas på följande sätt: 

dosomething.Click += delegate(object sender, EventArgs args) 
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{     

 MethodCall(); } 

 

Med hjälp av Lambda skulle funktionen istället kunna skrivas på följande sätt, där => är 

själva Lambda-operatorn: 

 

dosomething.Click += (sender, args) => Methodcall(); 

 

Man kan säga att en lambda-funktion känns igen på “=>”-operatorn (Länk 12). 
 

Serialisering 

Kortfattat kan serialisering beskrivas som en process inom datavetenskap där man sparar ett 

objekttillstånd eller en datastruktur till ett format som kan lagras i ett datorminne eller 

annan miljö. Datastrukturen skall gå att återskapas till samma format som tidigare via en så 

kallad deserialisering (Länk 13). Med hjälp av serialisering kan utvecklaren till exempel 

skicka ett objekt till en annan applikation via en Web Service, skicka ett objekt förbi en 

brandväg som en XML-sträng eller att bibehålla säkerhet genom att göra om känslig 

information som skickas emellan plattformar till ett krypitskt format.   

 

API – Application Programming Interface 

Ett API är ett protokoll som används som ett gränssnitt för hur olika kompontenter kan 

kommunicera med varandra. Oftast innehåller API:er specifikationer för rutiner, 

datastrukturer, objekt-klasser och variabler (Länk 14). Man kan säga att det finns två olika 

typer av API:er där den första typen är de som ger tillgång till olika systemresurser, till 

exempel till skrivare, grafikhanterare och WLAN/Bluetooth. Dessa benämns som drivrutins-

API:er. Den andra typen är API:er som ger tillgång till så kallade ”högnivåfunktioner” som till 

exempel ett bibliotek med funktioner som man kan infoga i sitt programmerings-projekt, så 

som Google Maps. Dessa benämns som kommersiella eller högnivås API:er (Länk 14).  

 

Nu för tiden är så kallade Web API:er vanliga inom webbutveckling så som tidigare nämnda 

Google Maps. Det fungerar så att man gör en uppkoppling till Web API:et och med hjälp av 

HTTP-anrop returneras data, oftast i form av XML eller JSON(Länk 14). Detta har gjort det 

möjligt att på ett lätt sätt dela data mellan olika communities och applikationer. Som att till 

exempel dela med sig av ett foto ifrån Instagram till Facebook.  

 

Interface 

En klass kan kopplas samman med ett interface som representerar ett sorts kontrakt av vad 
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klassen måste innehålla. Interfacet innehåller funktion- eller event-prototyper och klassen 

som är sammankopplad med interfacet är ”skyldigt” att definiera dessa funktioner. Därför 

kan man ha olika implementationer av ett interface och byta ut dem som man vill (Länk 15). 

Om man till exempel gör ett datasystem för att lämna och låna saker på ett bibliotek så kan 

man göra ett interface som innehåller ”To return” samt ”To borrow”. Alla klasser som man 

kopplar samman med interfacet måste innehålla dessa funktioner. Sedan är det oväsentligt 

vilken typ av bok/objekt som biblioteket tar emot. Det enda som är viktigt är att det ska gå att 

låna och lämna tillbaka böckerna korrekt.  

 

Även om det i C# endast går att ärva en klass kan man implementera flera interfaces.  

Exempel: Ett objekt  ärver av klassen Person men implementerar interfacen ISpeak och 

IPlayMusic. Objektet är en person men objektet kan också prata och spela musik. Klassen 

”Person” innehåller fasta definitioner så som ett namn, hudfärg, ögonfärg och så vidare. 

Eftersom objektet också kan prata samt spela musik är det lätt att göra en implementation så 

som Svenska av ISpeak och piano av IPlayMusic. Alltså kan man ha en liknande struktur i sin 

kod där man endast kan ärva en klass men implementera flera stycken. 

 

Implementationsarv 

Man kan utöka funktionaliteten på en klass genom att låta den ärva funktionalitet ifrån en 

befintlig klass. Klassen som ärver får all funktionalitet som basklassen innehåller och man 

kan lägga till nya metoder eller nya egenskaper om det behövs (Länk 16). Det är användbart 

att använda sig av implementationsarv då man behöver skriva många olika klasser med 

liknande funktionalitet. I C# så definieras både ett implementationsarv och ett interface med 

”:”-operatorn där basklassen alltid definieras till vänster om operatorn. Exempel: 

 

public class ExtraJobb : Jobb 

 

ExtraJobb-klassen ärver egenskaperna hos Jobb-klassen men kan även innehålla nya 

metoder och properties. 

 

Unit-testing 

När man programmerar stora projekt är metoden ”unit-testing” användbar för att testköra 

sina funktioner och metoder om de fungerar som de ska med olika in-data. Det primära 

målet med att använda unit-testing är att ta de minsta testbara delarna i en applikation, 

isolera dem ifrån resten av koden och på egen hand avgöra om den fungerar som det är tänkt 

med testkod. Varje enhet testas var för sig innan man integrerar dem i moduler för att testa 

gränssnittet emellan de olika enheterna (Länk 17).  
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Om man till exempel har en applikation med flera olika delar eller funktioner som är 

sammankopplade och kör ett test på hela applikationen så kan det vara svårt att hitta vart 

eller varför ett fel uppstod. Om man istället testar varje del för sig så får man en bättre inblick 

i vad som måste åtgärdas och varför felet uppstod.  

 

Den enda nackdelen med att Unit-testa är att det tar längre tid eftersom man testar varje del 

av applikationen var för sig och därför behövs det fler test än om man bara gjorde ett test på 

hela applikationen. Däremot kan den specifika informationen man får om varje fel väga upp 

den förbrukade tiden då man sparar felsökningstid som man förmodligen behövt vid ett test 

av hela applikationen. 

 

Anonyma typer 

Att använda anonyma typer är ett behändigt sätt att inkapsla flera stycken ”read-only”-objekt 

i ett objekt utan att behöva definiera en ny typ först. Typen skapas istället av kompilatorn och 

är inte tillgänglig i källkoden (Länk 16). För att skriva en anonym klass använder man sig av 

”new”-operatorn tillsammans med ett objekt, till exempel kan man skriva en anonym klass på 

följande sätt: 

 

var viktigt = new { Andel = 108, Meddelande = "Hello" }; 

Console.WriteLine(viktigt.Andel + viktigt.Meddelande); 
 

Här skapas en anonym typ med två stycken ”read-only” properties vid namn ”Andel” och 

”Meddelande” som lagras i variabeln ”viktigt”. Båda värdena går sedan att läsa av ur 

variabeln ”viktigt” genom att skriva ”viktigt. Andel” och ”viktigt. Meddelande”. Alla uttryck 

som används för den anonyma typens properties får inte vara av värdet null, använda en 

anonym typ eller innehålla en pekare till en annan property. Oftast används anonyma typer 

när man gör select-kommandon i en query-string för att hämta ut specifik information ifrån 

ett objekt (Länk 18). 
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Live-tiles 

Windows 8 live-tiles är interaktiva appar som använder internet för att hämta 

direktuppdateringar till användaren. Alla live-tiles finns på startskärmen till Windows 8 och 

är användbara för att visa information som är föränderlig som till exempel väder och nyheter. 

Det här resulterar i att man inte behöver starta applikationer för att få ta del av information 

ifrån dem och användarens startskärm blir  som ett nyhetsflöde. Till exempel om man har en 

applikation som fungerar som en kalender kan den applikationens live-tile presentera vad 

som står på schemat idag och användaren kan se den informationen utan att behöva starta 

upp applikationen (Länk 19). Live-tiles kan se ut på följande sätt: 
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Presentation av utfört arbete 

Förberedelser 

Innan projektstarten ordnades all hårdvara och mjukvara som skulle behövas för att få fram 

de båda applikationerna på bästa möjliga sätt. Följande utrustning har använts under 

projektet: 

 Två datorer med Windows 8 och Visual Studio 2012.  

Båda datorerna hade full tillgång till Hyper-V vilket möjliggjorde användandet av 

emulatorn till Windows Phone 8.  

 En surfplatta av modell Asus VivoTab RT. 

För att kunna testa och provköra Windows 8 applikationen i sin rätta miljö. 

 En Windows mobiltelefon av modell Nokia Lumia 900. 

För att kunna testa och provköra Windows Phone 8 applikationen i sin rätta miljö. 

 

Då applikationerna utvecklats med hjälp av Svenska Kyrkans API gjordes en kortare analys 

av servern i början av arbetet för att fastställa vilken data som fanns tillgänglig och hur den 

presenterades. För att provköra API:et användes verktyget Advanced Rest Client(ARC) för 

Google Chrome som finns tillgängligt på ”Chrome Web Store”. ARC är ett lättanvändligt och 

kraftfullt verktyg för att testa HTTP-requests som används av över 100 000 utvecklare varje 

vecka. Båda applikationerna är utvecklade i språken C# och XAML med MVVM-modellen 

som designgrund.   
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Genomgång av applikationerna 

 
Windows Phone 8-applikationen 
 
När utvecklingen av phone-applikationen startade var grundtanken att den skulle utformas 

som en panorama-applikation där data presenterades i ett kontinuerligt flöde och all data 

fanns på samma sida.  Efter ett tag när utvecklingen gick framåt så föll valet istället på en 

pivot-applikation eftersom den data som hämtades var indelad i olika kategorier och det blev 

både smidigt och snyggt att utföra det i pivot-element. En pivot-applikation består av X-antal 

pivotelement som fungerar som olika kolumner med information som man kan scrolla fram 

och tillbaka igenom eller navigera genom att välja ett pivotelement i en menylista. 

 

“Huvud”-sidan 

 

 
 

Applikationen för Phone är som tidigare nämnt en Pivot-applikation och består av tre 

kolumner med data. Rubriken för alla kolumner visas överst på sidan och om genom att 

klicka på en rubrik eller genom att dra med fingret åt sidan navigerar applikationen till nästa 

sektion.  
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Den första kolumnen med data som visas på bilden ovan innehåller förklaringen av en 

specifik högtid. Vid uppstart av applikationen hämtas den närmsta högtiden och visas på 

skärmen men användaren kan själv välja vilken högtid som ska presenteras genom att 

navigera till en lista med högtider via knappen ”Välj en annan högtid”. All data presenteras 

med hjälp av textblocks som är databundna till funktioner i en ViewModel, vilket förklaras 

mer ingående senare i rapporten.  

 
 

 
 
Det andra pivotelementet som visas för nästa sektion av sidan innehåller mer detaljinriktad 

information som främst riktar sig till prästen i församlingen. Till exempel visas här vilken 

färg som förknippas med högtiden och hur många blommor som bör finnas på altaret. Även 

på den här sidan presenteras all data med hjälp av textblocks som är databundna. 
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Det tredje och sista pivotelementet visar texterna som hör till den valda högtiden för det 

aktuella kyrkoåret. Här visas information i en lista som är scrollbar i vertikal-riktning.  
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”Högtider”-sidan 

 

 

Här ovan visas sidan som applikationen navigerar till om användaren klickar på knappen 

”Välj en annan högtid” på förstasidan. Alla högtider för kyrkoåret listat i en scrollbar lista i 

kronologisk ordning och om användaren klickar på en av högtiderna så navigerar 

applikationen tillbaks till förstasidan där information om den valda högtiden presenteras. 

 

Alla sidor har en simplistisk design för att göra applikationen så lättförståelig och 

lättnavigerad som möjligt. Även om den rent visuellt framstår som simpel är det mycket kod 

som ligger bakom och därför kommer delar av koden att förklaras med hjälp av foton för att 

förstå grundprinciperna hur applikationen är uppbyggd. 
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”Huvud-sidan” i kod 

Som tidigare nämnt visas information om högtiderna i textblocks som har en databindning 

till ViewModel. Det första man måste göra för att kunna binda data till ett objekt i XAML är 

att sätta sin datacontext till sin ViewModel. Detta har gjorts i code-behind för de framtagna 

applikationerna på följande sätt: 

 

 

 

Det första som händer är att det skapas en ny MainViewModel när applikationen startas som 

det interna ”ViewModel”-objektet sätts till som visas på bilden. Därefter binds datacontexten 

till Viewmodel och svårare än så här är det inte.  

 
Sedan sker databindningen i XAML på följande sätt: 
 

 
 
Feast_Name som det här textblocket heter har databundit sin text till ett objekt som finns i 

ViewModel. Objektet heter CurrentFeast och i det objektet tar vi ut värdet som heter 

”FeastName” som sätts till värdet på texten i textblocket. Varje gång som ViewModel ändrar 

på värdet i ”CurrentFeast.FeastName” kommer textblocket att uppdatera sin text till det nya 

värdet. 

 

Textraden med koden  som körs 

efter det att DataContext har satts till Viewmodel är en funktion som körs varje gång sidan 

laddas. Funktionens syfte är att se ifall användaren valt en ny högtid ifrån ”Högtider”-sidan 

och om så är fallet så ska applikationen uppdateras data till det objekt som användaren vill få 

information om. 
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Så här ser funktionen ut:  

 

 

Då användaren valt en högtid på ”Högtider”-sidan så navigerar applikationen tillbaks till 

”Huvud”-sidan och två querystrings med information om den valda högtiden skickas med. 

Default_Loaded fungerar sedan så att om det finns två stycken querystrings medskickade så 

körs en funktion i ViewModel som heter GetFeast som hämtar information om den valda 

högtiden med hjälp av informationen ifrån querystringsen. Ifall navigationcontext däremot 

inte innehåller några querystrings, vilket den kommer göra första gången applikationen 

startas, så körs GetFeast-funktionen med dagens datum och den närmsta högtiden hämtas 

istället.  

 

Det här är all kod som körs i code-behind och kodexemplet för databindingen i XAML är den 

princip som använts på alla objekt. Då den här rapporten behandlar applikationerna ur ett 

mer kodmässigt perspektiv så lämnas den designmässiga biten utanför. Personer 

intresserade av designen hänvisas till Andreas Filipssons rapport ”Applikationsutveckling till 

Windows 8”. 

 

”Models” 
 
Eftersom MainViewModel sköter kommunikationen emellan det visuella View-lagret och 

Models-klasserna så är det viktigt att förstå hur dessa är uppbyggda för att förstå exakt vad 

MainViewModel gör. 

 

Två av klasserna i Model är dataservicar som båda initierar och hanterar var sin 

datahämtning ifrån Svenska Kyrkans API.  Den första dataservicen vid namn 
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GetNextFeastDataServicePhone hämtar en högtid med tillhörande bibliska texter och den 

andra vid namn GetEcclYearPartServicePhone hämtar alla högtider ifrån hela kyrkoåret.  Om 

vi börjar med att ta en titt på dataservicen för att hämta en högtid med tillhörande bibliska 

texter så ser den ut på följande sätt: 

 

GetNextFeastDataService 

 

Dataservicen innehåller ett flertal funktioner som kör olika hämtningar via andra Model-

klasser. Överst på sidan initieras två eventhandlers av typen CompletedEventArgs som andra 

klasser kan prenumerera på, i det här fallet MainViewModel.  

 

Om vi tar en närmare titt på funktionen GetReadings så tar funktionen emot två parametrar i 

form av integers som representerar ID på en specifik högtid och vilket kyrkoår det är. Dessa 

värden behövs för att köra en funktion på Kyrkans API vid namn ”GetLessonsByFeast” som 

returnerar alla bibliska texter som tillhör den valda högtiden. Det första som görs är att det 

skapas ett objekt emot servern och på servern finns det en metod man kan använda för att 

hämta data ifrån en funktion när den är har körts klart, som här heter 

”GetLessonsByFeastCompleted”. Man känner igen dessa funktioner på grund av slutändelsen 
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”Completed”. Därefter prenumererar GetLessonsByFeastCompleted, som är en funktion med 

samma namn men som finns här i dataservicen och presenteras längre ned, på 

GetLessonsByFeastCompleted som finns på servern. Alltså när funktionen 

”GetLessonsByFeast” på servern är färdig kommer värdet som hämtats att returneras till 

funktionen GetLessonsByFeastCompleted i dataservicen. Det som sedan sker är att ett 

GetLessonsByFeastRequest-objekt skapas med år och ID-parametrarna som sedan skickas 

via ett asynkront anrop till servern. 

 

Det här är någonting som skiljer phone-applikationer och windows-applikationer åt. På 

phone fungerar det så att ”Get..Async” triggrar ett event på servern i form av 

”Get...Completed” dit data skickas när funktionen är färdig och som sedan returneras till en 

angiven event-handler, som i en callback. Det som gör det asynkront är det faktum att man 

inte vet när eventen triggrar och data returneras. 

 

På Windows-applikationer använder man sig istället av Async -Await vid de asynkrona 

anropen och slipper därför callback-eventet som man behöver på Windows Phone. För båda 

plattformarna så saknar den publika funktionen GetData något returnvärd och avslutas 

direkt innan något data har hämtats. 

 

När det asynkrona-anropet är färdigt skickas som tidigare nämnts data till funktionen 

”GetLessonsByFeastCompleted” i dataservicen, som ser ut på följande sätt:  

 

 

Här görs först en koll om det har uppstått något fel vid hämtningen och i så fall så returneras 

ett null-värde samt felmeddelandet.  
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Ifall inga fel har uppstått så hämtas det väsentliga data ut genom att först plocka ut noden 

som heter ”diffgram”, därefter ta ut datasetet som finns i den vid namn ”NewDataSet” och till 

sist plocka ut tabellen med data som finns där vid namn ”Table”. Då listan med data har 

plockats ut skapas en ny lista som består av ”Reading”-objekt där ”Reading” är en model-

klass som förklaras längre ned.  

 

Varje nod som finns i listan med det hämtade data körs igenom Reading-klassen och adderas 

till listan av ”Reading”-objekt för att få all data i ett önskvärt format. Till sist körs en funktion 

vid namn ReadingRequestCompletedEventArgs med listan och information om exceptions 

samt eventuellt felmeddelande.  Till sist skickas informationen till en funktion i dataservicen 

vid namn ”OnReadingsRequestCompleted” som visas här nedan. 

 

Funktionen gör en check om det inskickade objektet innehåller något data och skickar vidare 

objektet till eventhandlern överst på sidan vid namn ”ReadingsRequestCompleted” som 

andra klasser kan prenumerera på. 

 

De andra funktionerna i dataservicen fungerar på ett likvärdigt sätt men med annorlunda 

data som hämtas ifrån servern.  Det finns två stycken GetData-funktioner på servicen där den 

första hämtar den närmsta högtiden genom att ta emot dagens datum och den andra 

funktionen hämtar en specifik högtid genom att ta emot ett angivet datum samt högtidens 

ID. Skillnaden är deras in-parametrar och det är beroende på om man skickar med en eller 

två parametrar vilken funktion som körs. Båda funktionerna har likt ”GetReadings”-

funktionen tillhörande ”Completed”- och ”OnRequestCompleted”-funktioner som körs då 

hämtningen ifrån servern är klar. Skillnaden är att de använder sig av en modell-klass vid 

namn ”Feast” för att hantera datat och den fungerar likadant som ”Reading”-klassen. 

 

Det är alltså så här en dataservice fungerar med hjälp av funktioner som hämtar data ifrån 

servern och med eventhandlers som returnerar data kan vår MainViewModel använda 

önskade funktioner samt ta emot det data som hämtats.  
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Reading-klassen 

 

Modelklassen ”Reading” är en klass som hanterar det data i GetLessonsByFeast som 

returneras ifrån servern och gör om det ifrån XML till mer lätthanterliga format. I klassen 

finns det ett flertal strängar och integers som går att lagra samt hämta information ifrån.  

 

Klassen fungerar så att den tar emot ett objekt av XElement (XML-element) och plockar 

sedan ut alla noder som objektet innehåller. Därefter skapas ett nytt objekt av klassen och 

varje nod har en ”titel” som sedan lagras i respektive string eller integer. Slutligen returneras 

ett Reading-objekt med formaterad data. Det här är egentligen någonting som servern ska 

utföra automatiskt men någonting blev fel och den här lösningen var nödvändig. Mer om 

detta i slutsats/diskussionsdelen. 

 

När html-läsningen görs ifrån en av noderna så används extensions som lagts till i en separat 

klass. Ett exempel på en sådan är ”SafeReadFirstdescendantAsString” och klassen som 

innehåller dessa extensioner ser ut på följande sätt: 
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Här finns publika metoder för att hantera det data som man hämtar ut ifrån varje nod för att 

se till att alla objekt är av en korrekt datatyp. Metoderna fungerar så att de testar indatat om 

det går att konvertera det till det önskade formatet och returnerar sedan det nya objektet.  

 

Det finns en funktion som har ett annat syfte vid namn 

SafeReadFirstDescandantAsStringToUpperCase som gör om en sträng till en array av chars 

och sedan görs den första bokstaven till en versal. Detta var nödvändigt då viss data som 

hämtades ifrån servern hade liten bokstav i början av meningen vilket skapade ett dåligt 

gränssnitt.  

 

 

Den andra dataservicen vid som hämtar alla högtider ifrån kyrkoåret har en liknande 

struktur men med lite andra funktioner. Den första koden som körs är: 
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Här skapas först en eventhandler som andra funktioner kan prenumerera på och sedan sker 

en uppkoppling mot servern. Det skapas sedan ett objekt av en klass vid namn 

”EcclYearPartCollection” som är en model som visas längre ned och efter det så körs en 

funktion vid namn ”GetData”.  

 

Funktionen ”GetData” fungerar på samma sätt som datahämtningar i den tidigare 

dataservicen men här sker först en koll om det finns något värde i objektet ”_partsCollection” 

som vi skapade ovan. Detta sker för att det objektet är en private static som kommer att spara 

allt innehåll så länge applikationen körs. Det betyder alltså att det data som vi hämtar till 

”_partsCollection”, som i det här fallet är en lista med alla högtider för ett år, kommer bara 

behöva köras en gång och på detta sättet sparas mycket prestanda. Ifall funktionen inte hittar 

något data gör funktionen hämtningen som i tidigare funktioner med att göra ett asynkront 

anrop och tilldela datat till funktioner i dataservicen som hantarar det. Den enda skillnaden 

här är att istället för att göra en hämtning måste vi här göra två och det beror på att det inte 

fanns något bra sätt att hämta ut alla högtider ur kyrkoåret ifrån API:n utan man var tvungen 

att använda sig av två funktioner. 

 

Det som sker i funktionen sedan är att ”GeEcclesialsticalYearPartByEcclesialsticalYear” körs 

som hämtar alla delar av kyrkoåret och det datat skickas till funktionen 

”GetEcclesialsticalYearPartByEcclesialsticalYearCompleted” i dataservicen som visas här 

nedan. 
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Det data som kommer till funktionen görs först till ett ”EcclYearPartCollection”-objekt som 

är en model-klass och som sedan lagras i det statiska objektet ”_partscollection” som 

skapades överst på sidan. För varje nod i  _partsCollection som innehåller ett ”StartTime”-

value så görs en ny hämtning ifrån servern med en funktion som heter 

”GetFeastFromEcclesialSticalYearPart” som hämtar alla högtider för den angivna 

kyrkoårsdelen. Det data som hämtas returneras sedan, som vi kan se på den tidigare bilden, 

till funktionen ”GetFeastFromEcclesialsticalYearPartCompleted” i dataservicen som ser ut på 

följande sätt. 

 

 

 

Det som sker först är att alla processerade noderna räknas på ett trådsäkert sätt för att 

_feastRequest delas av flera trådar och det inte ska uppstå en konflikt emellan dessa. Sedan 

görs det inskickade datat om till en lista över de högtider för den aktuella årstiden med hjälp 

av model-klassen FeastInfoCollection. Därefter plockas namnet ut på kyrkoåret för de 

kyrkoårsdel som just hanterats och lagrar det värdet i ecclYearName. Efter det så letas den 

matchande årstiden fram ifrån den listan av årstider som tidigare lästs in, vid namn 

_partsCollection, med hjälp av First-funktionen som returnerar den första förekomsten som 

uppfyller villkoret. Det som sker här är också att en referens tas fram till den 

EcclYearPartName i _partsCollection och när matchingPart fylls med värden så fylls 
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egentligen EcclYearPartName i _partsCollection som det togs en referens till. I koden som 

följer fylls matchingsParts med feasts ifrån en for-loop och därefter när alla objekt är tillagda 

så skickas _partsCollection vidare till vymodellen. 

 

Model-klasserna EcclYearPartCollection och FeastInfoCollection fungerar på ett liknande 

sätt som de models som hanterade data för den tidigare dataservicen.  

 

ServiceConfiguration 

 

Till applikationen skapades en ServiceConfiguration-klass som hanterar uppkopplingen emot 

servern. Att göra en ServiceConfiguration sparar både kod och tid då det är lätt att uppdatera 

den om någonting skulle ändras med servern. Om till exempel servern byter namn så räcker 

det med att ändra en rad med kod här för att ändra alla server-bindningar som gjorts i hela 

applikationen istället för att behöva ändra varje plats som en uppkoppling mot servern skett i 

applikationen var för sig. 

 

”MainViewModel” 

Vymodellen som binds till förstasidan heter MainViewModel och innehåller all kod som 

behövs för att kommunicera mellan alla datahämtningar i Model och presentationsdatat i 

View. Det första som händer när det skapas ett nytt objekt av MainViewModel är följande 

kod: 
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Överst på sidan skapas tre stycken eventhandlers och sedan skapas två stycken object av 

dataservicarna som gicks igenom tidigare. Därefter skapas en ny observablecollection för 

EcclYearPart som notifierar varje gång som data uppdateras i EcclYearPart och sedan görs en 

check om applikationen är i designläge med IsInDesignMode som är en funktion i 

ViewModelBase-klassen som MainViewModel ärver av. Ifall applikationen är i designläge, 

alltså det läget som applikationen är i när den är öppnad i Visual Studio, så visas hårdkodad 

data som representerar det data som finns på servern. Detta gör man för att kunna designa 

applikationen så lätt som möjligt efter den data som finns på servern då det datat ifrån 

servern endast hämtas när applikationen körs och inte finns tillgängligt när applikationen är 

i designläge. Sedan sker prenumerationer likt dem på dataservicen som tar emot datat när 

det är hämtat ifrån servern och skickar det till RequestCompleted-funktionerna som finns 

längre ned i MainViewModel. Under ser vi en if-sats som kollar ifall applikationen just har 

startats och om så är fallet så körs GetData och GetFeast-funktionerna.  

 

Båda funktionerna kör funktioner som finns på dataservicarna där GetFeast skickar med 

dagens datum och getdata skickar med ett årsdels-ID som i det här fallet är 0, vilket 

representerar alla årstider. När data sedan returneras ifrån dataservicarna skickas det till 

Requestcompleted-funktionerna i MainViewModel som ser ut på följande sätt. 
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När FeastRequestCompleted körs med data ifrån en hämtad högtid så lagras först datat i ett 

public Feast-objekt som finns längre ned på sidan vid namn CurrentFeast. Därefter används 

en ny funktion som heter GetReadings och hämtar de bibliska texterna som tillhör högtiden.  

Till sist triggrar FeastLoaded för att notifiera att hämtningen är färdig. 

 

_EcclYearPartsRequestCompleted körs när data är hämtat för alla högtider på kyrkoåret och 

letar först upp den högtiden som är den aktuella högtiden med hjälp av en for-loop. Efter det 

skapas en lista av  FeastInfo-objekt som fylls med alla Feasts som EcclYearParts innehåller 

och därefter sorteras listan efter startsdatum med hjälp av funktionen OrderBy och lagras 

slutligen i en public Observablecollection vid namn AllFeasts. Till sist triggrar PartsLoaded 

för att notifiera att hämtningen är färdig. 

 

ReadingsRequestCompleted körs när hämtningen av ”GetReadings” är färdig och lagrar datat 

i en public Observablecollection vid namn Readings. Till sist triggrar ReadingLoaded för att 
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notifiera att hämtningen är färdig.  

 

Här är de tidigare nämnda publika variablerna och de privata som använts på sidan. 

 

Det tidigare nämnda designdatat som visas då applikationen är i designläge ser ut som den 

data som hämtas ifrån servern. Ett exempel på en av designdataklasserna: 

 

Det är alltså hårdkodad kod som efterliknar den data som finns tillgänglig ifrån servern och 

klassen innehåller även samma metoder som klassen som hanterar det hämtade datat ifrån 
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servern. Detta gör att man kan ”simulera” hämtningen och få data att använda för att 

designa. 

 

Det är på det här sättet phone-applikationen fungerar och de viktigaste funktionerna har nu 

gåtts igenom.  
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Windows 8-applikationen 

Då projektets huvudmål var att dela så mycket som möjligt av koden emellan projekten så är 

det bara gränssnittet och dataservicarna som skiljer dem åt.  

 

Förstasidan 

 

Windows 8-applikationen använder sig av ”item-pages” som grund och förstasidan består av 

en scrollbar lista av objekt som alla representerar en högtid. Grundtanken var att använda 

utrymmet optimalt för att ge användaren en överskådlig bild av informationen som fanns 

tillgänglig i applikationen då en surfplatta har en betydligt större gränssnittsyta än en telefon. 

Istället för att presentera all data för den aktuella högtiden som på phone så blev det ett 

annat tillvägagångssätt här där den aktuella högtiden istället blir markerad och valet ligger 

hos användaren vad hen vill veta mer om. Listan är scrollbar med en scrollviewer horisontellt 

och varje objekt är klickbara med en navigeringsfunktion som tar användaren vidare till 

”Detalj-sidan”. Objekten är textblocks, checkboxes och colorbrushes som är ordnade i 

stackpanels.  All text är databunden precis som på Windows phone applikationen. 
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Detalj-sidan 

 

Överst på detaljsidan visas rubriken på den aktuella högtiden samt en knapp för att navigera 

tillbaks i applikationen. Under huvudrubriken visas kortare information om högtiden och 

nedanför listas alla bibliska texter som tillhör den aktuella högtiden i en vertikalt-scrollbar 

lista. Informationen visas i textblock som grupperats inom stackpanels och färgkuben samt 

färglinjen är imagebrushes som är kopplade till en funktion som gör högtidens relaterade 

färg till färgen som visas på brushen. Den funktionen fungerar på följande sätt. 
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Funktionen tar emot en sträng med information om högtidens färg och strängen inte 

innehåller något  returneras standardvärdet som i det här fallet är svart. Om strängen 

däremot innehåller data så skapas först ett nytt color-objekt som går igenom flera if-else-

satser. Om till exempel strängen innerhåller strängen ”Röd” så går objektet först förbi if-

satsen som kollar om strängen innehåller ordet ”Vit”, if-satsen returnerar false och objektet 

går vidare till nästa if-sats som testar om strängen innehåller ordet ”Röd”. Här får vi ett true-

värde av if-satsen och color-objektet som gjordes överst i funktionen sätts till de motsvarande 

hexadecimala siffrorna för färgen röd. När funktionen är färdig lagras färgen samt en opacity 

i variabeln ”brush” och returneras tillbaks. Då informationen fanns tillgänglig om de färger 

som alla högtider kan innehålla är alla möjliga scenarion som kan uppstå hanterade.  

 

Code-behind för Förstasidan 

Det är betydligt mer kod i code-behind för surfplattan än för telefonen och det beror på att på 

surfplattan finns det viss funktionalitet som behövde kodas ifrån code-behind. 

 

Den första som händer är att det skapas en ViewModel men istället för att köra funktionerna 

i vymodellen så skickas ett ”loadOnCreation: false” värde med och detta är för att ha kontroll 

på när funktioner körs ifrån vymodellen. Istället körs funktionerna härifrån och en if-sats 

körs som kollar om applikationen har tillgång till internet. Om det inte finns någon 

uppkoppling så är det meningen att det ska finnas ett tom vymodell och om applikationen får 
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tillgång till internet ska användaren kunna uppdatera applikationen med knappen ”refresh” i 

appbaren utan att behöva starta om applikationen.  

 

Här initieras också en prenumeration på ”ViewModel.PropertyChanged” som kör funktionen 

ViewModel_PropertyChanged varje gång den uppdateras. Den funktionen ser ut så här: 

 

 

Den har en simpel funktionalitet det den gör är att när alla läsningar lästs in så scrollar den 

till början av listan FeastListScroller i gränssnittet. 

 

Funktionen som körs varje gång användaren trycker på en högtid heter StackTapped. 

 

Det indata som StackTapped får än information om det klickade objektet och det första som 

sker är att objektet lagras i en variabel som en stackpanel. Här lagras även sender i en annan 

variabel som behövs vid navigeringen till en ny sida. Sedan delas objektet upp i två delar med 

hjälp av ”Split”-funktionen och görs till två stycken strängar som lagras i variabeln parts. 

Därefter delas parts upp i en feastId variabel och en date variabel och då rensas 

informationen som visas i vyn vilket tar bort den förra högtiden som var markerad. Efter det 

navigerar applikationen till sidan med detalj-information om högtiden som tidigare visats 

och en ny hämtning görs ifrån vymodellen med den nya högtiden så att den blir markerad 

istället när man navigerat tillbaka. 
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Här är funktionen som körs när applikationen har navigerat tillbaka till förstasidan vid namn 

LoadState. Det den gör är att den scrollar listan med högtider till den angivna position som 

finns lagrad i ScrollerPosition-sessionen och för att hålla reda på vilken position som 

högtiden var vid finns det en annan funktion vid namn SaveState. 

 

 

Det som sker här är att den aktuella positionen på listan med högtider lagras i en session vid 

namn ScrollerPosition som sedan används i LoadState funktionen. 

 

 

När stackpanelen är färdigladdad första gången så körs en funktion vid namn 

”ScrollToCurrentFeast” där information om den aktuella högtiden skickas med.  

 

Först hämtas en checkbox ut ur objektet och om det inte finns någon checkbox eller om den 

inte är ”checkad” så görs inte scrollfunktionen utan funktionen avslutas här. Varje objekt i 

listan av högtider innehåller en checkbox för att visa vilken högtid som är den aktuella.  

 

Nedanför körs en idledispatchedhandler-funktion vid namn handler som scrollar till den nya 

högtiden och kommer att köras av dispatchern när det finns tid. Den fungerar så att 

TransformToVisual räknar ut positionen på currentFeast relativt till FeastListScroller där 

resultatet lagras som en form av en punkt på ett koordinatsystem. Sedan jämförs positionen 

ifrån transform till den aktuella position och det resultatet lagras i point. Till sist körs 
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funktionen ScrollToHorizontalOffset som scrollar till den lagrade positionen i variabeln 

point.  

 

Eftersom ScrollToCurrentFeast är asynkron kommer den omedelbart returnera utan att 

invänta själva scrollningen och SelectCurrentFeast kommer inte att exekveras innan scrollen 

är färdig då ”await”-operatorn används för Dispatchern. 

 

När scrollningen har ägt rum så körs funktionen SelectCurrentFeast som också innehåller en 

IdleDispatchedHandler vid namn handler som kör en funktion som sätter det aktuella ID:et 

för högtiden i ViewModel till det valda objektet i gridviewen.  

 

Likt phone-applikationen innehåller Windows-applikation två stycken dataservicesar men de 

skiljer sig åt i vissa aspekter.  

GetEcclYearPartService 
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Överst i dataservicen skapas en eventhandler för andra klasser att prenumerera på och under 

skapas ett statiskt EcclYearPartCollection-objekt som kommer att ha kvar sin data så länge 

som applikationen är igång. Detta fyller samma funktionalitet som på phone att vi endast 

behöver göra hämtningen en gång för listan med alla högtider. Därefter finns en funktion 

som heter GetData som gör en check om listOfParts innerhåller någon data och om så är 

fallet returneras den listan direkt. Om listOfParts är tom görs istället en uppkoppling mot 

servern och ett request till funktionen ”GetEcclesialsticalYearPartByEcclesialsticalYear” görs 

som hämtar alla delar av kyrkoåret. Sedan används await-operatorn för att se när funktionen 

körts färdigt och sedan lagras resultatet i variabeln ”result”. Efter det så lagras alla noder 

ifrån result i den statiska variabeln listOfParts och sedan görs en for-loop som letar efter alla 

noder som innehåller ”StartTime”-information. När ett objekt med StartTime påträffas är det 

här en del av kyrkoåret och då görs en hämtning för alla högtider som den kyrkoårsdelen 

innehåller vid namn GetFeastFromEcclesialsticalYearPart ifrån servern. Funktionen awaitas 

och resultatet lagras sedan i response. Noderna ifrån response plockas sedan ut och lagras 

som FeastInfoCollection som är en IENumreable av FeastInfo-objekt i variabeln 

feastCollection. Till sist plockas alla feasts ut ur  feastCollection och lagras via en instans i 

listOfParts och sedan returneras objektet listOfParts till vymodellen. Som tidigare nämnt 

behöver man inte använda sig av callback-eventet på Windows 8 utan man använder sig 

istället av Async och Await vilket resulterar i mindre samt lättare kod att överskåda.  

 

Dataservicen för att hämta den nästkommande högtiden samt de bibliska texterna ser ut som 

på Windows Phone fast med samma skillnader som ovant nämnt där Async och Await 

används istället för callbacks.  
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Diskussion 

Utvecklingen av applikationen har fungerat mycket bra men på grund av den tidsbrist som 

har rått har inte all funktionalitet och alla tekniska aspekter för att förbättra applikationen 

hunnit tas fram. De främsta aspekterna som hade kunnat förbättras på telefon-applikationen 

är att den först och främst borde markerat den aktuella högtiden i listan av alla högtider på 

kyrkoåret. Detta problem kunde förmodligen ha åtgärdats om listan lagrats i ett annat objekt 

än en LongListSelector då LongListSelector inte highlightar objekt när användaren 

interagerar med dem, som till exempel GridViewen gör i Windows applikationen.  Nu kan 

användaren lätt glömma av vilken högtid som är den aktuella för dagens datum då hen 

klickat runt och valt andra högtider. Om den aktuella högtiden då alltid var markerad i listan 

hade användaren inte behövt starta om applikationen för att få fram vilken den aktuella 

högtiden var. En annan funktion som hade löst det problemet hade varit att använda en 

”refresh”-knapp i applikationen som ställer tillbaka applikationen till startläget med den 

aktuella högtiden presenterad.  

 

Det som saknas på telefonen som har åtgärdats på Windows 8 applikationen är att när 

applikationen startas första gången så hanteras hämtningarna ifrån code-behind och inte 

ifrån vymodellen vilket resulterar i att en tom vymodell skapas. Då görs en koll om telefonen 

har internetuppkoppling och om det inte finns men om användaren åtgärdar problemet kan 

användaren trycka på refresh-knappen för att uppdatera applikationen utan att behöva starta 

om den. Det här går inte på telefonen eftersom den som sagt saknar refresh-knapp men även 

en hanterare för om ingen internetuppkoppling finns tillgänglig.  

  

Ett stort minus som inte har hunnit åtgärdas på grund av tidspressen är en sök-funktion 

bland alla högtider och även en kalender för att få bättre översikt över alla högtider. Så som 

det är nu med att alla högtider listas i en lista efter tidpunkt på året gör applikationen låst till 

en viss målgrupp då användaren måste kunna kyrkoåret för att hitta högtiden som hen är ute 

efter. Det hade varit betydligt bättre att ge användaren valet att kunna lista alla högtider efter 

bokstavsordning med en scrollmeny som visar bokstäver där användaren kan klicka på en 

bokstav för att direkt hoppa i listan till den sektionen.   

 

Den färdiga applikationen är låst till Portrait-view och går därför inte använda i landscape-

view. Detta beslut togs för att datat som presenteras är bäst anpassat till Portrait-viewn och 

Landscape-viewn tillförde inte någon förbättring till applikationen. En design som fungerat 
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bra även i Landscape-view hade kunnat tas fram om mer tid hade funnits att fördela till det 

här ändamålet. 

 

Det telefonapplikationen gör bra är att den är lättnavigerad och lättförståelig. All information 

visas i kolumner som ger applikationen en linjär och bra struktur. Den har också hög 

prestanda och bra funktionalitet för sitt ändamål. 

 

Windowsapplikationen har mestadels designmässiga brister. Då utrymmet att arbeta med är 

mycket större i en Windowsapplikation, behövs en smart struktur för att använda allt 

utrymme på ett användarvänligt sätt. Texten blir på många ställen svårläst då den helt enkelt 

är för liten och den texten hamnar många gånger på en icke läsvänlig position. Detta är 

någonting som man borde haft i åtanke när man la ut grunddesignen för objekten och inte 

bara fokuserat på det rent estetiskt bästa alternativet. 

 

När applikationen hamnar i FullScreenPortrait-view så utnyttjas utrymmet dåligt och 

applikationen använder samma design fast i ett nedskalat format. Detta gör att till exempel 

på detalj-sidan i applikationen så centreras all information med listan av bibliska texter 

under den korta detalj-information överst och det skapas en obekväm läsbarhet som hade 

kunnat förbättras.  På sidan med listan av högtider hamnar listan för långt ned och utrymmet 

används inte optimalt då flera rader av högtider-objekt hade kunnat presenteras på skärmen 

samtidigt. Precis som på phone-applikationen hade Windows-applikationen dragit nytta av 

en sök-funktion och att kunna sortera listan efter bokstavsordning eller efter årstids-ordning.   

 

En sak som vi kunde använt oss av ifall det funnits mer tid hade varit live-tiles som 

presenterade data och som uppdaterades en gång varje dag. Den tile som visar applikationen 

hade kunnat visa information angående den närmsta högtiden, som till exempel titel och 

vilket datum som den innfaller på.  

 

De bästa aspekterna med Windowsapplikationen är likt dem för phone-applikationen. Den är 

lättnavigerad och visar all information på ett läsvänligt sätt. Det är en simpel design på 

applikationen som fyller sin funktion och  

 

Det som jag personligen lärt mig och fått ut av examensarbetet är för det första en stor 

förståelse för hur man går till väga i multiplattformsutveckling. Att använda sig av en modell 

så som MVVM delar upp projektet optimalt och gör att näst intill all kod går att återanvända, 

något som jag trodde skulle vara betydligt mer komplicerat när arbetet började. En av de 

största lärdomarna är användningen av asynkron programmering då jag tidigare enbart 
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använt mig av synkron programmering. Detta har gett mig ett helt nytt sätt att tänka inom 

programmering och det är någonting jag kommer ha stor nytta av i framtiden. Mina 

kunskaper inom C# och XAML har utökats markant och projektet har verkligen fått mig att 

upptäcka nya användningsområden för båda språken. Då detta var första gången som jag har 

utvecklat för Windows mobil och surfplatta har min förståelse för båda plattformarna växt 

och den kunskapen jag nu besitter kommer underlätta multiplattformsutveckling för 

Windows mycket i framtiden. Jag har även lärt mig att använda mig av lambda-operatorer, 

interfaces, anonyma funktioner och implementationsarv.  
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Slutsatser 

Den färdigställda applikationen är av överlag av hög kvalité ur både design och 

funktionalitets-perspektiv. Visual Studio 2012 är en behändig och bra miljö för 

applikationsutveckling där allting också finns bra dokumenterat på Microsofts hemsida. 

Microsoft har verkligen lyckats med sina multiplattformsutveckling-linjer och med hjälp av 

den smarta MVVM-metoden har näst intill all kod kunnat återanvändas. Användningen av 

verktyget Blend har underlättat designutvecklingen markant och är någonting som varje 

applikations-designer bör bekanta sig med. 

 

Det är svårt att säga om Microsoft är bäst på marknaden med sin utvecklingsmiljö då inte alla 

olika system har testats men att de ligger i framkant är det inget tvivel om. Kanske är den 

smidiga utvecklingsmiljön någonting som kommer att få fler utvecklare att välja Microsofts-

produkter i framtiden. 
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