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Sammanfattning
Sigma energy app är en mobilapplikation för abonnenter av diverse energiabonnemang. Med
denna mobilapplikation kan abonnenterna direkt hämta information om sin förbrukning,
fakturor och aktiva abonnemang. Mobiltelefonapplikationen som har konstruerats består av
ett GUI samt av ett web-API som mellanhand mellan applikationen och databasen.

Abstract
Sigma energy app is a mobile application for subscribers to various energy subscriptions. The
subscribers can use this mobile application to access information regarding their consumption,
invoices and active subscriptions. The mobile application that was built consists of a GUI and
a web API as middleman between the application and the database.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Sigma är ett IT-konsultföretag med ca 1500 anställda på kontor i ett tjugotal orter i Sverige
och i ytterligare sex andra länder. Sigma har ett antal energibolag som kunder, bland annat
Värmevärden. Dessa kunder erbjuds en helhetslösning via ett system som heter MECOMS.
MECOMS är en totallösning som hanterar hela processen från mätvärde till faktura.
MECOMS bygger på ett Microsoftsystem som heter Microsoft Dynamics AX och Sigma är
den enda partnern i Sverige som kan erbjuda MECOMS. Sigma ville erbjuda sina kunder en
mobilapplikation som samarbetar med MECOMS och därmed kan komma åt information om
fakturor, förbrukning mm. Det fanns ingen sådan mobilapplikation dock så hade andra
examensarbetare på annan ort tagit fram en grafisk design som kommer användas till
mobilapplikationen.
1.2 Projekt
Sigma behövde en kompletterande mobilapplikation till det system man redan erbjöd sina
kunder. Detta för att slutanvändarna lättare skulle komma åt information om sin
elförbrukning, sina fakturor etc. Ursprungligen var det ett både ett utredningsprojekt och
arbetsprojekt. I början var tanken att ett verktyg som heter Xamarin skulle användas för att
utveckla applikationen. Utredningsdelen av projektet bestod då av att undersöka om det skulle
vara värt investeringen för Sigma att köpa Xamarin-licenser och använda det som
huvudsakligt mobilapplikationsverktyg.
Arbetsdelen av projektet var att utveckla applikationen. Dock efter diskussioner så beslöts det
att Xamarin inte skulle användas utan istället skriva applikationen som en web-sida och sedan
använda online-tjänsten PhoneGap Build för att förpacka den som en mobilapplikation för
respektive plattform. Beslutet att istället skriva applikationen som en web-sida kom av
efterforskning om hur man idag vanligtvis utvecklar mobila applikationer till flera olika
plattformar och efter resonemang av Nicolas Serrano, Josune Hernantes och Gorka Gallardo i
artikeln Mobile Web Apps [1].
1.3 Syfte
När Sigma beslöt att utveckla Sigma Energy App hade man följande syften:
 Att förse Sigmas kunder med en mobilapplikation att erbjuda sina kunder för att
komplettera det redan existerande utbudet av tjänster.
 Ta fram en mobilapplikation som även kan användas av alla kunder som använder
MECOMS, även i andra länder där Sigma inte är MECOMS-partner.
 Använda applikationen för att lättare kunna sälja MECOMS till fler kunder då Sigma
kan visa att man även har en fungerande, tillhörande mobilapplikation.
1.4 Krav
Kraven som mobilapplikationen ska uppfylla är:
Prioritetsnivåer: 1 = hög, 2 = mellan, 3 = låg
 1. Användarna ska kunna logga in med sina MECOMS-användaruppgifter.
 2. Användarna vill att applikationen ska kunna komma ihåg inloggningsuppgifterna
för framtida inloggningar.
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 1. Mobilapplikationen måste att stödja flerspråksval.
 1. Användarna ska kunna komma åt information om applikationens funktionalitet
innan inloggning sker, och även information om hur man hämtar inloggningsuppgifter.
 1. Inloggade användare ska kunna välja en specifik abonnemangstyp (el, gas, värme,
vatten etc.) från en abonnemangslista ifall användaren har flera olika typer av
MECOMS-abonnemang.
 1. Användarna ska kunna se en lista över alla fakturor över alla MECOMSabonnemang.
 3. Användarna ska kunna se kontaktinformation och öppettider för kundservice.
 2. Användarna ska kunna ändra sitt lösenord.
 1. När en användare valt en abonnemangstyp från abonnemangslistan ska användaren
kunna få en överblick över den månatliga förbrukningen i kWh för de senaste tolv
månaderna i form av en graf.
 1. Användarna ska kunna välja en anslutning att visa mer information om från en lista
av anslutningar per abonnemangstyp användaren har i MECOMS.
 2. Användarna ska kunna se den månatliga kostnaden för varje anslutning som en graf
över de senaste tolv månaderna.
 1. Användarna ska kunna välja mellan olika år vid visning av månatlig konsumption
eller kostnad.
 1. Användarna ska kunna se en PDF-faktura, denna faktura ska vara samma som
användaren mottog för betalning.
 3. Som användare ska jag kunna se mätvärden för en vald anslutning.
 2. Användarna ska kunna se en överblick över alla produkter med detaljer och priser
för olika abonnemang.
 1. Applikationen ska kunna köras på både iPhone och Android.
 2. Användarna ska kunna överlämna en mätarställning för en vald anslutning.
 3. Användarna ska kunna hitta tips och information i applikationen om hur man sänker
sin förbrukning.
1.5 Begrepp
Web-API

Ett Web-API är en applikation som tar emot http-anrop från en klient
och kommunicerar i sin tur med servern. Detta för att klienten inte ska
ansluta direkt till servern och därmed skapar en mer flexibel arkitektur.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol är ett protokoll för att föra över webbsidor
över internet.

URL

Uniform Resource Locator är en sträng som används för att hitta en viss
resurs på internet.

URI

Uniform Resource Identifier är en sträng som används för att identifiera
en viss resurs över ett nätverk. [2]

WCF

Windows Communication Foundation, WCF, är ett ramverk inom .NET
som används för att bygga service-orienterade applikationer. WCF kan
användas till att skicka asynkrona meddelanden från en service
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endpoint till en annan. En endpoint innehåller en URL till destinationen
samt egenskaper för hur data ska överföras. [3]
TFS

Team Foundation Server är ett källkodshantersverktyg från Microsoft
som kan användas antingen tillsammans med
versionshanteringssystemen Team Foundation Version Control eller git.

Repository

Ett repository är en lagringsplats för data, till exempel källkodsfiler

IIS

Internet Information Services är en programvara Microsoft utvecklat för
att skapa webservrar.[4]

JSON

Javascrip Object Notation är ett textbaserat sätt att strukturera och
utbyta data. Att skicka JSON-objekt är ett alternativ till att skicka
XML-objekt. [5]

Token

Ett token används för att indentifiera en viss användare och verifiera
dess rättigheter. Användaren har blivit tilldelad ett token efter att ha
angett korrekta användaruppgifter.

Web-app

En web-applikation är en applikation som byggts på HTML, javascript
och CSS och körs i webbläsare och kan därför i stort köras på alla
plattformar med webbläsare.

Native-app

En native-applikation är en applikation som skrivits i ett speciellt
programmeringsspråk, tex Objective C, C# eller Java. Detta innebär att
applikationen endast kan köras på en plattform som stödjer detta språk.
[6]

SPA

Single Page Application är ett sätt att strukturera en HTML-applikation
på. Det innbär att man endast har en HTML-fil som laddas. Därefter
kan innehållet på HTML-sidan bytas ut mot annan HTML som antingen
ligger i det egna dokumentet eller i externa HTML-filer.

AJAX

Asynchronous Javascript and XML används för att utbyta data
asynkront med servern för att ge en bättre användarupplevelse då
HTTP-anrop kan göras i bakgrunden och inte behöver låsa gränsnittet
tills anropet är klart. Vidare kan AJAX användas för att endast
uppdatera vissa delar av HTML-sidan utan att hela HTML-sidan
behöver laddas om.

jQuery

jQuery är ett open source-javascript-bibliotek som underlättar
navigering och manipulation av HTML-dokument men som även
hanterar animationer och events.

jQuery Mobile

jQuery Mobile är ett ramverk för att underlätta designen av det grafiska
gränssnittet på mobila enheter. jQuery Mobile bygger som namnet
antyder på jQuery och är även det open source.

totalStorage

totalStorage är en jQuery-plugin för att hantera lagring av data på
klientsidan.

Anslutningspunkt

Anslutningspunkt är ett begrepp från energibranschen som avser en viss
energityps (till exempel elektricitet, vatten eller fjärrvärme) anslutning
till en byggnad eller en lägenhet. I fallet med elektricitet så har varje
lägenhet i ett flerfamiljshus varsin anslutningspunkt med varsitt
tillhörande abonnemang, när istället gäller vatten så har hela
flerfamiljshuset endast en anslutningspunkt med ett abonnemang som är
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kopplat till fastighetsägaren.
UX

User experience är ett begrepp som beskriver en användares känslor,
attityd och beteende gentemot en viss produkt. Begreppet används
främst angående produktens design, hur lättförståelig och lättanvänd
användaren tycker att produkten är.

Empirisk

Ett upptäckande genom ha experimenterat. Att ha observerat något
snarare än att förlitat sig på teori.

2 Metoder och verktyg
2.1 Metoder
För att utveckla applikationen behövdes ett web-api som agerade mellanhand mellan
MECOMS och mobilapplikationen. Uppgiften web-api’t hade var att ta emot HTTPförfrågningar från mobilapplikationen, anropa MECOMS WCF-service och till sist svara
mobilapplikationen med lämpligt formaterad data.
Vidare behövdes mobilapplikationen skrivas i HTML, CSS och javaScript. Applikationen
laddades sedan upp till online-tjänsten PhoneGap Build för att paketera den i ett format som
går att köra på flera plattformar.
Systemutvecklingsmetoden som användes under utvecklingen var SCRUM som är en agil
metod. Varje dag hölls SCRUM-möten för att diskutera vad som hade gjorts, vad som skulle
göras samt vilka problem som uppkommit dagvis. Dessutom hölls
”sprint review/retrospective/planning”-möten vid slutet av varje sprint som var två veckor
lång.
 Under sprint review demonstrerades och diskuterades resultatet av avslutad sprint för
teamet samt produktägaren och andra intressenter i syftet att involvera och få
kommentarer från alla deltagare.
 Sprint retrospective handlade om att se tillbaka på sprinten för att identifiera och
analysera saker som varit bra och saker som kan förbättras till kommande sprint. Alla
fick skriva på post-it-lappar om bra respektive förbättringsbara saker som gruppen
sedan öppet diskuterade och sedan arkiverades.
 Under sprint planning tidsplanerades nästa sprint i form av att produkägaren prioriterar
vilken funktionalitet som ska implementeras först och även så tidsestimerades alla
kvarstående uppgifter.
Använda bibliotek och ramverk:
 jQuery
 ASP.NET
 .NET Framework 4.5
 WCF
 Obviel
 jqPlot
 jQuery Mobile
 Entity Framework
 OAuth
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2.2 Verktyg
Den utvecklingsmiljö som användes var Visual Studio 2013. Andra verktyg och testmiljöer
var OmegaPoint och PhoneGap Build. Den maskinvara som behövdes var PC-datorer med
Windows av version 7 eller senare installerad på, detta stod Sigma för. För versionshantering
användes verktygen bitbucket och Team Foundation Server tillsammans med git.
2.3 Övriga resurser
Det externa data som behövdes låg i testmiljön OmegaPoint. Det kan handla om fakturor,
förbrukning, mätvärden etc. Det fanns även tillgång till övrig personal på företaget för
rådgivning.

3 Web-API
3.1 Översikt
I ASP.NET med Visual Studio 2013 finns färdiga mallar, templates, för att skapa ett web-api. I
denna mall ingår Entity Framework[7] som är ett ramverk för att lagra och hämta data men
även hantera olika relationer mellan data. För att stödja detta så finns Sql Server Express
installerat i Visual Studio 2013 som förser Entity Framework med en lokal enkel databas.
3.2 Publicering
Eftersom att web-api’t behöver vara helt exponerat för http-anrop då det är mobiltelefoner
applikationen är riktad till behövdes ett sätt att publicera web-api’t på, så att man direkt kan
skicka HTTP-anrop till api’t utan att vara ansluten till ett visst nätverk.
Under test- och utvecklingsstadiet användes Internet Information Services, IIS, för att skapa
en enkel, lokal web-site som sedan kunde användas av Visual Studio 2013s inbyggda verktyg
för att publicera api’t på. Dock visade det sig att den lokala databas-filen som Sql Server
Express bistod med inte fungerade med den publicerade versionen av web-api’t vilket innebar
att vi fick installera och använda Sql Server 2014 för att förse web-api’t med en databas.
3.3
3.3.1

Genomförande
Övergripande genomförande

Som tidigare nämnts är web-api’t en mellanhand mellan Mecoms och mobilapplikationen så
det som behövdes implementeras var ett sätt att hämta data och formatera data från MECOMS
samt ett sätt att ta emot HTTP-förfrågningar och hämta motsvarande data i MECOMS och
skicka tillbaka data i JSON-format.
Då MECOMS har ett antal WCF-tjänster var det först nödvändigt att ansluta till rätt service
endpoint genom att ange en URL till denna service via Visual Studio 2013s inbyggda verktyg.
Då ingen dokumentation om var denna URL fanns var första uppgiften att leta i testmiljön
OmegaPoints .config-filer efter en URL till MECOMS-tjänsterna. Därefter skulle
funktionaliteten för hämtning och formatering av data implementeras.
Eftersom att anrop över nätverk är långsamma operationer bör antalet sådana anrop
minimeras för att skapa en bättre användarupplevelse. För att minska antalet anrop till
MECOMS så används web-api’ts databas för att spara vissa uppgifter om användarna för att
snabbare kunna ge verifiering angående inloggning. Kort beskrivning av flödet vid
inloggning:
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1. Web-api’t tar emot HTTP-anrop innehållande namn och lösenord för inloggning
2. Web-api’t söker i sin databas efter dessa uppgifter
3. Om uppgifterna fanns returnerar web-api’t direkt ett autentiserings-token tillbaka till
användaren som behövs för att kunna anropa web-api’ts övriga tjänster. Först om
uppgifterna inte fanns i databasen kontaktar web-api’t MECOMS för bekräftelse om
det är korrekta uppgifter. Vid godkända uppgifter skickas autentiserings-token
tillbaka till användaren annars skickas ett felmeddelande.
Andra uppgifter än användarnamn och hashat lösenord sparas inte i databasen på grund av att
uppgifter om t ex förbrukning och fakturor ständigt förändras och skulle därmed medföra
kontinuerlig uppdatering av dessa uppgifter vilket skulle ge upphov till onödig datatrafik över
nätverket. Så flödet vid anrop av dessa uppgifter kan beskrivas som:
1. Web-apit’t tar emot HTTP-anrop med ett autentiserings-token inkluderat
2. Om medskickat token är giltigt anropas MECOMS för att hämta begärda uppgifter,
annars skickas felmeddelande tillbaka
3. Web-api’t formaterar data från MECOMS och skickar tillbaka data till användaren
3.3.2

Problem

Den bristfälliga dokumentation som fanns tillgänglig har gjort att mycket tid gått åt till att leta
i .config-filer efter en viss URL till WCF-tjänsterna som behövdes för att kunna hämta data
från MECOMS. Vidare har det bidragit till en osäkerhet om anropen sker mot rätt tjänster då
tjänsterna som hittades inte stämmer helt överens med dokumentationen som finns. En följd
av detta är att det även tagit tid att ”kartlägga” klasserna som objekten MECOMS skickar
tillbaka tillhör, dess struktur och medlemmar.
Vid hantering av autentiserings-tokens som Entity Framework tillhandahåller var det först
oklart hur och var dessa tokens genererades och skickades tillbaka. Då Entity Framework vill
skicka tillbaka felmeddelande så fort inloggningsuppgifterna inte finns i databasen behövdes
en genskjutning av Entity Framework göras så ett anrop mot MECOMS görs innan
felmeddelande skickas tillbaka.
Vid vissa anrop till web-api’t krävdes mer än en parameter från mobilapplikationen för att
hämta korrekta data från MECOMS och detta blev ett problem då api’t endast kunde ta emot
en parameter från anropskroppen. Detta problem löstes genom att skapa en ”AppRequest”klass som agerade wrapper för alla nödvändiga parametrar från applikationer. Istället för att
ha en metod i api’t med signatur enligt nedan:
public ConnectionModel[] Post([FromBody]string userName, [FromBody]long id,
[FromBody]string type)

kunde istället en metod enligt nedan användas:
public ConnectionModel[] Post([FromBody]AppRequest request).

Som anrop från applikationen till api’t med den nya parametertypen behövde anropets datatyp
ändras till JSON, vidare behövdes ett JSON-objekt med korrekta medlemmar skapas vid
anropstillfället. Skillnaden på anropstyperna åskådliggörs nedan där understrukna rader visar
parameterskillnaden.

10 (45)

Första anropstypen med en enkel sträng som parameter:
$.ajax({
type: 'POST',
url: 'http://10.98.1.147:8080/token',
data: 'grant_type=password&username=' + username + '&password=' +
password,
contentType: 'application/x-www-form-urlencoded',
success: function (data) {
$.totalStorage('token', data.access_token);
$.totalStorage('userName', username);
getPortfolios();
},
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
if (jqXHR.status == 500) {
alert("statuskod 500, internal server error")
}
else
{
validate(language, "usernameAndPassword")
}
},
complete: function () {
}
});

Andra anropstypen med ett JSON-objekt som parameter, här visas även med understrykning
hur parametertypen anges som JSON med contentType: ”application/json”:
$.ajax({
type: 'POST',
contentType: "application/json",
beforeSend: function(request){
request.setRequestHeader('Authorization', 'Bearer '+token)
},
url: 'http://10.98.1.147:8080/api/Invoice',
data: JSON.stringify({ userName: $.totalStorage('userName'), id:
allPortfolios[currentPortfolioIndex].id, type:
allPortfolios[currentPortfolioIndex].type }),
success: function (data) {
addInvoices(data);
},
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
if (jqXHR.status == 500) {
alert("statuskod 500, internal server error")
}
},
complete: function(){
$.mobile.loading('hide');
}
})

4 Applikationen
4.1 Översikt
SigmaEnergyApp skapades för att Sigma skulle kunna erbjuda sina energikunder som är
kopplade mot MECOMS en mobilapplikation för att kunna få en överblick över sina
abonnemang, förbrukningar och fakturor. Valet stod mellan att skriva en web-applikation eller
en native-app. För att bredda tillgängligheten så krävdes det att applikationen släpptes till
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flera olika plattformar vilket medförde att valet blev en web-applikation. Valet till att skriva
en web-applikation var ganska enkelt då en native-app är kopplat till speciellt
programmeringsspråk per plattform vilket är väldigt tidskrävande pga att SigmaEnergyApp
skulle finnas tillgängligt till flera plattformar.
Användarna av applikationen är indelade i två användartyper:
 Abonnenten av el, fjärrvärme, vatten etc. Denna användartyp kallas ” slutkund”
 Slutkundens kontakt på energibolaget. Denna användartyp kallas ”kontaktperson”
En slutkund har endast tillgång till information som rör det egna kontot. Det är information
om fakturor, energiförbrukning, abonnemang samt kontaktuppgifter. En kontaktperson kan
däremot ha tillgång till information om åtskilliga konton då en mängd slutkunder kan ha
samma kontaktperson hos energibolaget. Framöver refereras slutkund till den användare som
endast har tillgång till sitt eget konto, kontaktperson till den som kan ha flertalet slutkunder
kopplade till sig och därmed tillgång till flertalet konton och till sist refereras användarna till
slutkunderna och kontaktpersonerna tillsammans.
4.2

Genomförande

4.2.1

Applikationens struktur

Mobilapplikationens ursprungsstruktur var att varje vy skulle ha sitt eget HTML-dokument
för att sedan byta mellan dem med javascript. Allt eftersom att fler vyer skapades blev det
tydligt att det var onödigt att ladda in ett nytt HTML-dokument och alla javascript på nytt så
fort en ny vy skulle visas. Detta låg till grund för en omstrukturering av applikationen till en
SPA istället. Detta innebar att all javascript och alla variabler stannar i minnet och behöver
inte laddas om eller skickas med när användaren navigerar runt i applikationen.
4.2.2
4.2.2.1

Flödet i mobilapplikationen
Sammanfattning

Innan projektet Sigma Energy App startade så fanns redan en grafisk design över flödet
(Bilaga §23) i applikationen som nämnts ovan i projektbakgrunden. Detta flöde var
ofullständigt då det saknades vyer för kontaktpersoner och även saknades önskvärda
navigationsmöjligheter i designen. Det innebar att egna beslut behövde tas angående designen
(Bilaga §19, §20, §21) och som underlag för dessa beslut fanns det befintliga flödet,
testmiljön Omegapoints web-portal (Bilaga §22) och produktägarens önskemål. I en sen fas
under utvecklingsarbetet tyckte produktägaren att flödet var ointuitivt och letade reda på ett
nytt flöde (Bilaga §24) som då skulle implementeras istället för det gamla.
4.2.2.2

Problem

Ett stort problem var att i det första flödet som implementerades fanns en drop-down-meny
som skulle finnas i alla vyer för inloggade kontaktpersoner men den skulle aldrig visas för
slutkunder. Innehållet i drop-down-menyn var en lista på kontaktpersonens kunder så att
kontaktpersonen var som helst i applikationen skulle kunna byta kund att visa information
om. Till exempel om en kontaktperson tittar på fakturor för slutkund A ska denne kunna byta
slutkund B i listan och därmed ska den nuvarande vyn uppdateras med slutkund Bs fakturor
istället. För att lösa detta undersöktes vilka ramverk som hanterar databindning på det viset.
Efter att ha övervägt ramverken AngularJS och knockoutJS föll valet på knockoutJS då det är
ett mycket mindre ramverk som hanterar denna typ av databindning utan att inkludera allt för
mycket onödig funktionalitet.
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Efter att databindningen fungerade gjordes applikationen om till en SPA vilket i sin tur
förstörde databindningen. Efter några dagar upptäcktes att orsaken var att metoden
changePage i jQuery Mobile som används för att byta vy gjorde att databindningen inte
fungerade som den skulle. Detta gjorde att knockoutJS övergavs helt och databindningen
implementerades med hjälp av jQuery istället. När sedan produktägaren hittade det nya flödet
visade det sig att drop-down-menyn inte skulle finnas vilket innebar att mycket jobb lagts ned
i onödan.
4.2.3

Design av det grafiska gränssnittet

När applikationen började ta form så började många funderingar komma fram gällande
applikationens design. Detta diskuterades med produktägaren och beslutet var att skapa en så
generisk applikation som möjligt. Applikationen kunde anpassas efter en av Sigmas
energikunder när det gällde val av färger etc. När det gäller design av jQuery Mobile så finns
det redan mycket som ingår men det finns även mycket verktyg för att kunna skräddarsy sin
egen design. Ett verktyg som användes heter themeroller som är en web-applikation för att
designa ett eget tema som kan användas i jQuery Mobile. När det gäller ikoner i applikationen
så tillhandahåller jQuery mobile några standardikoner, dock så saknades några ikoner som
behövdes för att komplettera applikationen och detta var något som skulle ignoreras enligt
produktägaren då fokus låg på att implementera all funktionalitet. Tanken är att projektet
senare ska tas över av några UX-utvecklare i Ukraina som ska färdigställa och optimera
designen.
4.2.4

Gemensam funktionalitet för alla vyer

4.2.4.1

Header

Alla vyer i mobilappliktionen har en header, dock är headerns funktionalitet anpassad efter
vilken användartyp som är inloggad samt vilken vy som för tillfället visas. Tabellen nedan
visar vilken funktionalitet som finns i headern beroende på inloggad användartyp samt aktuell
vy.
Vy

Användartyp

Headfunktionalitet

Login
Forgot password
Choose customer
Customer home

Alla
Alla
Kontaktperson
Kontaktperson

Home
Contact

Slutkund
Kontaktperson

Contact
Connections

Slutkund
Kontaktperson

Connections
Consumptions

Slutkund
Alla

Cost

Alla

Visa logotyp
Visa navigationstext, bakåtknapp till login-vyn
Visa navigationstext, logga ut-knapp
Knapp för att återgå till Choose customer-vyn,
visa navigationstext, logga ut-knapp
Visa navigationstext, logga ut-knapp
Knapp för att återgå till Choose customer-vyn,
visa navigationstext, logga ut-knapp
Visa navigationstext, logga ut-knapp
Knapp för att återgå till Choose customer-vyn,
visa navigationstext, logga ut-knapp
Visa navigationstext, logga ut-knapp
Bakåtknapp till Connections-vyn, visa
navigationstext, logga ut-knapp
Bakåtknapp till Consumptions-vyn, visa
navigationstext, logga ut-knapp
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Invoices

Kontaktperson

Invoices
Invoice details

Slutkund
Alla

4.2.4.2

Knapp för att återgå till Choose customer-vyn,
visa navigationstext, logga ut-knapp
Visa navigationstext, logga ut-knapp
Bakåtknapp till Invoices-vyn, visa
navigationstext, logga ut-knapp

Footer

Alla vyer har även en footer. Även i footern skiljer sig funktionaliteten beroende på vilken vy
som visas men däremot har alla användartyper alltid samma funktionalitet i footern. Loginvyn har en ”About”-knapp där information om applikationen ska kunna visas. Forgot
password- och Choose customer-vyerna har tomma footers. Övriga vyer har en
navigationsmeny i footern som både låter användaren enkelt navigera i applikationen samt
visar var i applikationen användaren befinner sig vid ett givet tillfälle.
4.2.4.3

Fysisk bakåtknapp

Vid implementationen av navigationsflödet stod det klart att det fanns vissa
navigationsmöjligheter som behövde begränsas. Till exempel vid utloggning ska det inte
finnas möjlighet för att användaren att navigera ”bakåt” och därmed komma tillbaka in i
applikationen utan att logga in på nytt. Givetvis finns ingen sådan navigeringsmöjlighet
implementerad i applikationen men andriodtelefoner har en fysisk ”bakåtknapp” som triggar
samma event som jQuery Mobiles navigeringsmetod changePage() och använder det för att
navigera tillbaka till senast visade vy. För att lösa detta problem testades några olika
lösningar, den första lösningen var att rensa jQuery Mobiles cachningshistorik vid utloggning
så det inte skulle finnas några sidor i cachen att navigera bakåt till. Denna lösning fungerade
inte då det inte fanns något sätt att tömma jQuery Mobiles cachningshistorik. Den andra
lösningen var att inte cacha några sidor överhuvudtaget, det löste problemet med att trycka på
den fysiska bakåtknappen efter utloggning. Dock innebar det att det inte gick att använda den
fysiska bakåtknappen överhuvudtaget i applikationen vilket skulle vara möjligt. Den sista
lösningen som testades var att lägga till en event listener till eventet som triggas vid
användning av den fysiska bakåtknappen och att där blockera bakåtnavigation om man
befinner sig på inloggningsvyn. Detta var den bästa lösningen på problement men den var inte
perfekt. Den blockerade bakåtnavigation från inloggningsvyn oavsett vilken vy som var den
senast besökta och inte bara om den senast besökta var en vy som kräver inloggning. Detta
skulle förmodligen kunna kringgås genom att först kontrollera vilken som var den senast
besökta vyn och endast blockera bakåtnavigation under förutbestämda förutsättningar.
4.2.5
4.2.5.1

Login
Sammanfattning

Login-vyn (Bilaga §1) innehåller få komponenter då fokus ligger på att användarna ska logga
in till sitt konto. Om användarna har glömt sitt lösenord så finns det möjlighet för användarna
att återställa det via ”Forgot your password?”. ”Remember me” används för slippa skriva in
sitt användarnamn och lösenord varje gång de vill logga in. Dessutom finns det möjlighet för
användarna att välja mellan svenska (Bilaga §2) och engelska där det sistnämnda är standard.
4.2.5.2

Token-hantering

För att klienten ska kunna komma åt skyddade resurser från web-api’t så krävs det att klienten
har en token [8]. Detta får klienten genom att verifiera sig med sitt användarnamn och
lösenord. När klienten har mottagit sin token så är det viktigt att spara den då den behövs
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varje gång klienten vill ha åtkomst till skyddade resurser. För att spara token så används
totalStorage.
4.2.5.3

Flerspråksstöd

Ett av kraven var att applikationen skulle ha flerspråksstöd. För att kunna hantera detta så
användes ett klientbaserat web-ramverk som heter obviel. Detta ramverk har sedan metoder
för att ladda in olika lexikon som man själv har skapat.
4.2.5.4

Validering

När användarna trycker på ”Login”-knappen anropas en valideringsfunktion vars uppgift är
att kontrollera att det angivna användarnamnet och lösenordet är korrekt ifyllt. Om
användarnamn eller lösenord skulle saknas visas ett felmeddelande som anger vad det är som
saknas. I fallet där både användarnamn och lösenord är ifyllda men kombinationen är fel så är
det valideringsfunktionen som ger felmeddelande om att inloggningen misslyckades. (Bilaga
§3, §4 och §5)
4.2.5.5

Remember me

Ett av kraven på applikationen var att användarna ska kunna välja att applikationen ska spara
användarnamn och lösenord så användaren inte behöver ange dessa vid varje inloggning utan
att de är ifyllda. Detta löstes genom att under inloggning kontrollera ifall check-boxen
”Remember me” var markerad och i så fall spara användarnamn och lösenord på telefonen
med hjälp totalStorage. Vid utloggning rensas totalStorage ifall ”Remember me” inte var
markerad. Att totalStorage rensas först vid utloggning beror på att vissa uppgifter som lagras
där behövs under sessionens gång istället för att direkt vid inloggningen helt enkelt låta bli att
lagra användaruppgifter ifall ”Remember me” inte var markerad. När applikationen sedan
stängs av och sedan startas igen kontrolleras ifall användaruppgifterna ligger sparade i
totalStorage. Ifall de gör det fylls användaruppgifterna automatiskt i och check-boxen
”Remember me” markeras så användaren endast behöver trycka på login-knappen.
4.2.5.6

Problem

Problem som uppstod var hur man skulle skicka vidare information om vilket språk som var
valt till de andra html-sidorna då det inte finns statiska variabler inom javascript. Detta löstes
först genom något som kallas "query string" vilket innebär att man skickar med variabelns
värde via URL’en [9]. Senare när applikationen gjordes om till en SPA var det inte längre
nödvändigt att skicka med variabler mellan vyerna och därmed avskaffades ”query strings”.
Ett problem med flerspråksstödet var att varje element som skulle översättas behövde ett id,
detta för att funktionen som sköter översättningen ska ha åtkomst till elementets attribut.
Detta är inte bra då alla element måste märkas med ett id samt att det kan bli förvirrande för
framtida utvecklare som kanske inte förstår varför alla element är märkta med ett id,
framförallt så blir det väldigt hårdkodat om vilka element som ska översättas och om någon
utvecklare skulle byta id på ett visst element så fungerar inte översättningen för det elementet.
För att tydligt i koden visa vilka element som ska översättas skapades ett nytt attribut som
heter ”data-translate” vilket kan tilldelas ett visst attribut-id. Alla element som ska översättas
tilldelas ett ”data-translate”-id istället som förs in i lexikonen. På så vis kan
översättningsfunktionen loopa igenom alla element som har ”data-translate”-attributet och
hämta rätt översättning för respektive ”data-translate”-id när användarna byter språk. Detta
minimerar inte bara koden utan också förtydligar koden om vilka element som ska översättas
och vad det attributet är till för. Först i HTML 5 är det legitimt att skapa egna ”data-*”-attribut
där asterisken kan bytas mot godtyckligt namn, i detta fall ”translate”.
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4.2.6
4.2.6.1

Forgot password
Sammanfattning

En funktionalitet som kunden ansåg vara viktig men inte var ett krav var att kunna återställa
lösenordet om användarna hade glömt bort det. För att kunna återställa sitt lösenord måste
användarna ange sin e-post i forgot password-vyn (Bilaga §6). När användarna trycker på
"Reset password"-knappen så kontrolleras det först om användaren har angett en e-post, om
inte så får användaren ett felmeddelande att ange en e-post (Bilaga §7). Om användaren angett
en e-post görs ett serveranrop för att återställa lösenordet, om det lyckades så valideras detta
med ett meddelande till användaren att lösenordet blivit återställt. Om användaren skulle ange
en felaktig e-post så får användaren ett meddelande om att e-posten är okänd (Bilaga §8).
4.2.6.2

Problem

När funktionaliteten skulle testas så återställdes aldrig någon lösenord men valideringen gick
bra när ingen eller felaktig lösenord angavs. Efter lite undersökningar så upptäcktes problemet
och det visade sig att problemet låg i MECOMS. För att kunna återställa ett lösenord så
krävdes det att användarens e-post var en "Primary email" i MECOMS och detta gick inte att
ordna i testmiljön vilket innebar att det inte går att säkerställa att den funktionaliteten fungerar
som den ska.
4.2.7
4.2.7.1

Choose customer account
Sammanfattning

Då applikationen anpassats efter olika användartyper var en vy där användartypen
kontaktperson kan välja bland sina kunder nödvändig. Vyn choose customer account (Bilaga
§16) är kontaktpersoners start-vy efter att ha loggat in där en portfoliolista över
kontaktpersonens kunder skall visas. Syftet var sedan att när kontaktpersonen valt en portfolio
i listan skall en ny vy visas. Den nya vy som då visas motsvaras av den första vy en slutkund
visas vid inloggning, detta för att kontaktpersonen ska få upplevelsen av att vara inloggad
som den aktuella kunden.
4.2.7.2

Funktionalitet

I direkt samband med inloggning sker även ytterligare ett anrop mot server där information
om den inloggade kundens portfoliolista begärs. Då portfoliolistan mottagits kan det avgöras
om den inloggade kunden är av användartypen kontaktperson eller slutkund genom att
undersöka längden på portfoliolistan. Om listan har fler än ett element så är användaren en
kontaktperson, om listan har endast ett element kan det både vara en slutkund eller en
kontaktperson med endast en kund. I fallet där användaren är av typen kontaktperson skapas
en lista över alla kontaktpersonens kunder. Det är ur denna lista användaren får välja en kund
att visa information om.
4.2.7.3

Problem

Ett problem var att ingen ”Customer”- eller ”User”-klass fanns i MECOMS vilket medförde
att det var omöjligt att avgöra med inloggningsuppgifterna endast om det rörde sig om en
kontaktperson eller slutkund och således blev det oklart vilken vy som först skulle visas efter
lyckad inloggning. Lösningen var dock enkel då portfoliolistans längd tydligt kunde avgöra
vilken användartyp den inloggade användaren tillhörde. Undantaget är extremfallet då en
kontaktperson enbart har en kund vilket ger upphov till endast ett element i portfoliolistan och

16 (45)

gör det omöjligt att avgöra användartypen. Lösningen på extremfallet var att låta
kontaktpersoner med endast en kund behandlas som en slutkund i applikationen, allt för att
undvika att tvinga en kontaktperson att välja ett element ur en lista som bara innehåller ett
element för att komma vidare i applikationen.
4.2.8
4.2.8.1

Customer home
Sammanfattning

Customer home är den vy (Bilaga §17) en kontaktperson visas efter denne valt en kund ur sin
portfoliolista i ”Choose customer account”-vyn. Customer home är kontaktpersonens
navigationsnav för den valde kunden. Där visas en navigationsmeny i footern där alla vyns
funktionaliteter är tillgängliga från. Denna vy motsvarar slutkunders ”Home”-vy.
4.2.8.2

Funktionalitet

När en kontakperson valt en kund i sin portfoliolista fyller applikationen i kundens
portfoliobeskrivning samt kontaktpersonens e-postadress i textfält i Customer home-vyn.
Detta för att tydligt visa kontaktpersonen ska se vilken som är den valda portfolion.
4.2.9
4.2.9.1

Home
Sammanfattning

Home-vyn (Bilaga §9) presenterar information om slutkunden som den hämtar från servern
samt nyheter om slutkundens energibolag. Tanken är att mer information om slutkunden ska
presenteras i framtiden såsom adress och telefonnummer. Dock så finns inte detta tillgängligt i
de WCF-services som web-api't jobbar mot just nu.
4.2.10 Connections
4.2.10.1 Sammanfattning

Connections är en vy (Bilaga §13) där en inloggad slutkund kan se sina anslutningspunkter i
en lista. Informationen som visas för varje anslutningspunkt är:
 Anslutningspunkts-id
 EAN-id
 Energityp
4.2.10.2 Funktionalitet

Vid navigering till Connections-vyn görs ett anrop mot servern för att hämta användarens alla
anslutningspunkter. När anslutningarna tas emot från servern läggs de in i en tabell. Syftet är
att användaren ska kunna välja en anslutningspunkt i listan att visa förbrukningsinformation
om.
4.2.11 Consumptions

Consumptions är en vy (Bilaga §14) där förbrukningsvärden för en vald anslutningspunkt.
Det var ett av kraven på applikationen att förbrukningsvärden ska kunna visas i en graf och
även att användaren kan välja år att visa förbrukning för. Dessa krav uppfylls av
Consumptions-vyn. Ett annat krav på applikationen var att användaren även skulle kunna se
kostnad för en vald anslutningspunkt och enligt det givna flödet från produktägaren skulle
kostnadsgrafen vara åtkomlig från vyn med förbrukningsgrafen vilket medförde att en sådan
navigationsmöjlighet finns i Consumptions-vyn.
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4.2.11.1 Funktionalitet

När användaren har valt en anslutningspunkt ur listan i Connections-vyn görs ett anrop mot
servern med anslutningspunktens id-nummer och aktuellt år som parametrar för att hämta
förbrukningen för den valda anslutningspunkten. Om det finns förbrukningsvärden för
aktuellt år skickar servern tillbaka förbrukningsvärden till klienten. Det finns tre olika
elektricitetsprodukter elbolagen erbjuder som skiljer sig beroende på hur elnätet är belastat
samt hur nätägarna hanterar belastningen. Sedan delas varje elektricitetsprodukt upp i två
underkategorier, High och Low. Varje elektricitetsprodukt har en tröskelförbrukning vilken
innebär att en viss taxa gäller för varje kWh under tröskelförbrukningen och en annan taxa för
varje kWh som förbrukats över tröskelförbrukningen. Så om elektricitetsprodukt A har en
tröskelförbrukning på 10 kWh och kunden har förbrukat 12 kWh innebär det att kunden
förbrukat 10 kWh av produkt ALow och 2 kWh av produkt AHigh. Detta innebär kunden
faktureras 10 × låg taxa + 2 × hög taxa. I grafen ska alla produkters underkatekorier visas
vilket innebär att för varje anslutningspunkt blir det sex kurvor i grafen.
4.2.11.2 Problem

Ett problem var hur alla förbrukningsvärden skulle presenteras i en graf. Lösningen på det
problemet var enkel, för att rita graferna användes en jQuery-plugin som heter jqPlot som
gjorde det trivialt att rita och fylla grafer med värden. Ett annat problem som uppstod var att
applikationen även behövde hålla reda på vilket år användaren hade valt så att funktionen som
anropar servern kan skicka med aktuellt år som parameter. Det löstes genom att vid
inloggning instansiera ett javascriptobjekt av typen Date som har en metod .getFullYear som
returnerar nuvarande år och sedan spara värdet i en global variabel. I mån av tid hade en
bättre lösning valts. Sedan i Consumptions-vyn finns en drop-down-meny som användaren
kan använda för att uppdatera den globala variabeln med nya värden. Funktionen som anropar
servern använder den globala variabeln som värde för år-parametern.
4.2.12 Cost
4.2.12.1 Sammanfattning

I Cost-vyn (Bilaga §15) presenteras kostnaden för förbrukningen per månad under det valda
året i en graf enligt ett av kraven på applikationen. Cost-vyn fungerar nära på identiskt med
Consumptions-vyn med enda skillnaden att det finns färre navigationsval. Alla tänkbara
problem med vyn hade redan uppstått i Consumptions-vyn och var därmed redan lösta då
Consumptions-vyn implementerades först.
4.2.13 Invoices
4.2.13.1 Sammanfattning

Ett av kraven var kunna presentera en översikt över användarnas fakturor vilket görs i denna
vy (Bilaga §11). Invoices anpassar vilka fakturor som ska presenteras efter vilken slags
användare det är som loggar in. Om det är en slutkund som är inloggad så hämtas slutkundens
alla fakturor och visar dem i en tabell. Är det däremot en kontaktperson som loggat in så
hämtas fakturor för kontakpersonens valda kund och visar dem i en tabell.
4.2.13.2 Funktionalitet

Fakturorna presenteras i en tabell där tabelldata fylls i dynamiskt efter användarnas fakturor.
För varje faktura ska användarna dessutom ha möjlighet att se mer detaljer om, detta görs
genom ett nytt serveranrop med fakturans id.
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4.2.13.3 Presentation

För en användarvänligare upplevelse presenteras fakturorna med en av två olika färger
beroende på om fakturan befinner sig i en jämn eller udda tabellrad. Tabellhuvudet anpassas
efter vilken skärmstorlek användarna har i sin mobil/surfplatta, om skärmstorlekens bredd är
för liten presenteras varje tabellhuvud framför respektive data (se figur 1). Om breddutrymme
finns så visas endast ett tabellhuvud med respektive data nedanför (se figur 2) och detta gäller
även om användarna har mobilen liggandes eller ståendes.

Figur 1, stående vy (Bilaga §11)

Figur 2, liggande vy (Bilaga §18)
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4.2.13.4 Problem

Ett problem var hur tabellen skulle fyllas dynamiskt där varje tabellrad innehåller en faktura
och en onclick-funktion som anropar servern med den valda fakturans id för att hämta detaljer
samt byta vy. När ett serveranrop görs för att hämta fakturor så returnerar web-api’t en array
med JSON-objekt där varje objekt är en faktura, denna array passas sedan vidare till en
funktion som loopar igenom fakturorna och för varje varv i loopen skapas det en ny tabellrad
med data från respektive faktura samt en onclick-funktion. När alla tabellrader har skapats så
läggs de in i tabellen.
4.2.14 Invoice detail
4.2.14.1 Sammanfattning

Denna vy (Bilaga §12) skapades för att ge användarna mer information om respektive faktura.
Här ska användarna ha möjlighet att inspektera sina fakturor mer noggrant och även kunna se
sin fysiska faktura i pdf format.
4.2.14.2 Problem

Att visa pdf-fakturan var den sista funktionaliteten som skulle implementeras vilket innebar
att det endast fanns lite tid kvar, denna funktionalitet visade sig ta längre tid än beräknat.
Anledningen var att det fanns flera faktorer som kunde påverka resultatet. Själva pdfhanteringen var unik då det inte är någon MECOMS metod som kan anropas utan Sigma har i
sitt eget system en egen pdf-generator som skapar energikundernas fakturor. Detta innebar att
när klienten gör ett anrop mot web-api’t så ska den routa om och hämta pdf'en från Sigmas
egen server istället.
När bilden var klar om hur flödet för att hämta pdf-filer såg ut så skapades först
funktionaliteten i web-api’t. När web-api’t mottagit faktura-id routar den till rätt fil som
motsvarar id’t, om fakturan finns så öppnas en ström för att kunna läsa in filen annars
returneras ett felmeddelande tillbaka till klienten att det inte fanns någon faktura för angivet
id. När strömmen har öppnats och web-api’t har hämtat filen så konverterar den om den till en
base64 string och returnerar en string tillbaka till klienten, anledningen är att jQuery inte har
något enkelt sätt att ta emot en fil via AJAX-anrop. Base64 används för att koda om binär data
till 7-bitars ASCII-tecken vilket är ett säkert alternativ för att inte tappa data, denna metod
används flitigt inom e-post. [10]
I klienten används javascript-funktionen windows.open() för att presentera pdf-filen i ett nytt
fönster. Men innan den kan presenters så måste den sättas ihop till en URI. Följande kods
används för att sätta ihop den till en URI: window.open(”data: application/pdf;base64,”+
dataFromServer);. Denna lösning fungerade i datorns webbläsare (google chrome & mozilla
firefox) men när detta laddades upp via PhoneGap Build för att testa i mobilen(android) så
fungerade detta inte alls. När man klickar på länken via mobilen så kan man se att ett
serveranrop görs men sedan händer det inget mer än så. Då detta inte fungerade i mobilen
krävdes det forskning om vad detta kan bero på. Efter lite efterforskning så visade det sig att
problemet kan ligga lite varstans där två alternativ är att det är ett android-specifikt problem
eller ett PhoneGap Build-specifikt problem. För att kunna identifiera vart problemet ligger så
måste det finnas möjligheter att debugga applikationen när den körs i mobilen då det funkar
via datorns browsers. Första tanken var då att emulera android i datorn och debugga via
emulatorn men pga tidsbrist så bestämde kunden att denna funktionalitet skulle läggas åt
sidan tillsvidare.
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4.2.15 Contact

4.2.14.1 Sammanfattning
Denna vy (Bilaga §10) används för att presentera kontaktinformation och en besöksadress till
energibolaget. En tanke var att användarna ska kunna trycka på "Directions" för att få en
vägbeskrivning till presenterad adress men denna funktionalitet har inte implementerats då
detta inte var ett krav och att det inte fanns tid för att implementera detta. Om mer tid hade
funnits så hade även en liten karta implementerats bredvid adressen för att visa vart det ligger
samt fungerat som en länk till vägbeskrivningen.

5 Testning
5.1 Sammanfattning
För att säkerställa att Sigma Energy App fungerar enligt specifikationen, kraven samt hur
utvecklarna tror att den fungerar krävs testning[11]. Det beror till stor del på att med dagens
teknologier inom systemutveckling med alla nivåer av abstraktion är det ibland näst intill
omöjligt att förutse exakt alla konsekvenser av en ändring i applikationen [12]. Med detta som
bakgrund stod det klart att testning är nödvändig. Men vad ska testas och hur?
I fallet Sigma Energy App som består av ett web-api samt en mobilapplikation borde det
rimligtvis vara så att båda dessa beståndsdelar är i behov av testning. I den bästa av
systemutvecklarvärldar skulle en kund kunna välja MECOMS som affärssystem varpå Sigma
installerar MECOMS hos kunden och allt fungerar. Detta är dock långt ifrån hur verkligheten
fungerar. Varje kund som väljer MECOMS har krav på en skräddarsydd lösning för just den
egna verksamheten. Detta innebär att varje verklig MECOMS-installation skiljer sig mycket
åt från den ”råa” MECOMS-installation som finns i testmiljön Omegapoint Sigma Energy
App använder sig av. En olycklig och oundviklig konsekvens av detta är att de services som
finns i testmiljöns MECOMS-installation som web-api’t ansluter till med all sannolikhet inte
existerar någonstans i verkligheten vilket innebär att web-api’t är obrukbart utanför
testmiljön. De faktum att web-api’t helt skulle behöva skrivas om vid release av
mobilapplikationen och att det rådde tidsbrist under utvecklingsprocessen låg till grund för ett
beslut att inte göra utförliga tester av web-api’t utan att endast lägga tid och energi på att testa
mobilapplikationen.
Då Sigmas huvudsakliga mål med mobilapplikationen är att sälja den till många olika kunder
runt i världen togs beslutet att rikta in testningen mot applikationens grafiska gränssnitt. Detta
för att säljarna ska kunna visa en så attraktiv produkt som möjligt till de tilltänkta kunderna.
Vid testning av grafiska gränssnitt är det främst två aspekter av gränssnittet som är i behov av
testning. Dessa är [13]:
 Testning av funktionaliteten, att alla knappar, listor, textfält mm fungerar enligt
specifikationen
 Testning av designen, användbarhetstest. Att applikationen på ett tydligt sätt
kommunicerar hur den ska användas
5.2 Test av funktionalitet
Vid testning av ett grafiskt gränssnitts funktionalitet finns det olika sätt att gå till väga, olika
metoder att använda. Oleksandr Reminnyi beskriver i artikeln ”Functional GUI Testing
Automation Patterns” [14] några olika mönster för att automatisera test av grafiska gränssnitt.
Tidsbrist hindrade dock denna typ av tester under utvecklingen av Sigma Energy App.
Metoden för att testa funktionaliteten var enkel, att manuellt testa ett antal testfall som
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motsvarar verkliga användningsscenarion. Testfallen gjordes med avsikt att testa så många
permutationer av funktionaliteten i gränssnittet som möjligt. Några exempeltestfall som
motsvarar tänkbara användarscenarion följer i tabellen nedan:
Testfall

Förutsättning

Scenario

1

Applikationen är startad och vyn
som visas är inloggningsvyn

Fyll i användauppgifter  Tryck på ”Login”  Tryck
på ”Logout”  Tryck på fysisk bakåtknapp

2

En slutkund är inloggad och
befinner sig vid godtycklig vy
som kräver inloggning

Tryck på ”Logout”  Tryck på den fysiska
bakåtknappen

3

En slutkund är inloggad och
befinner sig vid
”Anslutningspunkter”-vyn

Välj en anslutningspunkt i listan  Välj år 2011 att
visa förbrukning för  Tryck på ”Bakåt”-knappen i
headern  Välj samma anslutning igen

4

En slutkund är inloggad och
befinner sig vid
”Anslutningspunkter”-vyn

Välj en anslutningspunkt i listan  Välj år 2011 att
visa förbrukning för  Tryck på den fysiska
bakåtknappen  Välj samma anslutning igen

5

En slutkund är inloggad och
befinner sig vid
”Anslutningspunkter”-vyn

Välj en anslutningspunkt i listan  Välj år 2011 att
visa förbrukning för  Tryck på ”Bakåt”-knappen i
headern  Välj en annan anslutning

6

En slutkund är inloggad och
befinner sig vid
”Anslutningspunkter”-vyn

Välj en anslutningspunkt i listan  Välj år 2011 att
visa förbrukning för  Tryck på den fysiska
bakåtknappen  Välj en annan anslutning

Givetvis har många fler användarscenarion testats och som tabellen antyder blir det snabbt
många snarlika testfall för att testa så många permutationer av funktionalitetsanvändandet
som möjligt. Detta för att i så god utsträckning som möjligt hitta fel, buggar och oavsiktligt
beteende hos applikationen.
Vissa av testfallen som gjordes var rena test för flöden i applikationen samt hur applikationen
hanterar navigering, hur variabler uppdateras samt hur ramverken samarbetar. Vissa testfall
var integrationstest, test som testar stora delar av systemet samtidigt. Till exempel testade vi
att vid användning av en viss funktionalitet att hela flödet från anrop från mobilapplikationen
tills att svar erhållits att allt gått som förväntat. Denna process går att automatisera men det är
något tiden inte räckte till, Christian Jöngren beskriver i sin rapport ”Automated Integration
Testing – an Evaluation of CruiseControl.NET” bland annat om svårigheter med
automatiserade integrationstester där nedprioritering på grund av tidsbrist som en utav
dem[15].
5.3 Test av design
Vid testning av design historiskt sett så har ingenjörerna eller utvecklarna designat sina
produkter efter eget tycke varpå de slutgiltiga användarna har fått lära sig hur produkten
fungerar genom att köpa och sedan testa den själva. Då vi lever i en tid då kraven på enkelhet
och snabbhet växer samtidigt som utbudet ökar explosionsartat har användarna inte tid och
lust att tvingas gå igenom en period av att lära sig en applikation. Om en användare inte
omedelbart förstår en applikation eller helt enkelt tycker den är dålig, långsam eller bara
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tråkig kommer användaren inte att använda applikationen. Hur ska utvecklare då se till detta
undviks?
Här kommer UX och användarcentrerad design in i bilden. Istället för att utvecklarna designar
applikationer efter eget tycke behöver de tänkta användarna involveras i testningen av
designen. Hur en användare upplever design beror på en mängd olika faktorer såsom
användarens kognitiva förmåga, erfarenhet av liknande applikationer, ursprung, religion och
många fler. Bland annat skriver Idrani Medhi i artikeln User-Centered Design for
Development att ”Differences in religion or culture can cause unintended interpretations,
especially in UI work” [16]. Hemligheten bakom en lyckad design tycks ligga i att anpassa
designen efter de tänkta användarnas åsikter. David Travis skriver i sin bok ”The Fable of the
User-Centered Designer” om ”tre hemligheter” gällande användarcentrerad design [17]:
1. ”Tidigt och kontinuerligt fokus på användarna och deras uppgifter”
2. ”Empiriska mätvärden på användarnas beteende”
3. ”Iterativ design”
I praktiken betyder detta att utvecklarna tidigt i processen ska involvera användarna och
anpassa designen efter deras arbetsuppgifter och behov. Dessutom behöver användarna
kontinuerligt vara involverade så designen inte utvecklas bort från användarnas bästa.
Det betyder även att det går att mäta hur bra en design är genom att låta användarna
genomföra förbestämda scenarion på applikationen och betygsätta designen genom hur många
gånger användaren till exempel navigerade fel eller inte hittade sökt material.
Slutligen betyder det att designen kontinuerligt behöver utvärderas och eventuellt göras om.
Element i designen som användarna ville ha i början av utvecklingen kanske de ändrar sig om
i ett senare stadie i utvecklingsprocessen. Även design-element som designern tycker är bra
och meningsfulla bör kontinuerligt utvärderas för att undvika att designen blir mindre flexibel
på grund av designerns subjektiva åsikt.
Den naturliga följdfrågan här är: Hur väl har användarcentrerad design integrerats i projektet
Sigma Energy App?
Då ett designflöde var givet av produktägaren drogs slutsatsen att designen i stor mån redan
var testad samt utvärderad. Detta till trots har en medlem ur UX-teamet på Sigma rådfrågats
kontinuerligt och även veckovisa användartester med produktägaren och andra användare ur
aktuell målgrupp har genomförts med avsikten att förbättra designen.

6 Versionshantering
Då applikationer idag blir allt mer komplexa och växer i storlek blir det allt viktigare att på ett
strukturerat sätt lagra koden och separera olika versioner av applikationen. Detta är för att
utvecklarna ska kunna skapa en ny version av applikationen och arbeta på den utan risk för att
förstöra de gamla versionerna. En annan nytta är att utvecklarna ges möjlighet att granska
koden för alla tidigare versioner. Vidare möjliggör det för flera utvecklare att arbeta mot
samma kodbas utan att kod skrivs över. Om flera utvecklare arbetar mot samma källkodsfil
och eventuella konflikter uppstår tvingar versionshanteringssystemet utvecklarna att manuellt
lösa konflikterna.
I projektet Sigma Energy App användes TFS med git för versionshantering. All kod lagrades i
olika repositories på bitbucket.org.
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7 Resultat
7.1
7.1.1

Resultat enligt krav
De krav enligt specifikationen som färdigställdes

Prioritetsnivå 1
 Användarna ska kunna logga in med sina MECOMS-användaruppgifter
 Mobilapplikationen måste att stödja flerspråksval
 Användarna ska kunna komma åt information om applikationens funktionalitet innan
inloggning sker, och även information om hur man hämtar inloggningsuppgifter
 Inloggade användare ska kunna välja en specifik abonnemangstyp (el, gas, värme,
vatten etc.) från en abonnemangslista ifall användaren har flera olika typer av
MECOMS-abonnemang
 Användarna ska kunna se en lista över alla fakturor över alla MECOMS-abonnemang
 När en användare valt en abonnemangstyp från abonnemangslistan ska användaren
kunna få en överblick över den månatliga förbrukningen i kWh för de senaste tolv
månaderna i form av en graf
 Användarna ska kunna välja en anslutning att visa mer information om från en lista av
anslutningar per abonnemangstyp användaren har i MECOMS
 Användarna ska kunna välja mellan olika år vid visning av månatlig konsumption eller
kostnad
Prioritetsnivå 2
 Användarna vill att applikationen ska kunna komma ihåg inloggningsuppgifterna för
framtida inloggningar
 Användarna ska kunna se den månatliga kostnaden för varje anslutning som en graf
över de senaste tolv månaderna
Prioritetsnivå 3
 Användarna ska kunna se kontaktinformation och öppettider för kundservice
7.1.2

De krav enligt specifikationen som inte färdigställdes och varför

Prioritetsnivå 1
 Användarna ska kunna se en PDF-faktura, denna faktura ska vara samma som
användaren mottog för betalning
 PDF-hanteringen färdigställdes inte på grund av att tiden inte räckte till,
produktägaren ansåg att andra funktionaliteter skulle prioriteras över PDFhantering.
 Applikationen ska kunna köras på både iPhone och Android
 Produktägaren ville att applikationen skulle färdigställas för en plattform i taget
med andriod som första plattform. PhoneGap Build bygger applikationen till
iOS samtidigt som till andriod men det saknades apple developer license vilket
omöjliggjorde testning för iOS.
Prioritetsnivå 2
 Användarna ska kunna ändra sitt lösenord
 Produktägaren ändrade sig angående detta krav och det togs bort
 Användarna ska kunna se en överblick över alla produkter med detaljer och priser för
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olika abonnemang
 Detta krav kunde inte implementeras då det saknades nödvändiga services i
MECOMS
 Användarna ska kunna överlämna en mätarställning för en vald anslutning
 Detta krav kunde inte implementeras då det saknades nödvändiga services i
MECOMS
Prioritetsnivå 3
 Som användare ska jag kunna se mätvärden för en vald anslutning
 Detta krav kunde inte implementeras då det saknades nödvändiga services i
MECOMS
 Användarna ska kunna hitta tips och information i applikationen om hur man sänker
sin förbrukning
 Detta krav implementerades inte då det inte fanns tid
7.2 Subjektivt resultat enligt produktägare
Under det sista sprint review-mötet gjordes även en demonstation av applikationen och
produktägaren uttryckte att projektet var över förväntan väl genomfört. Även handledarna och
projektledaren på Sigma uttryckte att mer implementation än förväntat hade hunnits med samt
att ett professionellt arbetssätt tillämpats.
Ytterligare uttryckte produktägare, handledare och projektledare att projektet var större och
mer komplext än de först tänkt och räknat med.

8 Diskussion
I projektets start kastades vi in i en värld full av nya tekniker, metoder och teorier. Ingen av
oss hade skrivit en enda rad javascript, vi hade hört namnet WCF men inte arbetat med det, vi
visste inte vad ett web-api var och vi skulle jobba ett system som är anpassat för
energibranschen, en bransch som vi inte hade någon kunskap om. Samtidigt som det tycktes
vara en övermäktig uppgift så kändes det spännande, utmanande och som en chans för oss att
testa vår förmåga att ta till oss nya tekniker.
Vi har i detta projekt visat prov på mycket god förmåga att ta till oss nya tekniker samt att
självständigt analysera och lösa problem inom ett brett område, från GUI-lösningar i front end
till databaslösningar i back-end. Vi har även varit drivna i grupparbetat. Vi har själva bokat
möten med vår uppdragsgivare (produktägaren) där vi har planerat arbetet där många beslut
togs som resulterade i en bättre slutprodukt. Till exempel när vi inte tyckte att den
ursprungliga designen var varken mobilanpassad eller intuitiv tog vi kontakt med
produktägaren som delade vår åsikt och tog fram en ny design vilket hade stor påverkan på
applikationen.
Ett teoretiskt område vi valde att fördjupa oss inom var test av design. Hur man går till väga
för att testa och utvärdera ett grafiskt gränssnitt samt hur man tolkar och implementerar
testresultaten. För att tolka och utvärdera testresultaten måste ett större perspektiv tas hänsyn
till. Frågor som behöver besvaras är:
 Hur tolkar vi information?
 Hur påverkar vår kultur i väst oss vid tolkning av information?
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 Finns det skillnader i hur olika samhällsgrupper tolkar information?
 Vilka samhällsgrupper tillhör slutanvändarna av mobilapplikationen?
Detta var viktiga frågor då applikationens långsiktiga syfte är att säljas i hela världen vilket
innebär att denna typ av frågor spelar stor roll för applikationens framgång eller fall.
Vi har på vår fritid deltagit i studiecirklar på Sigma som har handlat om MVC och
automatiserad testning där studiecirklarna både innehållit föreläsningar och workshops. Detta
för att utveckla vår kompetens inom vårt arbetsområde. Vi har även utanför arbetstid bedrivit
en mängd små projekt i syfte att lära oss ramverk och bibliotek inom till exempel javascript
för att fördjupa vår kunskap inom områden som var relevanta för både aktuellt och framtida
projektet.
Under projektets gång var vi själva helt ansvariga för strukturen av utvecklingsprocessen
inom ramarna för vår agila utvecklingsmetod SCRUM. Detta medförde både problem och
möjligheter. Det problematiska var att vi många gånger gjorde dåliga val när det gäller
utvecklingen. Vi valde till exempel fel eller onödiga ramverk under utvecklingen, vår
implementation var ostrukturerad och i vissa fall ineffektiv och vi gjorde en mängd misstag
projektet igenom. Detta låg dock till grund för möjligheterna för oss att utvecklas. Även om
slutprodukten är långt från perfekt så vet vi, tack vare våra misstag, i stor utsträckning vilka
problem som finns med applikationen och även hur de skulle kunna förbättras samt varför
bristerna i applikationen uppstod från början. Vi har kontinuerligt under projektets gång
refaktoriserat koden och vi har några gånger även ändrat arkitekturen i vår strävan att alltid
leverera en så bra produkt som möjligt.
Ser man till produktens utvecklingspotential så har säljavdelningen på Sigma redan planer för
hur applikationen ska kunna säljas vidare till kunder runt om i världen. Första steget är att
design-specialister i Ukraina ska förbättra designen innan försäljning av applikationen. Som
framkommit tidigare i rapporten kommer applikationen behöva anpassning efter blivande
kunders skräddarsydda MECOMS-installationer vilket innebär att applikationen i framtiden
kommer både ha olika utseenden och anpassad funktionalitet.
Vi är mycket stolta över Sigma Energy App då vi har lärt oss otroligt mycket om många olika
tekniker och med hjälp av det byggt upp en mobilapplikation och ett web-api från grunden. Vi
har även fått mycket positiv respons från vår arbetsgrupp och vår produktägare.
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10 Bilagor
Typsnittet som syns på bilderna från mobilapplikationen är förinställda på den telefon
bilderna togs med och är således inte det typsnitt applikationen är tänkt att visas med.
10.1 Bilaga §1 - Login
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10.2 Bilaga §2 – Login svenska

10.3 Bilaga §3 – Username is required
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10.4 Bilaga §4 – Password is required

10.5 Bilaga §5 – The username or password is incorrect
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10.6 Bilaga §6 – Forgot Password

10.7 Bilaga §7 – Enter email
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10.8 Bilaga §8 – Unknown email

10.9 Bilaga §9 - Home
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10.10 Bilaga §10 - Contact

10.11 Bilaga §11 - Invoices
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10.12 Bilaga §12 – Invoice detail

10.13 Bilaga §13 - Connections
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10.14 Bilaga §14 - Consumption

10.15 Bilaga §15 - Cost
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10.16 Bilaga §16 – Choose customer

10.17 Bilaga §17 – Customer home
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10.18 Bilaga §18 – Invoices liggande vy
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10.19 Bilaga §19 – Flödesschema i login-sidan för användarna
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10.20 Bilaga §20 – Flödesschema inloggad slutkund
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10.21 Bilaga §21 – Flödesschema inloggad kontaktperson

10.22 Bilaga §22 – OmegaPoint web-portal
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10.23 Bilaga §23 - Gamla flödet
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10.24 Bilaga §24 - Nya flödet
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