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In this project an iPhone application for storing food
and drink experiences was developed with focus on an
easy interaction design. The already existing market of
similar applications were studied and evaluated to
extract their positive and negative features. Interviews
with experts within the food and drink business where
made in the pre study to get a good perception of how
to divide and categorize the sections in the
application. To optimize the usability, workshops with
potential users with different technical experiences
where continuously held during the development of
the design.
During the development two variants of development
environments where evaluated. The final result of the
application was developed in the environment that
made the best impression and seemed to be the best
alternative.
The resulting product has a thought out design meant
to be easy to understand, even for the first time users.
Since focus until this stage has been on design and
functionality, the application is a working prototype
but needs further development before it is ready to be
published on the market.
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1.

Introduktion och bakgrund
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De senaste åren har mobiltelefonerna erfarit en betydande utveckling och dess
användningsområden har ökat avsevärt. Till skillnad från tidigare kan man idag installera
applikationer på de flesta telefoner och man är också oftast uppkopplad mot internet. Det är
idag inte lika självklart att varje hushåll har en fysisk bok där man samlar sina recept, utan
istället har alla recept samlade på datorn eller i en applikation på telefonen. Det är även
vanligt att man inte har någon kokbok eller receptsamling över huvudtaget i och med att
internet idag ofta är konstant tillgängligt och det finns bra hemsidor och applikationer där man
kan söka efter recept så fort man behöver det. Att ha så mycket som möjligt samlat i telefonen
kan vara väldigt smidigt eftersom det inte tar extra plats och man bär den oftast alltid med sig.
Men det gäller även att applikationen man använder sig av uppfyller de krav på funktioner
man har och är smidig och lätt att använda.
Idag finns det redan många applikationer där man kan spara och söka recept. Men en funktion
som är svår att hitta bland dessa program är att man smidigt och enkelt kan spara inspiration
gällande mat eller dryck och även kunna lägga till en relaterande bild. Situationer då man
önskar att dessa funktioner fanns kan till exempel vara om man är bjuden på middag eller går
på restaurang och det serveras någonting man gärna vill prova på igen. Då skulle det vara
praktiskt att snabbt kunna skriva ner den mest väsentliga informationen man behöver (till
exempel huvudingredienser och kryddor), samt kunna ta en bild på maten eller drycken så
enkelt och snabbt som möjligt för att så vitt möjligt kunna slippa knappa med telefonen vid
middagen under onödigt lång tid.
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Inom ramen för detta arbete kommer endast en prototyp att implementeras. Prototypen skall
vara funktionell i det att man ska kunna lagra informationen, men däremot kommer jag inte
att implementera trådlös överföring mellan enheter för att eventuellt kunna dela
matbeskrivningar med andra personer.
Implementationen har gjorts för iPhone och inte för Android-telefoner. Det är en medveten
begränsning, i och med att det är en prototyp som framställts.
Prototypen har implementerats via ett speciellt IDE, Titanium [32], vilket innebär att
programmet inte utnyttjar specifika API:er i iPhone tillämpningen.
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2.

Relaterat arbete

Idag finns det redan många olika applikationer till iPhone där man kan söka efter recept ur
applikationens receptbank. En vanlig funktion bland dessa applikationer är att man kan spara
objekt från receptbanken som favoriter och skapa en egen receptsamling. Dessa applikationer
är väldigt användbara och bra när man letar efter inspiration eller ett specifikt recept som
finns i banken.
Det är i ytterst få applikationer man har möjligheten att lägga till sina egna recept i samlingen.
En applikation som har denna funktion är ”MatOchMera” [3]. I denna applikation kan man
söka recept bland olika receptbanker på internet, spara sina favoriter i sin receptbok och även
skapa egna recept i sin receptbok. Det krävs tre klick i applikationen för att komma till vyn
där man lägger till ett eget recept i applikationen och vägen dit är inte helt lätt att förstå. För
att lägga till en bild till objektet behöver man först spara det. När man sedan visar objektet
kan man välja att lägga till en bild. Detta kan både göra det svårt för användaren att förstå hur
objekten läggs till och ökar tiden och knapptryck som krävs för användaren att spara ett
objekt med bild. När man söker efter ett objekt man lagt till anger man ett sökord i sökfältet
eller går in i receptboken och klickar på kategorin som objektet tillhör. Det går alltså inte att
lista alla objekt som lagts till i applikationen. Den enda kategori som förknippas med dryck
som går att välja i applikationen är ”Drink”. Det går alltså inte att välja Vin som kategori till
ett objekt utan i så fall får användaren välja ”Övrigt”.
De befintliga applikationerna för drycker liknar utbudet applikationer för matrecept. Dessa
har databaser med drycker som användaren kan söka i. Dock inriktar sin oftast en applikation
till en typ av dryck som t.ex. drinkar eller vin. Precis som i matreceptapplikationerna kan
möjligheten att spara favoriter bland de lagrade objekten finnas, men det är sällan man kan
lägga in sina egna drycker. När det gäller drycker kan detta anses inte vara lika viktigt då man
sortimentet som finns i databaserna är de viner, spritsorter etc. som finns att få tag på, och till
skillnad från mat är sällan någonting man komponerar själv, förutom när det gäller drinkar.
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3.

Inledande undersökning

För att, på ett så effektivt sätt som möjligt [19], göra utvecklingen humant centrerad och
därmed få fram en design som är användbar och som uppfyller de förväntningar och önskemål
som användarna kan tänkas ha, gjordes en del intervjuer för att få fram en kravspecifikation
[21]. De som intervjuades var personer som kan tänkas använda projektets resulterande
applikation samt en hovmästare och en sommelier, som med sina professionella kunskaper
kunde informera om hur mat och dryck kan önskas presenteras.
Dessa studier kombinerat med egna erfarenheter och kunskaper av interaktionsdesign i det
vardagliga livet samt från Uppsala universitet har legat som bakgrund för designen av
applikationen.
QD:!=I<AH9!L5H6J>AB@G=9:;6565!=5L86:986=!<H6@!B@4C:795BC@!C7!FL:!?:CG:97!4D:!
L5H6J>AB@G!9H!BEFC@6R9??AB>95BC@6:!4L@G6:9:$!S6559!GIC:86=!G6@C7!AB556:95L:!CJF!
HB86C>AB??!?O!B@56:@65!T"2R10U$!
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3.1

Intervju med potentiella användare

För att få tankar och åsikter utifrån gjordes intervjuer med personer som idag är iPhoneanvändare. Dessa vet hur just iPhoneapplikationerna generellt är utformade och fungerar och
vad man kan förvänta sig av olika komponenter. För att inte påverka deras egna bilder av
funktioner och valmöjligheter som applikationen var tänkt att ha, fick personerna som
intervjuades förklarat för sig vad applikationen skulle ha för huvudfunktioner i stora drag.
Därefter fick de berätta vad de skulle tycka var viktiga egenskaper och funktioner för
applikationen och vilken information om maten eller drycken som de tyckte var viktigt att
man kunde spara. Dessa intervjuer gav en grund av vad som förväntades av applikationen och
nya idéer och tankar om valmöjligheter som användaren kan ha kom upp. Under intervjuerna
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diskuterades mest vilka egenskaper om maten eller drycken som användaren ville skriva in i
applikationen då ett nytt objekt skapas, eller hur man vill söka efter ett objekt.
Sammanställningen visade framförallt att användarna ville ha möjligheten att söka efter ett
objekt genom att ange ett sökord. De ville även ha möjligheten att söka via kategorier eller
typer så som huvudrätt, förrätt, kött, eller rödvin. Detta för att de inte alltid letade efter en
specifik maträtt eller dryck, utan efter inspiration. Det var även viktigt att kunna tilldela en
bild till objektet.
När det gällde mat var de vanligaste kraven att kunna ange ingredienser samt
tillvägagångssätt. Till skillnad från mat var det inte lika många önskemål om vad dryckerna
skulle ha för egenskaper. Beroende från person till person vad önskemålen olika, men ett
vanligt önskemål var dryckens pris. När man talade om viner fanns det ofta fler egenskaper
som man gärna angav till objektet än till de drycker som tillhörde en annan kategori.
Framförallt önskade man att kunna ange vilken typ av vin som objektet tillhör. Man ville
även ange vad vinet passar till, vilken druva det har eller vilket land eller distrikt det kommer
ifrån.

3.2

Intervju med hovmästare

Det gjordes en intervju med hovmästare Gabriella på restaurangen Göken i Stockholm. Denna
intervju gav information om vanliga krav och frågor som restauranggäster brukar ha, vilket
kom att bli underlag till val av kategorier, valmöjligheter och dess ordning som applikationen
kommer att ha. Detta för att applikationen ska ha de fält som användarna förutsätter finns och
att undvika onödig bläddring i vyerna.

3.2.1

Mat

Maten som serveras på restaurang Göken är indelad i ”Förrätt”, ”Huvudrätt” och ”Dessert”.
Det går även att beställa tilltugg, så som jordnötter, vilket är vanligt att gäster gör till
fördrinken.
Gabriella berättar att de vanligaste frågorna om maten som ställs är:

!

R

Vilken är ”Dagens rätt”?

R

Vilka tillbehör är det?

R

Hur stor är portionen? Kan man få förrätten som huvudrätt?

/!

Det är även mycket vanligt att gäster frågar om rätten innehåller det han/hon är allergisk mot.
Vanligast bland dessa ingredienser är nötter, laktos och gluten.
Gabriella förklarade att de fyra vanligaste kategorierna bland huvudrätter är
R

kött

R

fisk

R

fågel

R

vegetariskt

Men det kan även vara bra att dela upp maten i fler kategorier trots att dessa förmodligen
faller in under någon ovanstående kategorier. Det förekommer ofta att sättet att tillaga rätten
eller vilket tillbehör den har, väger tyngre än vilken huvudingrediens den har. Dessa
vanligaste situationer är då gästen önskar att beställa:
R

Sallad

R

Soppa

R

Pasta

3.2.2

Dryck

På restaurangen serveras de flesta typer av drycker. Den vanligaste alkoholhaltiga drycken
som serveras är vin följt av öl, sprit och sist cider. I detta fall omfattar sprit även drinkar.
Vin är inte bara den vanligaste beställningen, utan även den vanligaste dryck som gäster har
mest frågor och krav om. Gabriella förklarar att gästerna på just denna restaurang inte brukar
ha några särskilda önskemål då de beställer in vin. Det är därför mycket vanligt att man
beställer ett glas av ”Husets”. Den vanligaste frågan när en gäst ska beställa ett vin är vad
hovmästaren rekommenderar till maten som beställts. Om gästerna har önskan om någon
egenskap av ett vin brukar dessa vara
R

Druva

R

Karaktär (såsom fruktighet, sötma och kraft)

R

Pris

R

Land

När det gäller öl och cider brukar gästerna inte ha några frågor utan brukar ofta veta vad de
vill ha. Vanligast är att man beställer efter fabrikat och alkoholhalt.
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Även när det gäller drinkar brukar man veta vilken specifik drink man vill ha. I annat fall
brukar gästerna be om ”en fruktig drink”, och ger bartendern fria händer.

3.3

Intervju med sommelier

Eftersom vin var den kategori av drycker som gemene man vanligtvis hade flest krav och
frågor om vid besök på restaurang Göken, kommer vyn att se lite annorlunda ut då denna
dryckeskategori är vald. Detta för att användaren lättare ska kunna specificera detaljer om vin
som sparas i applikationen, och även lättare ska kunna söka efter ett sparat vin som ska
uppfylla de krav som användaren har.
För att få reda på information om hur viner delas upp och vad gemene man brukar ha för krav
och frågor om dem, gjordes en intervju med Bo som är utbildad sommelier från ”Vinkällan” i
Stockholm.
Bo förklarade olika kategorier som brukar användas när man talar om viner:
R

Röda viner

R

Vita viner

R

Roséviner

R

Mousserande viner

R

Starkviner

R

Apertifviner

R

Kryddade viner

R

Söta viner

R

Dessertviner

Många av dessa kategorier omfattar delar av varandra och en bra uppdelning är därför svår att
göra. Ett mousserande vin kan tillhöra kategorin mousserande, men även t.ex. kategorin vita
viner eller roséviner. Ett dessertvin kan t.ex. tillhöra starkviner, vita viner och söta viner och
söta viner kan tillhöra dessertviner eller vita viner. Trots detta behöver ett sött vin inte
nödvändigtvis vara ett dessertvin. Det är många som anser att starkviner är drycker som
dessertviner, glögg, portvin etc., men enligt EU-regler innehåller starkvin endast vin och sprit
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vilket medför att glögg, som är ett kryddat vin men med hög alkoholhalt, inte tillhör denna
kategori. Den kategorisering som ofta används idag är:
R

Röda viner

R

Vita viner

R

Roséviner

R

Mousserande viner

R

Starkviner m.m.

Här har man löst många av de tidigare nämnda problem genom att skapa kategorin
”Starkviner m.m.” vilket är en väldigt bred kategori som omfattar dessa snarlika kategorier.
Med denna kategorisering finns det fortfarande viner som faller in under flera kategorier,
särskilt eftersom så gott som alla viner är röda, vita eller roséviner. När man ska kategorisera
viner brukar man därför först avgöra om vinet passar under kategorierna ”mousserande viner”
eller ”starkviner m.m.” och i så fall placera det där. I annat fall placeras de i den passande
kategorin av de tre som finns kvar.

3.4
R

Andra källor
Det har även gjorts granskningar på hemsidor relaterade till mat och dryck samt
restaurang-menyer [8-15]. Där har restaurangernas kategorisering och uppdelning av
mat studerats.

!
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4.

Implementation och Resultat
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4.1

Verktyg

Verktyget som användes vid starten av utvecklingen av appliktationen var Apples egna
program för utveckling av iPhoneapplikationer. Programmet heter xCode och använder
Objective-C som språk [31]. XCode är Apples egen utvecklingsmiljö och därför
specialanpassad för utveckling av applikationer för IOS(d.v.s. iPhone och iPad)[31]. Att
modifiera programmet för andra plattformar, som t.ex. Android kräver en omfattande
reprogrammering.
I xCode skapar man packet med klasser som skapas. Det skapas även så kallade .xib filer som
är kopplade till de olika klasserna. Dessa .xib filer utformas genom användning av ett
hjälpprogram i xCode som kallas Interface builder. När man öppnar en .xib-fil i programmet,
startas Interface builder och en prototyp av en iPhoneskärm öppnas. Bredvid denna prototyp
visas verktygsfält bestående av programmets bibliotek och en så kallad ”Inspector”. I
biblioteket kan man dra över objekt, så som knappar, bilder och textfält, till iPhonefönstret
där man placerar dem på den plats man vill att de ska ha. När objektet är utplacerat skrivs
koden för objektet i klassen som .xib-filen kommer att bli kopplad till. Denna kod innehåller
bland annat deklaration, action-listener och egenskaper för objektet. När koden är skriven
kopplar man objekten i iPhone-prototypen med de deklarerade objekten i klasserna. Detta
görs i den tidigare nämnda ”Inspector”. I detta verktyg anger man även vilka handlingar ett
objekt ska ha och hur ska vara utformat.
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Detta program var ur gränssnittsutvecklingsperspektiv väldigt smidigt att använda då man
placerade ut objekt direkt på en prototyp, så man direkt kunde se resultatet av layouten för
varje fönster. Det var dock inte helt trivialt att hantera växlingen mellan de olika vyerna och
kopplingen mellan alla dess filer i denna utvecklingsmiljö.
Därför gjordes valet att byta program för utvecklingen av applikationen till Appcelerator
Titanium, som är baserad på opensource-plattformen Eclipse [32]. Till skillnad från xCode
har Titanium inte hade något grafiskt stödsystem för placering av interaktionsobjekt på
skärmen. Detta gjorde att det tog längre tid att utforma layouten av applikationen och det blev
nödvändigt att handkoda större mängder med gränssnittskod. Programmeringen i Titanium
görs till största delen i JavaScript, medan gränssnittet definieras med HTML5 och CSS, vilket
håller på att bli en standardform för gränssnittsutvecklingen. Trots den utökade kodningen
och avsaknaden av gränssnittsstöd, bedömdes Titanium som mer passande för denna
applikation då det bland annat var lättare att utforma växlingen mellan vyer och man hade
större kontroll över kopplingar mellan olika programmeringsobjekt. I denna situation var det
till stor fördel att tidigare ha arbetat med HTML och CSS kodning då placering av objekt i
fönstren fungerade på liknande sett.

4.2

Design

Applikationens design är utformad så att applikationen ska vara så lätt att förstå och enkel att
använda som möjligt. Användaren ska tidigt få en bra mental modell av systemet och inte
behöva göra fler klick än nödvändigt för att göra det som önskas göra [20]. Därför är
applikationen upplagd så att användaren inte behöver besöka fler än tre vyer för att komma åt
en funktion. Designen följer också i största möjliga grad standarden för iPhone-applikationer,
där olika typer av knappar har olika funktioner.
Detta i kombination med tydliga texter, bilder och förklaringar på de olika delarna av
programmet gör att användaren lättare kan ana vilken en knapps funktion är eller hur man ska
orientera sig till en specifik vy som man vill komma åt i applikationen.
För att följa ”Design principerna” [22], är designen är utformad så att den ska vara enhetlig
och konsekvent i alla vyer. Därför har alla vyer samma bakgrundsfärg, och de knappar som
finns i flera vyer eller knappar som fyller liknande funktion har samma koordinater i vyerna.
!
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Oavsett i vilken vy användaren befinner sig i, finns applikationens ”huvudmeny” synlig för att
användaren lätt ska kunna byta mellan ”Lägg till”- och ”Sök”-funktionerna. Denna meny är
utformad som en ”tab-bar” med två tabbar. En tab-bar fungerar som en switch mellan olika
flikar. Menyn har en konsekvent placering längst nere i fönstret i alla vyer. De två tabbarna
som menyn består av ligger sida vid sida och har varsin beskrivande text och bild för att göra
det tydligt för användaren vilken funktion de fyller.
Den vänstra tabben är den tabb som visar ”Lägg till”-vyn. Denna tabb är automatiskt är vald
då applikationen startas för att användaren snabbt ska kunna lägga till ett objekt. Detta för att
man vanligtvis vill kunna lägga till ett objekt snabbare än att kunna hitta ett befintligt. Texten
på den vänstra tabben är ”Lägg till” då det tydligt beskriver dess funktion. Bilden ovanför
texten är ett plustecken, vilket är en standardsymbol som ofta används vid liknande
sammanhang och användarna beräknas därmed förknippa symbolen med knappens funktion.
När en högra tabben är markerad visas applikationens sök-vy. Texten på tabben är ”Sök”
vilket förklarar för användaren att det är där man ska klicka för att hitta tillagda objekt.
Texten hade även kunnat vara ”Sök objekt” eller liknande för att tydliggöra vad det är man
söker efter, men eftersom denna applikation är så pass liten och inriktad till mat och dryck
ansågs det räcka med ”Sök” för att slippa onödigt lång text då endast ”Sök” ansågs vara
tillräckligt väl beskrivande. Bilden till ”Sök”-tabben är ett förstoringsglas som, precis som
plus-tecknet, är en metafor som ofta används i liknande sammanhang i teknikvärlden. Genom
att använda metaforer på knapparna underlättar det för användaren att förstå knappens
funktion[17]. Båda dessa två tabbars bilder är alltså valda efter vad som är standard och som
vanligtvis förknippas med dess funktioner. De är även valda och designade så enkelt som
möjligt för att vara tydliga.
Genomgående i applikationen kan användaren söka sig till högra hörnet i navigationsfältet då
man anser sig klar med informationen som angetts i en vy och vill gå vidare. Detta för att vara
konsekvent och undvika att användaren behöver leta runt i onödan. I denna applikation är
dessa situationer när man:
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R

Valt en kategori

R

Valt en typ

R

Skrivit klart om ett objekt och vill spara det

R

Klar med redigering

#2!

Start-vy
En vanlig situation då denna applikation kan tänkas användas är när man till exempel är
bortbjuden på middag och blir inspirerad av en ny maträtt eller ett gott vin som man vill pröva
på igen. I dessa fall vill man snabbt och enkelt kunna spara en bild och stödord som man
behöver komma ihåg. Därför är startsidan till applikationen en vy med endast två fällt som
kan fyllas i, samt möjligheten att ta en bild på objektet.
Lägg till ett objekt
När man ska lägga till ett objekt finns det två vyer man kan använda:
R

Snabb vy

R

Detaljerad vy

Dessa två vyer innehåller olika fält som kan fyllas i. Den snabba vyn är anpassad för tillfällen
då användaren vill spara ett objekt snabbt, medan den detaljerade vyn används då man vill
ange mer detaljerad information om objektet man ska lägga till.
Det är vissa fält och funktioner som dessa två vyer har gemensamt. På vänster sida i
navigeringsmenyn på respektive vy finns knappen ”Rensa”. Denna knapp används när
användaren fyllt i information i applikationens fält men som man sedan väljer att inte spara.
När knappen trycks ned försvinner informationen som angetts och applikationens startsida
visas.
En annan knapp som existerar i de båda nämnda vyerna är ”Spara”-knappen. Den är placerad
på höger sida i navigeringsmenyn och trycks ned då användaren har fyllt i den information
som behövs och vill spara objektet. Placeringen av knappen är vald utefter vad som är vanligt
i iPhoneapplikationer och i resten av denna applikation kommer alla typer av
”bekräftelseknappar” såsom ”Klar” och ”Spara” att placeras på höger sida i navigationsfältet.
Den är även enligt ”Gestalt principerna” [18] placerade på motsatt sida än ”Rensa” för att
undvika att användaren gör misstag och råkar rensa istället för att spara. När man klickar på
”Spara”-knappen kommer meddelandet: ”Objektet sparat” upp, för att ge användaren en
bekräftelse på att objektet sparats (Bild 1). Sådana typer av bekräftelse ger användarna

!

#-!

trygghet i och med att man har kontroll över och vet vad som händer [21]. När användaren
klickar på ”Ok”, visas samma vy som visas då applikationen startas och där de ifyllbara fälten
är tomma. Ett sparat objekt går att ändra. Det går även att lägga till information i efterhand
när användaren till exempel har mer tid eller inte längre sitter i vänner sällskap. Ett objekt
som är skapat i ”snabb vy” kan alltså ändras i ”detaljerad vy” där fler fält och valmöjligheter
finns.
Varje objekt som läggs till i applikationen har en tillhörande bild. Som förvald bild till varje
objekt är en grå bild med texten ”Ingen bild vald”. Den grå färgen har valts för att bilden inte
ska dra åt sig uppmärksamhet om användaren väljer att inte lägga in någon bild till objektet.
Användaren kan enkelt byta ut bilden mot en annan bild som
antingen är befintlig och väljs ut telefonens bibliotek, eller ta en
ny bild med telefonens kamera. Detta gör man genom att tycka
på den blå knappen med en kamerasymbol som är placerad direkt
under objektets aktuella bild. Den blå färgen och symbolen på
knappen är vald efter iPhones standard för att tydliggöra för
användaren vad den fyller för funktion. När en ny bild tagits eller
valts från telefonens bibliotek ersätter den objektets aktuella bild.
För att undvika onödiga förändringar mellan de olika vyerna och
hålla designen så konsekvent som möjligt är bilden och
kameraknappen placerade på samma plats i både den snabba vyn
och i den detaljerade vyns två delvyer.
!"#$%&'%()*+)$,-.)%/0-%1.2-+/3.#4.%
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Snabbvy
Detta är applikationens startvy och är till för situationer då man snabbt vill spara mat eller
dryck. I navigeringsmenyn finns texten ”Lägg till” som rubrik som tydliggör för användaren
var i applikationen man befinner sig (Bild 2) .
Under navigationsmenyn finns en knapprad med två knappar varav en alltid är markerad. Där
kan man välja mellan de tidigare nämnda vyerna ”Snabb vy” och ”Detaljerad vy”. I detta fall
är ”Snabb vy” markerad och för att ändra till detaljerad vy klickar man på ”Detaljerad vy”.
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Längst ner i vyn finns den tidigare omtalade ”Tabbaren” med flikarna ”Lägg till” och ”Sök”
som används som applikationens meny. I detta fall befinner man sig på fliken ”Lägg till”,
men kan enkelt klicka på ”Sök” för att komma åt sina sparade objekt.
Denna vy innehåller två fält som kan fyllas i. Det ena fältet är
”Titel” där man väljer vad man vill kalla objektet. Det är titeln som
applikationens sökfunktion matchar sökordet med vid letandet efter
ett objekt. Det andra fältet i vyn är ”Anteckningar” och där kan man
skriva stödord om objektet som till exempel vilka ingredienser
maträtten hade eller vilken alkoholhalt vinet hade. ”Titel”-fältet är
obligatoriskt att fylla i, men ”Anteckningar” och bild kan man välja
att lämna orört. Det går alltså inte att spara ett objekt utan titel. Om
användaren försöker att spara ett objekt utan att ha fyllt i en titel,
kommer en notis med texten ”Du måste ange en titel för att kunna
spara objektet.” att visas. Detta för att de inte ska finnas objekt utan
namn i listan.
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Detaljerad vy
För att komma till den detaljerade vyn (Bild 3), klickar man på
”Detaljerad vy” i knapp-baren under navigeringsmenyn. Denna vy
har, precis som snabb-vyn, en navigeringsmany med texten ”Lägg
till” som klargör för användaren att man skapar ett nytt objekt i
denna vy. Även i denna navigeringsmeny finner vi knappen ”Rensa”
på vänster sida och knappen ”Spara” på höger sida. De är placerade
på samma plats som i snabb- vyn för att designen ska vara
konsekvent och även följa designstandarden som andra applikationer
till iPhone använder.
Precis som i snabb- vyn kan man i denna vy att ange titel, vilket även
här är ett obligatoriskt fält som måste fyllas i för att man ska kunna
spara ett objekt. Fältet ”Anteckningar” finns även kvar i denna vy,
men här är den placerad längre ner eftersom den inte beräknas
användas lika ofta och ha lika viktig information här som i snabb-
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vyn.
Det har tillkommit en switch som är placerad högst upp i den detaljerade vyn som innehåller
flikarna ”Mat” och ”Dryck”. Här väljer man om objektet man ska lägga till är mat eller dryck.
Beroende på vilken av dessa två kategorier man väljer, ser vyn ut på olika sett:
Om ”Mat” är vald
Under mat och dryck- switchen finns texten ”kategori” som
rubrik fältet som anger vilken kategori av mat som objektet
tillhör. Kategorin är förvald som ”Ingen kategori”. Som
förvald kategori hade man även kunnat välja den kategori
som kan tänkas användas oftast, för att användaren minska på
antalet klick för användaren. I denna applikation blev det
istället alternativet ”Ingen kategori” som förval eftersom
användaren inte säkert vill ange någon kategori. Om
användaren dessutom vill spara objektet snabbt men i den
detaljerade vyn, utan att ange kategori, krävs det onödiga
klick för att gå in i kategori-väljaren och ändra till ”Ingen
kategori”. Längst till höger i fältet finns den högerpil som
indikerar på att man kan klicka på fältet för att få fler
valmöjligheter.
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När man klickar på fältet kommer man till en ny vy (Bild 4). Högst upp i navigeringsmenyn
står det ”Kategori” för att informera användaren om var man befinner sig. Valet av vilka
kategorier som användare kan välja mellan gjordes med underlag av intervjuerna som
beskrevs tidigare.
Nedan finns den resulterande listan av kategorier på recept som applikationen har:
R
R
R
R
R
R
R

!

Ingen kategori
Tilltugg
Förrätt
Huvudrätt
Dessert
Bakverk
Annat

#/!

Listan är ordnad efter vilken ordning de olika kategorierna brukar serveras under en middag.
”Bakverk” och ”annat” som vanligtvis inte tillhör middagar är placerade längst ner. Eftersom
bakverk skulle kunna användas lika ofta som de ovanstående kategorierna skulle man istället
kunna placera denna kategori högst upp. Orsaken till att den placerades under middagsrätterna
är att man generellt undviker att hålla på med telefonen under en middag än under en fika, och
att man då är mer angelägen av att det ska gå fortare att hitta en passande kategori. ”Annat” är
placerad längst ner på grund av att resten av kategorierna är skapade just för att undvika att
”annat” används.
Detta fält kan anses en aningen onödig då titeln och resten av objektets ifyllda fält
förmodligen beskriver vilken kategori maträtten tillhör. Anledningen till att fältet finns är att
det ska bli lättare att hitta objekten vid sökning. Det är inte alltid man kommer ihåg titeln på
objektet. Om man har fyllt i kategori kan detta undvika att användaren ska behöva gå igenom
hela listan med objekt. Istället kan då söka via kategori, vilket kan filtrera bort en hel del
objekt. En annan fördel med att kunna söka bland kategorier är att användaren inte alltid letar
efter ett specifikt objekt, utan efter inspiration. Användaren kanske t.ex. ska bjuda på middag
och försöker komma på en huvudrätt som kan bjudas på. Då är det smidigt att användaren kan
gå in i sök-vyn och få upp en lista med bara huvudrätter.
Eftersom ”Ingen kategori” är förvald i denna lista, visas en bock på höger sida av den raden
då vyn visas första gången. För att ändra den valda kategorin klickar man på den önskade
kategorin vilket medför att bocken istället flyttas till denna rad för att visa att den nya
kategorin är vald. När rätt kategori är vald klickar man på ”Klar” till höger i
navigeringsmenyn och kommer då tillbaka till ”Nytt”-vyn. ”Klar”-knappen är placerad på
höger sida i navigeringsmenyn för att designen ska vara konsekvent i applikationen.
Denna typ av kategoriväljare valdes på grund av att den ger användaren en klar översikt av
vilka alternativ som går att välja och vilken kategori som är vald. Antalet kategorier är
passande till denna vy då man inte behöver bläddra neråt, och listan är inte heller onödigt kort
för att byta till en ny vy. Först fanns en knapp i på vänstra sidan av navigationsfältet för att
avbryta valet av kategori. Denna knapp togs bort så den ansågs onödig. Knappar för att
avbryta en process brukar finnas då ändringar som är svåra eller tar lång tid att återskapa har
gjorts och användaren kan vilja ångra sig. I de fall då användaren valt en kategori och vill
ändra till en annan, är denna kategori förbockad. Det vanligaste scenariot är att användaren
inte valt någon kategori tidigare och ”Ingen kategori” är då vald. Oavsett vilket scenario
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användaren befinner sig i ansågs det onödigt att lägga till en knapp för tillfällen då
användaren ändrar kategori men ångrar sig innan ”Klar”-knappen tryckts ned, och vill ha kvar
den tidigare valda kategorin. I detta fall vet användaren förmodligen vilken kategori som
önskas välja och kan då istället markera den raden igen och sedan klicka på klar.
När användaren valt kategori visas ”Lägg till”- vyn igen, och i kategorifältet står den valda
kategorins namn. Om den valda kategorin är ”Huvudrätt”, finns ett extra fält i denna vy (Bild
5). Detta är ett likadant fält som kategorifältet men har rubriken ”Mattyp” där man kan
specificera vilken typ av huvudrätt som objektet tillhör (Bild 6). Detta för att underlätta vid
sökning av objekt då man letar efter inspiration av en speciell mattyp eller inte kan dess titel.
Detta fält fungerar precis som

kategorifältet, men

innehåller istället en lista av
mattyper. Precis som när det
gäller listan med matkategorier
togs denna lista fram med hjälp
av intervjuerna som gjordes
innan implementationen av
applikationen. I intervjun
framgick det att det finns
många bra sätt att dela upp
huvudrätter i. En vanlig
indelning är kommande listas
innehåll fast utan sallad och
pasta då de ofta tillhör någon
av de övriga mattyper. Men
som framgick i intervjun kan
det vara viktigare vad det är för
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tillbehör till magen och inte dess huvudingrediens. Därför lades även ”Sallad” och ”Pasta” till
!

och listan blev därmed:
R
R
R
R
R
R
R
!

Ingen typ
Kött
Fisk
Fågel
Vegitariskt
Sallad
Pasta
"0!

R

Annat

Precis som i kategori-listan där ”Ingen kategori” är förvald, är ”Ingen typ” det förvalda
elementet i typ-listan. Även i här i syfte för att undvika extra klick då man inte vill eller har
tid att ange någon mattyp.
Resten av vyn ser likadan ut, oavsett vilken kategori som är markerad. Nästa fält som kan
fyllas i har rubriken ”Ingredienser”. Här är det meningen att man ska ange vilka ingredienser
som används vid tillagning av maten. Under ingredienser finns ett fält med rubriken
”Tillvägagångssätt” där man beskriver hur man tillagar maten. De båda sistnämnda fälten som
fylls i är större än titel-fältet då tillvägagångssätt och ingredienser beräknas innehålla mer
text.
Om ”Dryck” är vald
Precis som när ”Mat” är vald i knappbaren i den detaljerade vyn, visas ett fält med rubriken
”Kategori” direkt under. Även här är ”Ingen kategori” förvald för att slippa extra klick om
man inte vill ange kategori.
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När man klickar på fältet kommer man till en ny vy med texten ”Kategori” i
navigeringsmenyn (Bild 8). Under menyn är en lista på dryckes-kategorier:
R
R
R
R
R
R

Ingen kategori
Vin
Sprit
Öl
Cider
Annat

Med underlag av intervjuerna som gjordes innan implementationen av applikationen är dessa
kategorier valda och listan är ordnad efter vilka kategorier som efter deltagandet av
informationen beräknas användas oftast. Resten av vyn fungerar precis som kategorivyn för
mat (se mat).
Oavsett vilken av dessa kategorier som är vald, visas fälten:
R

Pris

R

Anteckningar

nedanför. Att ta med just pris som fält valdes utefter den information som framgått av
intervjuerna i förarbetet, då priset gemensamt för alla dryckkategorier verkade mest väsentlig
hos användarna. Det fanns även fler egenskaper som
kunde önskas finnas med, så som alkoholhalt, men för att
undvika att ha fält som sällan fylls i valde man att istället
föra det möjligt för användaren att ange sådan
information under ”Anteckningar”.

Om ”Vin” är angiven som kategori
När ”Vin” är angiven som kategori, skiljer sig vyn lite
mot när någon av de andra kategorierna är valda. Detta på
grund av att folk generellt är mer intresserade av en del
egenskaper hos vin jämfört med resten av dryckerna, t.ex.
vilket land det kommer ifrån, vilket framgick i
intervjuerna som gjordes i förarbetet. Precis som i när
”Huvudrätt” är angiven som matkategori och man kan
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ange vilken typ av huvudrätt objektet tillhör, kan man specificera vilken typ av vin som
objektet tillhör då man valt ”Vin” som kategori (Bild 9). Då klickar man på fältet med
rubriken ”Ingen typ” som beskriver att ingen typ av vin ännu tilldelats till det aktuella
objektet. Detta fält visas endast då ”Vin” är angiven som kategori. När man klickar på fältet
för vintyp, kommer man till en vy med texten ”Vintyp” i navigationsmenyn. Denna vy
fungerar som ”Mattyp” som beskrivits i tidigare avsnitt. Listan i denna vy består av
vintyperna:
R

Ingen typ

R

Rött

R

Vitt

R

Rosé

R

Mousserande

R

Starkvin m.m.

R

Övrigt

Likt kategorilistan är även denna lista ordnad efter vad som beräknas användas oftast. Man
väljer vintyp på samma sätt som när man väljer kategori genom att klicka på den vintyp man
vill välja och sedan på ”Klar” –knappen på höger sida i navigationsfältet.
Nedanför vintyp finner vi titel, pris och anteckningar, som även finns i vyn då en annan
kategori än vin har valts. Speciellt för när ”Vin” är vald som kategori är att fälten:
R

Passar till

R

Druva

även visas i vyn, efter det vid intervjuerna och förarbetet
framgick att användarna önskar veta denna information om
just viner. Dessutom består förmodligen inte resten av
kategorierna av druvor. Dock är det möjligt att användaren
t.ex. vill veta vilken frukt som cidern är gjord på, men
eftersom detta önskemål inte framgick i någon av
intervjuerna och uppfattas som relativt ovanligt, valde man
att inte ha detta som ett eget fält. Självfallet ska användaren
ha möjlighet att ange detta om så önskas. Därför finns fältet
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anteckningar, där användaren kan fylla i uppgifter om drycken som inte blivit tillägnade ett
eget specifikt fält.
!
!

Sök-vyn
När man klickar på den högra fliken i tab-baren längst ner kommer sök-vyn upp. Direkt under
navigationsbaren i denna !
vy finns en ”knapp-bar”. Detta är knappar på rad, varav endast en av de alltid är markerad.
Denna knapp-bar innehåller tre knappar:
R

Alla

R

Mat!

R

Dryck

Dessa tre flikar innehåller alla tre tabeller, där innehållet kan variera beroende på vilken flik
som är markerad. Varje element i dessa tabeller har på höger sida av raden, en högerpil som
indikerar på att användaren kan klicka på raden och få upp en ny vy. Dessa indikerande pilar
är ett vanligt förekommande i iPhoneapplikationer och används därför även här så att
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användaren lätt ska kunna orientera sig. När fönstret först visas är ”Alla” förvalt, vilket
resulterar i att listan under fylls med titlarna på alla objekt som sparats i applikationen, oavsett
om de är sparade genom snabb-vyn eller den detaljerade vyn (Bild 11).
När man klickar på ”Mat” knappen markeras den och tabellen under knapp-baren fylls med
listan
R

Alla Kategorier

R

Tilltugg

R

Förrätt

R

Huvudrätt

R

Efterrätt

R

Bakverk

R

Övrigt

Denna lista (Bild 12) innehåller alltså samma objekt som listan där användaren kan välja
kategori till ett mat-objekt, med den enda skillnaden att ”Ingen kategori” är utbytt mot ”Alla
kategorier”. ”Ingen kategori” har valts att ta bort från
listan med anledning till att sökningar där användaren
specifikt söker efter ett objekt där ”Ingen kategori” är
angiven som kategori beräknas vara ovanligt
förekommande. Vanligare beräknas det istället vara att
användaren vill se, eller söka bland, alla mat-objekt som
lagts till. Därför har raden ”Alla kategorier” lagts till i
listan.
När man klickar på ”Alla kategorier” visas en liknande
lista till listan som visas då knappen ”Alla” i knapp-baren
är markerad. Skillnaden med denna lista är att inga objekt
som är tillagda i den snabba vyn eller tillagd som dryck i
den detaljerade vyn, inte visas. Objekt som har sparats i
den snabba vyn visas endast i listan som uppkommer så
knappen ”Alla” är markerad.
När man klickar på någon av de övriga raderna i listan av
kategorier, förutom ”Huvudrätt”, då ”Mat” är markerad
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visas en ny lista av alla tillagda objekt där den valda kategorin har angivits som kategori.
Klickar man istället på ”Huvudrätt” i kategorilistan visas en liknande tabell, men som istället
listar de olika mattyperna som ett objekt av kategorin huvudrätt kan ha (Bild 13). Precis som
i kategorilistan där ”Ingen kategori” bytts ut mot ”Alla kategorier” har man i denna lista bytt
ut ”Ingen typ” mot ”Alla typer”. Om användaren klickar på denna rad, listas alla objekt som
lagts till med kategorin ”Huvudrätt”. Om användaren istället klickar på någon av de övriga
raderna (Kött, Fisk, Fågel, Vegetariskt, Sallad, Soppa eller Pasta) listas de objekt där dess
angivna typ är den typ som användaren markerat.
Raderna ”Alla kategorier” i kategoritabellen och ”Alla mattyper” i typtabellen är båda
placerade högst upp i sin respektive tabell på grund av att användaren enkelt ska kunna lista
alla objekt till tabellen. Resten av listorna i tabellerna är ordnade på samma sätt som listorna
där användaren väljer vilken kategori och typ som ett objekt ska ha. Detta på grund av samma
anledning till hur dessa listor var ordnade och även för att vara konsekvent genom hela
applikationen.
Oavsett vilken rad i kategoritabellen man klickar på, uppkommer det en knapp formad som en
vänsterpil med texten ”Sök”, på vänster sida i navigationsfälten i den öppnade vyn. Denna
knapp klickar användaren på för att komma tillbaka till listan med kategorier.
Sökvyn som visas då ”Dryck” är markerad i knapp-baren fungerar på motsvarande sätt som
för mat. Först visas en tabell med alla kategorier (Bild 14), men där ”Ingen kategori” är utbytt
mot ”Alla dryckkategorier”.
Om man klickar på denna rad listas alla objekt som lagts till som dryck i applikationen. Om
man istället klickar på någon av de övriga kategorierna, förutom ”Vin” listas alla tillhörande
objekt. Om användaren istället klickar på vin visas en lista av alla vintyper som går att välja,
samt fältet ”Alla vintyper” (Bild 15). Om man klickar på den visas alla objekt som lagts till
som ”Vin”, men om man istället klickar på någon av de andra raderna i tabellen listas de
objekt som är tillagda som den vintyp man klickade på.
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Listor av objekt
De fall då en lista av objekt visas är när:
- ”Alla” i knapp-baren är markerad
- ”Mat” i knapp-baren är markerad och användaren har klickar på ”Alla kategorier” eller
någon av raderna i tabellen av mattyper.
- ”Dryck” i knapp-baren är markerad och användaren har klickar på ”Alla kategorier” eller
någon av raderna i tabellen av vintyper.
Ovanför dessa listor finns det ett sökfält med ett förstoringsglas som symboliserar vad fältet
gör. I textfältet finns även hinttexten ”Sök”, som påvisar att användarna ska skriva in det de
söker efter i fältet. Till höger finns även en ”Avbryt”-knapp som man kan trycka på om man
vill avbryta sökningen. När man börjar skriva i sökfältet filtreras listan med objekt under där
sökordet jämförs med titeln på objektet. Eftersom det inte är säkert att användarna kan den
precisa titeln på objektet de söker på, filtreras inte objekt där titeln någonstans innehåller
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sökordet bort. Om ett objekt t.ex. har titeln ”Currykyckling”, och sökordet är ”kyckling”,
visas objektet fortfarande i listan.
I listorna med objekt representerar varje rad ett objekt. Varje rad har på vänster sida en
miniatyr av objektets bild för att ge en bättre uppfattning om vad objektet är och även placera
objektets sammanhang då detta kan vara lättare när man ser en bild på det än när man läser
dess titel. Till höger om bilden står objektets titel följt av en högerpil som påvisar att det går
att klicka på raden.
Listorna är sorterade i bokstavsordning ordnad efter objektens namn. Detta för att det ska vara
lättare för användarna att hitta objekten de letar efter.
När man klickar på ett objekt i tabellen kommer man till en ny vy (Bild 16). Här visas den
information som användaren angett då objektet skapades upp. Högst upp visas bilden på
objektet. Därefter kommer rubriken ”Titel:” följt av titeln användaren angett. Beroende på om
objektet är sparat i den snabba eller detaljerade vyn och om det är av kategorin mat eller
dryck, visas olika text, men denna vy återger informationen som angetts i samma ordning som
den visas i motsvarande ”Lägg till”-vy.
En vanlig layout på receptbanker är att ha tre olika flikar för en maträtt: En med information
om rätten, en med ingredienser och en med tillvägagångssätt. I denna applikation är layouten
vald så att all information om ett recept visas samtidigt . Detta för att slippa onödiga klick på
telefonen vilket kan vara krångligt och opraktiskt, särskilt om man t.ex. bakar och är kladdig
om händerna. Tillvägagångssätt beskriver vanligtvis hur du ska kombinera och hantera de
olika ingredienserna. Situationer som ”Blanda smör och socker poröst, tillsätt sedan äggen”,
kan leda till många byten av vyerna då man inte minns vilka mängder ingredienserna skulle
vara i.
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På vänster sida i navigationsfältet finns en pil bakåt med texten ”Sök” som indikerar att
användaren kan gå tillbaka till sök-vyn genom att klicka på denna knapp. Placering och
utformning av knappen är mycket vanlig i iPhoneapplikationer vilket gör det lätt för
användaren att förstå vad den gör. För att ta reda på var i en applikation man befinner sig är
det vanligt att titta på navigationsfältet. Därför är texten i navigationsfältet valt till det aktuella
objektets titel.
På höger sida i navigationsfältet finns knappen ”redigera”. När man klickar på denna knapp
kommer man till en ny vy som ser ut som ”Lägg till”-vyn precis innan objektet sparades (Bild
17). Om objektet är sparat i den snabba vyn visas alltså den där titel och anteckningar är ifyllt
med de värden de har i objektet som ska redigeras. Även den relaterade bilden visas. Om
objektet är sparat som mat eller dryck visas den vyn där objektets värden av de olika fälten
fyllts i i motsvarande fält. För att man ska kunna skriva mer detaljerat om ett objekt än vad
man från början inte kunde på grund av t.ex tidsbrist eller brist på nödvändig information, kan
man byta mellan den snabba och den detaljerade vyn. Om ett objekt har sparats i den snabba
vyn, kan man klicka på detaljerad så fylls titel och bild i på motsvarande plats och användaren
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kan välja att skriva mer information om objektet. Det går även att göra tvärt om: ett objekt
som är sparat som i den detaljerade vyn kan redigeras i den snabba vyn och sparas som ett
”snabbt” objekt istället.
I navigationsfältet finns på vänster sida knappen ”Ta bort”. Här klickar användaren för att ta
bort det aktuella objektet. För att användarna inte ska ta bort objekt i misstag, kommer det upp
en dialog som meddelar ”Radera objekt?”. Här kan användaren välja ”Radera” eller ”Avbryt”.
Om ”Avbryt” väljs försvinner dialogen och användaren kommer tillbaka till ”redigera”-vyn.
Om ”Radera” väljs kommer en notis upp med meddelandet ”Objektet raderat” och därefter
kommer användaren tillbaka till startsidan av sök-vyn. Objektet är då raderat från listan med
alla objekt och om objektet var tillagt i den detaljerade vyn och därmed fanns med i listan
med mat eller dryck, är det även raderad från den listan.

4.3
!

Programstruktur

För prototypen valdes en enklare form av datalagring, medan en fullständig implementation
bör inkludera en databashanterare, även om mängden data som behövs hanteras i
applikationen är begränsad. En databashanterare underlättar export och import av data. I detta
avsnitt beskrivs dels den reella implementationen, samt en beskrivning av en möjlig slutlig
implementation.
N55!C;I6>5!=C7!A<GG=!5BAA!B!9??AB>95BC@6@!=?9:9=!4D:!5BAA4<AA65!=C7!6@!9::93!B!6@!9::93!9H!9AA9!
=?9:986!C;I6>56@$!\6:C6@86!C7!C;I6>565!<:!=?9:95!B!86@!=@9;;9!H3@!6AA6:!=C7!795!6AA6:!
8:3J>!B!86@!8659AI6:986!H3@M!<:!9::936@!=C7!?:6=6@56:9:!C;I6>565!CAB>9!AO@G9!CJF!F9:!
CAB>9!B@@6FOAA$!SCJ>!;6=>:BH6:!86!5:6!4D:=59!6A676@56@!B!9::936@!]B@86K!0M#!CJF!"^=9779!
6G6@=>9?!C9H=655!HBA>6@!53?!9H!C;I6>5!=C7!9::936@!:6?:6=6@56:9:$!S65!4D:=59!6A676@565!
<:!9AA5B8!6@!=5:<@G!=C7!;6=>:BH6:!HBA>6@!53?!C;I6>565!<:!9H$!QD:!=@9;;9!C;I6>5!<:!86@@9!
=5:<@G!_0_M!4D:!795C;I6>5!<:!86@!_#_!CJF!4D:!8:3J>C;I6>5!<:!86@!_"_!$!!
*<=59!6A676@5!B!9::936@!<:!@97@65!?O!C;I6>565=!;BA8!CJF!865!5:68I6!<:!6@!=5:<@G!768!
C;I6>565=!5B56A$!
QD:!;O86!C;I6>5!=C7!A9G5=!5BAA!=C7!795!CJF!86!=C7!A9G5=!5BAA!=C7!8:3J>M!:6?:6=6@56:9:!865!
4I<:86!6A676@565!B!9::936@!HBA>6@!>956GC:B!865!5BAAFD:!CJF!865!46756!HBA>6@!53?!865!5BAAFD:$!
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&B8!865!=I<556!6A676@565!;D:I9:!86==9!5HO!9::936:!955!=>BAI9!=BG$!QD:!795C;I6>56@!;6=>:BH6:!
6A676@565!B!86559!B@86K!C;I6>565=!B@G:68B6@=6:!CJF!?O4DAI9@86!6A676@5!;6=>:BH6:!
5BAAH<G9GO@G==<55$!
Det sjätte elementet i dryckobjektens array innehåller det som användaren angett att drycken
passar till. Om objektet inte är ett vin, är denna sträng tom. Vidare i arrayen finns elementet
som beskriver objektets pris, påföljt av elementet som anger dryckens druva. Precis som i
index fem, alltså det sjätte elementet i dryckobjektets array, är strängen tom om vin inte är
angiven som kategori. Detta eftersom användaren i detta fall inte haft möjlighet att ange
druva.
För alla tre typer av arrayer som beskriver ett objekt finns det två element kvar som ännu inte
tagits upp. De är placerade sist i vardera array. Det näst sista elementet innehåller objektets
anteckningar och det =B=59!:6?:6=6@56:9:!865!B@86K!=C7!C;I6>565!F9:!B!9::936@!9H!9AA9!
=?9:986!C;I6>5$!S6559!4D:!955!L@86:A<559!HB8!:68BG6:B@G!CJF!:986:B@G!9H!C;I6>5$!!
!
!
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Idag lagras recepten alltså inte i en riktig databas, utan endast lokalt i telefonen som en enkel
datastruktur. För att kunna spara objekt bör data istället lagras i en konventionell databas, som
jag har skissat på i detta avsnitt. Jag har valt en relationsdatabas, som i en enkel form kan
representera databasen. En god idé är att skapa databasen i SQLite som är en inbyggd enhet i
iOS och fungerar bra i mindre belastade system.
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I ett EER-diagram motsvarar rektanglarna entitetstyper medan de ovala figurerna motsvarar
attribut till tillhörande entitet[23]. En entitet kan ärva attribut av en underentitet. I ett EERdiagram visas detta genom gaffelsymbolerna på strecken mellan entitetstyperna. Diagrammet
visa alltså att ett objekt t.ex. kan ha matobjekt, snabbobjekt eller dryckobjekt som
underentitet. Om ett objekt har matobjekt som underentitet, ärver det alltså
”Tillvägagångssätt” och ”Ingredienser” som attribut. Notationen med dubbelstreck mellan
rektanglarna betyder att en entitet inte kan ha fler än en underentitet. Underentiteterna i detta
diagram är disjunkta, vilket betyder att entiteterna som är sammanbunden med någon
underentitet, måste ha en underentitet. Ett objekt som är ett dryckobjekt måste alltså tillhöra
någon av de sex kategorier som dryckobjektet är kopplat till.
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Diskussion /slutsats

Programmet är i ett fungerande prototypstadium men kräver en del utveckling för att kunna
bli en färdig produkt. Arbetet har för denna fas främst inriktat sig på applikationens
funktionalitet och design och det har därför inte ägnats lika mycket tid åt applikationens
funktion och stabilitet. Det förekommer fortfarande varningar om att fönster som ännu inte är
instansierade försöker att stängas. I vissa situationer är också fler fönster än nödvändigt öppna
samtidigt, vilket inte är något större problem men något som borde förbättras.
Layouten av informationen som visas då ett objekt öppnas kan förbättras. För tillfället kan
avstånden mellan texterna vara ojämna beroende på hur mycket text som skrivits in. Ett annat
sett att presentera informationen kan därför vara nödvändig för ett bättre resultat.
Vidare representeras inte objekten på ett effektivt sätt. Det görs mycket jämförelser mellan
strängar vilket i många fall kan undvikas genom att ändra representationen av ett objekt.
Eftersom arrayen av alla objekt som sparas lagras temporärt, betyder det att alla objekt
försvinner när applikationen avslutas. Framtida ändringar bör inkludera att skapa en databas
där objekten lagras, så att de finns kvar vid nästa tillfälle som applikationen startas. Som
tidigare nämnt bör man i denna databas istället skapa en stabil struktur för objekten så de inte
innehåller lika mycket strängar som de gör idag. Titel, anteckningar och annan information
som användaren skrivit in själv representeras bäst som strängar. Dock bör t.ex. kategorier och
typer inte representeras som strängar utan som egna strukturer, eller åtminstone som dess
index i de ursprungliga tabellerna. Det kan även vara bra att spara druva utifrån en tabell eller
liknande för att möjliggöra det för användaren att välja druva utifrån en lista eller liknande, då
druvor ofta kan vara svåra att stava till. Långsiktigt vore en bra tillämpning att placera denna
databas på en server för att göra det möjligt för användare att ta del av, samt dela med sig av,
sina recept till andra användare.
Vid utvecklingen av denna applikation användes två program, XCode och Appcelerator
titanium. Båda hade sina fördelar men den Appcelerator Titanium ansågs lättare att hantera
vid utveckling av applikationer bestående av många olika vyer. Dock resulterade användandet
av detta program i större mängder kod då det saknade hjälpprogrammet ”Interface builder”
!
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som fanns i xCode, där man enkelt placerar ut objekten på illustration av en skärm och såg
därmed resultatet direkt. En kombination av xCode och Appcelerator Titanium hade därför
varit en bra lösning. En ytterligare fördel med Appcelerator Titanium är det underlättar för
utvecklaren att konvertera applikationen till en Android applikation.
Utöver de ovannämnda problem och åsikter om programmen som använts under projektets
gång, anses det ha fungerat bra att utveckla applikationen. Med hjälp av god
bakgrundsundersökning och tidigare kunskaper, gick det mestadels bra att sätta sig in i
utvecklingsmiljön. Det var intressant att pröva på ett hjälpprogram för gränssnittsutveckling
och uppleva de positiva respektive negativa skillnader till gränssnittsutveckling med
respektive utan användning av hjälpprogram. Utvecklingen av applikationen i uppfattades
som en kombination av utveckling av gränssnittet för en hemsida och utveckling av olika
funktioner i ett objektorienterat språk. Det fanns inga tidigare kunskaper om JavaScript och
eftersom det är ett mycket omtalat språk var det intressant att sätta sig in i det. Användningen
av dessa nya program och språk har givit en bra respons på att dessa års studier resulterat i att
snabbt kunna sätta sig in i en ny programmeringsmiljö. Det har även varit mycket intressant
att kombinera många olika typer av kunskap från studierna i ett och samma projekt.
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Källor

Inför detta arbete har det gjorts mycket bakgrundsundersökningar för att se hur utbudet bland
liknande applikationer såg ut. Dessa var de applikationer som granskades och finns
tillgängliga i Apples appliktionsmarknad ”Appstore”’s utbud.
R

1: Andersson Einar, ”Arla kökets kokbok”, Version 2.4.3, (2012-06-13)

R

2: apegroup AB, ”Tasteline Recept”, Version 1.0.4, (2012-06-13)

R

3: Berg Tobias, ”MatOchMera”, Version 1.1 (2012-06-13)

R

4: Kokaihop AB, ”Kokaihop.se”, Version 2.9.2 (2012-06-13)

R

5: Systembolaget AB, ”Systembolaget Sök & hitta”, Version 1.2.1, (2012-06-13)

R

6: Bonnier tidskrifter, ”VinVin”, Version 2.1.4, (2012-06-13)

R

7: Helmes Innovations, LLC, ”Drink&cocktail” Pro Lite, Version 1.5.3, (2012-06-13)

Ett flertal mat- och dryckrelaterade hemsidor besöktes för idéer om hur mat och dryck
vanligtvis delas upp, kategoriseras och presenteras.
R

8: www.systembolaget.se (2012-06-13)

R

9: www.vinportalen.se (2012-06-13)

R

10: www.arla.se (2012-06-13)

R

11: www.tasteline.se (2012-06-13)

R

12: www.recept.nu (2012-06-13)

R

13: www.grodan.se (2012-08-10)

R

14:www.hotellet.info (2012-08-10)

R

15: www.pontusfrithiof.com (2012-08-10)

Det krävdes även kunskap om interaktionsdesign, databaser och de två program som
användes vid utvecklingen av applikationen. Denna kunskap hämtades ur böcker och
handledningsfilmer på internet.
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R

16: Alasdair Allan, Learning iOS programming, 2.uppl., O’REILLY, 2012

R

17: David Benyon, Designing Interactive Systems , Pearson, 2010, s. 325

R

18: David Benyon, Designing Interactive Systems , Pearson, 2010, s. 336
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R

19: David Benyon, Designing Interactive Systems , Pearson, 2010, s. 152

R

20: David Benyon, Designing Interactive Systems , Pearson, 2010, s. 32

R

21: David Benyon, Designing Interactive Systems , Pearson, 2010, s. 14

R

22: David Benyon, Designing Interactive Systems , Pearson, 2010, s. 90

R

23: Padron-McCarthy Thomas & Risch Tore, Databasteknik, Studentlitteratur 2005

R

24: http://www.youtube.com/playlist?list=PL53038489615793F7&feature=plcp
(2012-06-13). Denna sida innehåller 37 mycket bra handledningsvideos som
betraktades och gav bra information om hur man använder xCode[31], Youtube
användaren som skapar dessa videos kallar sig ”thenewboston” på youtube.

R

25: http://www.youtube.com/watch?v=tX_7NGvcNk4&list=UURatzHn1ukuuINLqnbBYeg&index=32&feature=plpp_video(2012-06-13)

R

26: http://www.youtube.com/watch?v=TCd-cTEb51E&list=UURatzHn1ukuuINLqnbBYeg&index=31&feature=plpp_video(2012-06-13)

R

27: http://www.youtube.com/watch?v=Q2h7rqgTAek&list=UURatzHn1ukuuINLqnbBYeg&index=30&feature=plpp_video(2012-06-13)

R

28: http://www.youtube.com/watch?v=FBNdm_UHgpI&list=UURatzHn1ukuuINLqnbBYeg&index=29&feature=plpp_video(2012-06-13)

R

29: http://www.youtube.com/watch?v=WQl0kCleDi4&list=UURatzHn1ukuuINLqnbBYeg&index=28&feature=plpp_video(2012-06-13)

R

30: http://www.youtube.com/watch?v=M8c1Suh0aaI&list=UURatzHn1ukuuINLqnbBYeg&index=27&feature=plpp_video(2012-06-13)

Ovanstående sex länkar är handledarvideos för Appcelerator Titanium från YouTube.
Personen som har lagt upp dessa klipp kallar sig ”Cheetomoskeeto” och visar hur man
använder programmet.
Information om verktygen som användes vid utvecklingen hämtades från produktutvecklarnas
hemsidor:
R

31:
https://developer.apple.com/library/mac/documentation/ToolsLanguages/Conceptual/
Xcode_Overview/About_Xcode/about.html (2013-11-09)

R
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32: http://www.appcelerator.com/titanium/titanium-studio/ (2013-11-09)
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