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1 Introduktion 
I forbindelse med den sidste del af Computer Science uddannelsen skal jeg skrive en hovedopgave, som 

består af en rapport, der skal forsvares til en mundtlig eksamen, som sidste trin i uddannelsen. 

Hovedopgaven er en opsummering og sammenfatning af alle de ting jeg lærte i forrige semestre og min 

praktikperiode. 

Jeg startede min uddannelse på Erhvervsakademi Sjælland Slagelse og tog de første 3 semestre der. Da vi 

nåede til fjerde semester besluttede Erhvervsakademi Sjælland at min klasse skulle tilgå til campus Roskilde 

for resten af uddannelsesperioden. Dette skyldes at antallet af studerende på campus Slagelse på 

daværende tidspunkt var så lavt, at det ville ikke være praktisk at have to ens uddannelser i gang på samme 

tid. Derfor havde jeg mit valgfags semester (fjerde semester) i Roskilde, dette betød derfor også at jeg fik 

vejleder og kontaktperson i Roskilde til mit praktikophold i første halvdel af femte semester. 

Jeg har valgt at fortsætte mit arbejde for samme firma som jeg arbejdede med i min praktikperiode. For 

kort at opsummere, så lavede jeg backend løsningen til My Story Place i mit praktikophold. Denne backend 

bestod af flere af Googles services som Datastore1, Endpoints2 og App Engine3 og så lavede jeg en 

omfattende JavaScript controller til at interface med det hele. 

Min opgave til denne hovedopgave er derfor at lave en funktionel smartphone applikation som anvender 

ovennævnte backend, som jeg lavede i løbet af min praktik. 

  

                                                           
1 Google Cloud Datastore - https://cloud.google.com/datastore/  
2 Google Cloud Endpoints - https://cloud.google.com/endpoints/  
3 Google App Engine - https://cloud.google.com/appengine/  

https://cloud.google.com/datastore/
https://cloud.google.com/endpoints/
https://cloud.google.com/appengine/
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2 Projektetablering 
I dette afsnit beskriver jeg hvad produktet er, hvad min opgave går ud på og i hvilket omfang jeg skal 

arbejde med projektet. 

2.1 Hvad er My Story Place? 
My Story Place er et storytelling medie, hvor brugerne kan fortælle og dele historier, som bliver vækket til 

live via geotagging. Med My Story Place kan man dele historier fra sit liv og bevare minderne for evigt 

gennem digitaliseret historiefortælling. Historierne gemmes i et 100% privat forum og man bestemmer helt 

selv, hvem man ønsker at dele historierne med.  

Idéen til My Story Place opstod via en snak mellem IT konsulenten Morten Hjort Nielsen og Marketing 

konsulenten Mie Levy Kortsen. Som begge driver eget konsulentfirma med mange års erfaring indenfor 

hver deres felt. De blev hurtige enige om, at der mangler et sted på nettet, hvor alle mindeværdige historier 

kan gemmes, deles og ikke mindst blive vækket til live igen. Med komplementære kompetencer skød de 

sammen projektet i gang i februar 2016 og har samtidigt stiftet selskabet My Story Place ApS, som har 

kontor i Slagelse. Storytellingsmediet forventes at gå online i foråret 2017 som App, der kan downloades fra 

hhv. Google Play og App Store samt som webversion.  

2.1.1 Status på My Story Place 
Som fortalt i introduktionen lavede jeg backenden til My Story Place i løbet af min praktikperiode for 

Morten og Mie i perioden: 09 aug. - 18 okt. Da jeg startede i min praktik havde Morten og Mie kun snakket 

om hvordan de forstillede sig at applikationen skulle opbygges og hvilke funktioner man skulle have som 

bruger. Dette betød at jeg startede fra bunden og da jeg var den eneste udvikler på projektet så styrede jeg 

selv hvad jeg lavede, så længe at jeg brugte de frameworks som Morten havde valgt, til at udvikle projektet.  

2.2 Projektkrav 
Når man snakker om krav til et projekt snakker man normalt om Funktionelle Krav og Ikke-Funktionelle 

Krav. Funktionelle Krav er de krav som medfører funktionalitet, eksempelvis oprettelse af en bruger og 

bestilling af bøger. Det er i de fleste tilfælde brugeren som kommer med den funktionelle krav. 

Ikke-Funktionelle Krav er alle de resterende ting som fx sikkerhed, stabilitet og brugervenlighed. Non-

Funktionelle Krav bliver mange ofte også kaldt quality attributes. I mange tilfælde har brugeren ikke så 

meget forstand på disse krav og det er derfor udvikleren som ved hvad der er vigtigt for lige nøjagtig den 

applikation han arbejder på. 

På grund af vores begrænsede tidsperiode valgte vi at fokusere på et par elementer af applikationen. Jeg vil 

derfor kun nævne de krav til applikationen som jeg skal stå for at få udviklet. Nedenfor vil jeg beskrive de 

forskellige krav der er til den del af applikationen som jeg skal udvikle. 
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2.2.1 Funktionelle krav 
 Diverse forskellige applikation pages, fx startside, story-side, login-side osv. 

 Brugeren skal kunne logge sig på vores applikation ved at bruge Facebook Login. 

 Man skal kunne logge sig ud af vores applikation. 

 Der skal være et interaktivt kort som brugeren kan panorere rundt på og se deres steder og 

historier på. 

 Brugeren skal kunne oprette nye steder og historier og se dem på kortet. 

 Brugeren skal kunne redigere i historier og indsætte media som fx billeder, video- og lydklip til 

historier. 

 Brugeren skal kunne slette historier. 

 Brugeren skal kunne dele historier med Facebook venner. 

 Brugeren skal være i stand til at søge efter adresser for at flytte kortets fokus til en given placering. 

 

2.2.2 Non-funktionelle krav 
 Platform kompatibilitet er et krav, da applikationen skal laves til både Android og IOS. 

 Applikationen skal være brugervenlig og intuitiv at bruge, selv for uøvede brugere. 

 Da applikationen er afhængig af diverse plugins som Google Maps og Facebook Login er 

afhængighed et vigtigt element at huske. 

 

2.3 Problemformulering 
Allerede da jeg arbejdede på backenden for Morten og Mie, havde de en rigtig god idé om hvordan 

mobilapplikationen skulle se ud og hvilke elementer den skulle bygges op med. Derfor tog det ikke lang tid 

at komme frem til en liste over de problemer og elementer de ønskede at jeg satte mig ind i og lavede til 

mobil applikationen. Eftersom projektet er større end hvad jeg ville kunne nå at lave på et par måneder og 

fordi applikationen skal testes af nogle betabrugere efter at jeg har lavet noget funktionelt, og rettes og 

finpudses efterfølgende, var det oplagt at jeg lavede den grundlæggende funktionalitet af applikationen, 

uden at bekymre mig så meget om brugergrænsefladen. Kort sagt skal jeg starte på applikationen for at 

lave noget der virker, hvorefter at Morten og Mie sørger for resten, ved fx at ansætte nogle andre 

programmører til at arbejde videre på projektet for fx at lave en pænere brugergrænseflade og 

implementere andre funktionaliteter. 

Derfor er min problemformulering følgende: 

2.3.1 Hovedspørgsmål 
Hovedspørgsmålet er det primære fokus på denne rapport. 

 Er Ionic og AngularJS gode frameworks til at udvikle hybride mobilapplikationer? 

Jeg vil undersøge om Ionic og AngularJS er gode frameworks til at skabe mobilapplikationer, 

specielt hybrid mobil apps. 
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2.3.2 Delspørgsmål 
Dette projekt vil også blive lavet med følgende delspørgsmål i sinde: 

 Hvad er Ionic og hvordan virker det? 

Ionic er det framework Morten valgte at deres applikation skulle bygges op med. Det er rigtig 

vigtigt at jeg finder ud af præcist hvad Ionic er og hvordan man bruger det, da det er hele 

grundlaget for at applikationen kommer til at virke. 

 Hvordan kan brugeren interagere med historier og kort-lokationer? 

Da My Story Place er et koncept baseret på steder, er det et krav at brugeren har en måde at 

interagere med historier og steder på et kort i applikationen. Derfor vil jeg undersøge om man kan 

bruge Google Maps egen API i en mobilapplikation til at placere markøre som indikerer en brugers 

steder. 

 Hvordan virker Facebook Login4, er det bedre end andre login metoder og er det værd at bruge? 

Når man har brugere på en platform betyder det at der skal gemmes bruger-informationer i en 

database et sted. Når man har med personfølsomme data at gøre, er det ikke nok bare at smide 

brugernavne og passwords ind i en database og tro at det er fint. Fordi vi ikke vil ud i problemer 

med brugersikkerhed, vil vi prøve at udnytte Facebook Login som vores login. I fremtiden kan der 

måske laves en løsning så at man også kan logge ind med Google, og/eller andre platforme. 

 Hvordan kan applikationen integreres til den eksisterende backend? 

For at få den funktionalitet i applikationen som gør at brugerne rent faktisk kan indsætte historier 

osv. ind i vores database, bliver jeg nødt til at integrere den backend, som jeg lavede i min 

praktikperiode, med vores mobilapplikation. 

 Er Scrum og XP (Extreme Programming) gode metoder at bruge i et system som dette? 

Da jeg er den eneste udvikler på systemet i perioden hvor jeg arbejder på applikationen vil jeg se 

om Scrum og XP er noget der er godt at bruge som soloudvikler i et projekt som dette. 

  

                                                           
4 Facebook Login dokumentation - https://developers.facebook.com/docs/facebook-login  

https://developers.facebook.com/docs/facebook-login
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3 Forretningsanalyse 
I dette afsnit vil jeg kort beskrive og analysere hvordan markedet ser ud, hvilke kunder/personer dette 

produkt henvender sig til og om der er nogle konkurrenter på markedet med lignende applikationer eller 

produkter. 

Da det ikke er min egen applikation som jeg laver, men jeg blot er udvikler på den, har jeg ikke været ret 

meget indblandet i snakken omkring marketing og forretningsanalyser. Derfor vil noget af det jeg snakker 

om i dette afsnit være mine egne tanker omkring My Story Place og ikke nødvendigvis Morten og Mies 

tanker og idéer. 

3.1 Målgrupper 
My Story Place er en applikation som henvender sig til personer fra alle aldre. Det er en applikation hvor 

indholdet bliver lagt op af brugeren selv, dette betyder at der er nogle der skal lægge noget indhold op som 

andre kan få glæde af. Applikationen kan deles op i to hovedgrupper af brugere, modtagergruppen og 

afsendergruppen. Afsendergruppen er meget bred i henhold til alder, men vi forstiller os at det primært er 

det ældre segment som gerne vil udnytte platformen til at gemme deres livshistorie med familien, fordi de 

mange gange har meget tid til at skrive deres historier ned og fordi de med deres mange år på bagen 

nemlig har mange historier de gerne vil dele. Det yngre segment vil bruge applikationen til at skrive de 

historier som sker nu og her. Modtagergruppen består mest af det yngre segment, som vil have glæde af at 

læse og høre om deres bedsteforældres historier fra dengang de var yngre. 

 

Illustrationen ovenover viser den forventede aldersfordeling i procent mellem brugerne af applikationen 

med aldersgrupperne på henholdsvis: 8 til 18; 19 til 30; 31 til 60; 61 og derover. 

3.2 Forretningsmodel 
Som udgangspunkt skal applikationen være en gratis app man henter fra Google Store og Apple App Store. 

Når applikationen bliver helt færdig og den har været på markedet i noget tid er planen at man skal kunne 
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abonnere på applikationen og få ekstra funktionaliteter og andre fordele. Vi har også snakket om at give 

firmaer muligheden for at købe sig ind, så at applikationens brugere kan se firmaet og læse og se firmaets 

egne historier. Som bruger ville man også kunne skrive sine historier og tilknytte dem direkte til firmaet, 

hvilket ville være god reklame for firmaet, som vil være i firmaets interesse. 

3.3 SWOT 
SWOT står for ’Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats’ og er en analyseringsmetode som man 

kan bruge til at analysere firmaer, produkter, steder, personer og osv. Ved at bruge SWOT finder man ud af 

hvilke styrker og svagheder ens produkt har sammenlignet med andre konkurrenter eller andre eksterne og 

interne faktorer. 

Som illustrationen ovenover viser er der interne styrker og svagheder og så er det eksterne muligheder og 

trusler som man skal overveje for at få overblik over systemet.  

De fleste fokuserer meget på hvad ens produkt kan og er i stand til, men i realiteten er det mindst lige så 

vigtigt at vide hvad produktet ikke kan og hvilke svagheder det har. Det er først når man har set faldgrupper 

og svagheder i øjnene at man kan udbedre og måske eliminere diverse svagheder og trusler, som man ikke 

ville have indset hvis man kun fokuserede på hvor godt ens produkt er.  

  

Figur 1: SWOT Analysis 2x2 matrix 
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3.3.1 My Story Place SWOT analyse 
Strengths Gratis - Det vil være gratis at benytte sig af applikationen, men man kan betale sig for at 

få udvidet funktionalitet. 
Vedligeholdelse – Den underlæggende platform/framework backenden er på bliver 
automatisk vedligeholdt af Google. 
Behov-dækkende - Folk har ofte et behov om at fortælle deres historier videre til 
venner og familiemedlemmer. 

Weaknesses Generation afhængig - Der vil gå lang tid efter udgivelsen af applikationen, før den vil 
blive brugt til dens fulde potentiale, da det først er næste generation der vil få fuld 
glæde af den nuværende generations historier.  
Teknisk-udfordring - En stor del af applikationens brugere er af det ældre segment, men 
det er ikke alle ældre i samfundet der er gode med teknologi og computere. 

Opportunities Unikt produkt - Det er den eneste historiefortællings applikation på markedet. 
Facebook Login – Facebook Login simplificerer brugerens opfattelse af applikationen, 
når han/hun ikke skal tænke på at oprette sig som bruger osv. 

Threats Blokerede services - Nogle lande som Kina har blokeret Googles og andres services, 
hvilket betyder at applikationen ikke ville kunne bruges i disse lande. 
Konkurrenter - Fordi markedet er så stort vil der helt sikkert være andre applikationer 
eller services derude som yder en service der minder om vores. 

3.4 Konkurrentanalyse 
Når man laver et produkt uanset om det er noget fysisk eller det en service, er det altid vigtigt at undersøge 

markedet for at sikre sig at man ikke laver noget som allerede er på markedet. Hvis man vælger at lave 

noget magen til andre produkter der er på markedet, er det vigtigt at man noget unikt som konkurrenterne 

ikke har. Hvis at man ikke skiller sig ud er der ikke er nogen fordel i kunderne vælger dit produkt frem for 

konkurrenternes produkter på markedet. Derfor er det vigtigt at man undersøger lignende produkter og 

finder ud af hvordan man kan sikre sig at kunderne ikke vælger konkurrenterne frem for dig. 

Hvis at der ikke er nogle konkurrenter på markedet, kan det dog også være et tegn på at det produkt eller 

service man laver/yder er en dårlig idé, eftersom det er noget folk ikke vil have eller skal bruge. Så det er 

noget der er vigtigt at man sætter sig ind i.  

3.4.1 Min Livshistorie 
Min Livshistorie5 er en digital platform hvor man også kan oprette og gemme sine livshistorier i form af 

tekst, lydfiler og videofiler. Min Livshistorie har en gratis- og en abonnementsversion hvor man på den 

gratis version har 250mb plads at gøre godt med, hvilket ikke rækker langt til billeder eller videofiler. 

Priserne på Min Livshistories serviceydelser står nedenfor og er taget fra deres hjemmeside d. 14-12-2016. 

Serviceydelse Pris pr. mdr. 

2 GB Kr. 28,- 

5 GB Kr. 59,- 

10 GB Kr. 115,- 

   

For en uerfaren computerbruger er det svært at vide hvor meget man får for pengene når man bestiller en 

af disse pakker. Hvis at man beregner prissen, ligger prisen på mellem omkring 10 til 15kr. pr GB alt efter 

hvilken ydelse man vælger, hvilket er urimeligt i min optik. Hvis man sammenligner disse priser med andre 

                                                           
5 Min Livshistories hjemmeside - http://www.minlivshistorie.dk/  

http://www.minlivshistorie.dk/
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ydelser som Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive som har planer hvor man får 1000 GB for så 

lidt som 62 kr., hvilket svarer til 0,062kr. pr GB. Jeg ved godt at det ikke er ment som fil opbevaring i skyen, 

men efter min overbevisning vil den potentielle bruger synes at prisen er alt for høj. 

Det er også af min forståelse at Min Livshistorie er meget stærkt markedsført imod den ældre aldersgruppe 

og til personer med fx Alzheimer og demens.  

3.4.2 Konkurrentanalyse konklusion 
Der er ikke andre applikationer og services er minder helt om vores My Story Place, hvilket betyder at vi er 

ret godt stillet hvad andre konkurrenter angår, i hvert fald i Danmark. Det er planen at det skal være en 

applikation man skal kunne bruge internationalt, men vi vil først satse nationalt, nemlig i Danmark og få 

lavet et produkt som virker.  

Morten, Mie og jeg blev hurtigt enige om at forretning modellen hvor man betaler et lille beløb for en app, 

typisk 8-20kr, ville være en dårlig idé fordi folk ikke ville have et behov for applikationen, før at man har sat 

sig ind i den og set potentialet. Af denne grund ville abonneringsløsningen være et bedre bud men også 

fordi en månedlig ydelse rækker til mange flere kroner og ører i sidste ende, selvom at det måske kun ville 

være 20-25% af brugerne der ville bruge de ekstra funktioner i et abonnement. 

Hvis vi sammenligner med Min Livshistorie, så er der selvfølgelig nogle ligheder, med at man kan nedskrive 

historier og tilknytte billeder, video og lydspor. Men Min Livshistorie er et passivt medie. Det jeg mener 

med det, er at man logger ind skriver nogle historier og deler dem med familien, nu har man bare sine 

minder i skyen og det er ligesom det. I My Story Place tilknytter man historier på et kort eller på et 

”geografisk” punkt. Brugere kan så bruge applikationen til visuelt at se sine egne historier og historier delt 

med en på et kort, interagere med historierne bladre mellem billeder og videoer. Det der gør vores 

applikation en meget aktiv platform er at når man deler historier med andre, vil de modtage notifikationer 

på telefonen når de geografisk besøger eller nærmer sig steder som har historier tilknyttet. Dette vil 

naturligvis skabe nysgerrighed for brugeren som kan læse om historien på stedet. 
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4 Projektløsning 
For at komme frem til en løsning på min problemstilling, vil jeg bruge nogle forskellige metoder, værktøjer 

og teknologier. 

I dette afsnit vil jeg komme ind på hvilke metoder jeg vil bruge i projektet samt forklare hvad de er og 

hvordan de fungerer. Herudover vil jeg også nævne hvilke værktøjer og teknologier jeg vil bruge til at 

udvikling af applikationen. 

4.1 Metoder 
Metoden til udvikling af et system eller en applikation er en meget vigtig proces at have styr på, hvis man vil 

frem til et godt resultat, dette er specielt rigtigt når man arbejder mange sammen om et fælles projekt. 

Metoden eller arbejdsprocessen er det som fortæller noget om hvordan man arbejder med projektet. 

Dette kan være rækkefølgen af processer, arbejdsprioriteter, mødeplanlægning og meget mere. De 

metoder jeg har mest praktisk erfaring med fra skolen er de Agile Udviklingsmetoder. Eksempler på disse 

kan være Extreme Programming (XP), Scrum og Unified Process (UP). Disse Agile metoder bygger på at man 

har en arbejdsperiode på et projekt, som at man deler op i flere iterationer. Disse iterationer varer normalt 

lige fra 1-2 uger til et par måneder. I løbet af hver iteration færdiggøres og testes en eller flere elementer i 

projektet, hvilket betyder at man løbende får færdige og funktionelle dele af systemet som kunden selv kan 

prøve og acceptere. For enden af hver iteration evaluerer man som helhed gruppens fremgang i projektet 

og laver ændringer i de fremtidige planer for projektet. Dette betyder at man kan have en mere dynamisk 

arbejdsgang, som sikrer at man hele tiden arbejder på det vigtigste. Og at man kan indblande kunden eller 

brugeren i alle beslutninger som bliver taget. De agile udviklingsmetoder står i kontrast med de lineære 

udviklingsmetoder, som fx Waterfall udviklingsmodellen. Waterfall modellen er bygget op sådan, at man fra 

starten af projektet planlægger hele forløbet: krav; design; programmering/implementering; testning og til 

sidst vedligeholdelse. Dette betyder at man ikke begynder at gå i dybden, med at teste systemet før at man 

har designet og udviklet hele systemet, hvilket kan betyde at man har brugt flere måneder eller år på at 

udvikle noget, som kunden så ikke vil have eller ikke er tilfreds med i sidste ende. 

Af denne grund bruger man normalt ikke Waterfall modellen til større og mere avancerede projekter, men 

oftere til små og overskuelige projekter, hvor både kunde og udvikler er helt klar over hvad projektet 

indebærer. Der er selvfølgelig nogle undtagelser til dette. Der er fx nogle store firmaer som har arbejdet 

med Waterfall modellen i rigtig mange år, hvilket betyder at de har god erfaring med lige netop den 

arbejdsmetode. 

4.1.1 Scrum 
Fordi My Story Place er et koncept i udvikling, er hverken Mie eller Morten helt sikker på hvordan de vil 

have at projektet udfolder sig, derfor er det naturligt at jeg arbejder med en Agile metode, hvilket tillader 

eventuelle ændringer undervejs i forløbet, hvis de ombestemmer sig for et eller andet. 

Morten og jeg besluttede at vi ville bruge Scrum som styringsmetode, da Scrum giver rigtig meget struktur 

og fleksibilitet til et projekt.  
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Figur 2: Illustration af Scrum proces 

Illustrationen6 ovenover giver et godt overblik over hvordan Scrum fungerer. Jeg vil nu forklare lidt mere i 

dybden hvad Scrum er og hvordan man bruger det som en udviklingsmetode. 

Scrum består af 3 roller, 2 artefakter og 4 nøgle aktiviteter. 

- De 3 roller er ’The Product Owner’, ’The Scrum Master’ og ’The Team’. 

Product Owneren repræsenterer interessenterne og er kundens stemme. Det er denne person som står for 

at holde product backloggen opdateret med hvad kunden eller kunderne vil have lavet og ændret. Han 

prioriterer også hvilke opgaver der skal laves først. I sidste ende betyder dette at product owneren står til 

ansvar for hvordan produktet ser ud når udviklingsperioden er afsluttet. 

Scrum Masteren er ansvarlig for at hele udviklingsholdet får lavet noget, og at de holder de tidsplaner som 

der bliver sat dem. Han hjælper også med at løse problemer og stridigheder hvis de skulle opstå. Når det så 

er sagt betyder det ikke at han ikke laver andet. Scrum masteren arbejder også på projektet på lige fod med 

de andre udviklere, men det er ham som holder det store overblik. 

Resten af holdet er som ordet selv tyder på, nemlig de resterende individer i projektet. Det er dem som 

aktivt arbejder på at udvikle eller arbejde på projektet. For at holdet arbejder allerbedst kræver det at alle 

udviklere er selvorganiserede og selvstyrende, hvilket betyder at de selv kan begynde på en opgave når de 

er ledige. Der er ikke nødvendigt at de får fortalt hvad de skal gøre, men derimod selv opsøger ledige 

opgaver. 

- De 2 artefakter består af ’Product Backlog’ og ’Sprint Backlog’. 

Product Backloggen er listen over alle de krav, implementeringer eller ændringer der er til projektet som 

helhed. Det er som sagt Project Owneren der står for denne liste, inklusiv dens indhold, rækkefølge og 

                                                           
6 Illustration af Scrum proces - https://norkvalhalla.wordpress.com/2015/02/25/gioi-thieu-ve-mo-hinh-phat-trien-
phan-mem-theo-phuong-phap-agile-scrum/  

https://norkvalhalla.wordpress.com/2015/02/25/gioi-thieu-ve-mo-hinh-phat-trien-phan-mem-theo-phuong-phap-agile-scrum/
https://norkvalhalla.wordpress.com/2015/02/25/gioi-thieu-ve-mo-hinh-phat-trien-phan-mem-theo-phuong-phap-agile-scrum/
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tilgængelighed. Et eksempel på et Product Backlog element kunne være ’login på hjemmeside’, hvilket er et 

krav fra kunden. 

Sprint Backloggen indeholder elementer fra Product Backloggen som er blevet delt til mindre opgaver, eller 

bare flyttet over hvis opgaven er lille nok i sig selv, som med hovedregel skal kunne løses på mellem 30 min 

til 8 timer hver især. Sprint Backloggen er de opgaver som skal løses i nuværende Sprint (iteration). Målet 

med et sprint er at blive færdig med alle Sprint Backlog elementerne inden sprintet slutter. Hvis at man ikke 

når at blive helt færdig, må man planlægge de elementer man ikke nåede med ind i det kommende næste 

sprint.  

I rigtig mange tilfælde bruger man det der hedder ’User Stories’ til at beskrive backlog elementer i et 

projekt, jeg vil forklare hvad en User Story er lidt senere. 

- De 4 aktiviteter er Sprint Planning, Daily Scrum Meeting, Sprint Review og Sprint Retrospective. 

Man lægger ud med Sprint Planning inden hvert sprint, hvor Scrum Masteren og resten af holdet udpeger 

de vigtigste resterende Product Backlog elementer. Man bliver så enige om hvilke opgaver kan nå at blive 

færdiggjort i kommende Sprint og Scrum Masteren sikrer sig at hele holdet forstår alle de udvalgte Sprint 

Backlog opgaver. 

Hver dag starter med et Daily Scrum Meeting, hvor holdet samlet mødes og diskuterer hvad der blev lavet 

dagen i forvejen, og hvis at der var problemer bliver det også diskuteret sådan at alle har et indblik i hvad 

der mangler. Det daglige møde tager normalt 10-15 minutter, og det er vigtigt at holdet rapporterer til de 

andre holdkammerater og ikke kun Scrum masteren. 

Sprint Reviewet er et møde sidst i et sprint hvor der bliver diskuteret hvad der var nået i dette sprint og 

hvad der ikke nåede at blive lavet. Når dette er gjort, kigger man på Product Backloggen og justerer den så 

at alle får et overblik over status på projektet. Det er også ved dette møde at produktet, der blev lavet i 

sprintet, bliver vist til Product Owneren så at han kan se at der faktisk bliver lavet noget. 

Sprint Retrospective er et lidt kortere møde sammenlignet med Review mødet, men i stedet for at snakke 

om hvad der blev lavet, så evaluerer holdet dets arbejdsindsats, arbejdsmetoder osv. Så kort sagt er det et 

møde hvor der bliver snakket om hvordan man kan øge holdets indsats og arbejdsvaner, så at holdet 

fremadrettet kan arbejde med større effektivitet. 

Brugen af Scrum 
Fordi jeg er den eneste udvikler på projektet vil det umiddelbart ikke være nærlæggende at jeg vil bruge 

Scrum, da Scrum er beregnet til projekter med mange individer. Dette betyder at jeg ikke vil kunne bruge 

alle elementer fra Scrum, men det forhindrer mig ikke i at bruge nogle af dem. 

Scrum rollerne kan ikke rigtig bruges i dette projekt. Da holdet er så lille, er vi alle 3, mig inkluderet, 

involveret i de fleste beslutninger som bliver taget, så hvis vi skal have roller, ville vi alle sammen product 

owner på samme tid og jeg er så Scrum master og udviklingshold slået sammen. 

Jeg vil derimod lægge kræfter i at arbejde med Scrum artefakter og aktiviteter så meget som jeg kan i løbet 

af projektet, da dette ikke er afhængig af hvor mange mennesker er med i projektet. 

4.1.2 Extreme Programming (XP) 
XP er en agile udviklingsmetode som stræber efter forretningsresultater ved hjælp af tests og revision. Som 

udgangspunkt stiller man nogle kriterier eller tests op for en del af systemet, derefter kan man så begynde 
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af programmere. På denne måde ved man at når alle tests eller kriterier er tilfredsstillet, kan man tolke 

delen færdig. Når man arbejder med XP, tager man en del af gangen og fokuserer kun på den aktive del 

indtil at den er færdig. Dette betyder at man ikke laver detaljerede design strukturer eller planlæger ud i 

fremtiden fra starten af, i stedet tager man det man allerede har lavet og ser på det og finder ud af hvad 

ville give bedst mening at lave som det næste. 

Fordi XP er en agile udviklingsmetode betyder det også at kunden hele tiden er i centrum og derfor hjælper 

med at beslutte og stille krav til det der bliver lavet. 

Når man ikke planlægger ud i fremtiden betyder det også at der kun bliver taget stilling til struktur og idéer 

på et lavt plan, dette resulterer i, at man uden videre kan lave store ændringer undervejs uden meget 

ekstra arbejde, da det fremtidige forløb ikke er planlagt. Det er ikke før man står foran problemet at man 

tager stilling til disse design problemer, hvilket sætter meget stor fokus på ansigt til ansigt kommunikation, 

både mellem udvikler og kunde, men også udvikler og udvikler. Det betyder også at system dokumentation 

er noget man sjældent bruger når man arbejder med XP. Det er normalt kun når man planlægger ud i 

fremtiden at man dokumenterer hvordan og hvorledes systemet skal opbygges, hvilket giver god mening 

under normale forhold, men med XP tager man det som det kommer og så slipper man for alt for meget 

unødvendig dokumentation. 

XP er også kendt for par programmering, som er en udviklingsmåde hvor man sidder i par og programmerer 

på én computer ad gangen. Dette resulterer i at man har to personer som aktivt diskuterer forskellige 

aspekter af systemet og hvordan man i et systemudviklingsperspektiv bedst implementerer diverse 

elementer. Der er en driver, som skriver koden og en observatør eller navigatør som gennemgår hver 

eneste linje kode mens den bliver skrevet af den anden part. Driveren kan derfor koncentrere 100% på at 

skrive koden. De to parter bytter plads hyppigt. 

Man kan godt sige at par programmering er en dårlig metode fordi man halverer den potentielle udviklings 

effektivitet, når man har to personer pr computer. Dette er også rigtigt, men det sikrer en højere kode 

standard da begge parter altid vil have to forskellige indgangsvinkler og erfaringer på problemet de 

arbejder med. 

Brugen af XP 
Fordi XP er en god metode til at få lavet systemer hurtigt og effektivt med, vil jeg bruge nogle forskellige 

elementer fra XP til at lave My Story Place applikationen. Par programmering vil jeg desværre ikke kunne 

benytte mig af da jeg arbejder alene på projektet, men jeg har god erfaring med par programmering fra 

tidligere projekter. 

Jeg vil derimod omfavne princippet i at fokuserer på det igangværende sprint og undgå at planlægge for 

langt frem i design og struktur. Jeg vil kun til nøds arbejde med diverse systemudviklings diagrammer og 

tabeller, da Morten, som jeg arbejder for, selv har god forståelse for systemudvikling og fordi jeg er 

soloudvikler og ikke har nogle medarbejdere at drøfte diagrammer med.  

4.1.3 Planning Poker 
Planning Poker er en aktivitet man normalt bruger når man arbejder med agile udviklingsmetoder, især XP 

og Scrum. Planning Poker er en metode til at estimere hvor meget tid og ressourcer en given user story 

eller use case er værd. Hele udviklingsholdet samles i starten af et sprint hvor alle medlemmer har en 

række kort, se figur 37. En fra holdet, typisk Scrum masteren, læser en user story op hvortil alle lægger et 

                                                           
7 Planning Poker illustration - http://www.printablee.com/post_printable-post-it-note-project-management_162068/  

http://www.printablee.com/post_printable-post-it-note-project-management_162068/
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kort, som han/hun synes er passende til den user story. Hvis 

alle er enige bliver er læst en ny user story op. Hvis der 

derimod er uenighed mellem de lagte kort, bliver kravet 

forklaret og man sikrer sig at alle forstår hvad user storien går 

ud på. Derefter tager alle medlemmer deres kort igen og 

lægger et nyt. 

 

Brugen af Planning Poker 
Der ville ikke være nogen idé i at spille Planning Poker i mit 

tilfælde da jeg er den eneste udvikler. 

Når det så er sagt så vil jeg selvfølgelig alligevel estimere mine 

user stories under projektet, men dette vil typisk ske som en 

grov estimering fra mig selv. 

4.1.4 User Stories 
Når man udvikler et system er det vigtigt at både kunde og 

udvikler forstår hvordan systemet skal virke og hvilke krav der 

er stillet for at opfylde disse krav.  

En User Story er en beskrivelse som med blot 1 til 2 sætninger 

beskriver en aktivitet eller del af en brugers jobfunktion. 

Opbygningen af en User Story kunne se sådanne her ud: 

”As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>”. 

Oversat til dansk kan det skrives således: 

”Som <hvem udfører opgaven>, vil jeg gerne kunne <udføre en opgave> så jeg kan <nå et mål>”. 

Tager man fx en frisør kunne en af hans/hendes jobfunktioner være at registrere en tidsbestilling. Dette 

scenarie ville kunne beskrives med en User Story således: ”Som en frisør, vil jeg gerne kunne tidsregistrere 

bestillinger så at jeg har overblik over mine aftaler”. 

User Stories er en god måde at beskrive en brugers krav, men i sig selv er de ret svævende, derfor laver 

man normalt også acceptkriterier og tilknytter dem til alle User Stories. Disse acceptkriterier er en liste af 

krav som skal implementeres før at User Storien kan godkendes. Acceptkriterier hjælper med at give User 

Stories dybde og hjælper udvikleren med at forstå opgaven. 

Et acceptkriterie til frisørens User Story kunne være ”Det skal være muligt at notere om klipningen er til en 

kvinde eller en herre”. 

Når man har samlet en hel bunke af User Stories er det vigtigt at de bliver prioriteret sådan at man hele 

tiden udvikler den del som er vigtigt for brugeren. Både bruger og Scrum Master bør arbejde sammen om 

at prioritere disse User Stories, da det ikke altid er hensigtsmæssigt fra et programmeringsstandpunkt kun 

at følge brugerens prioritering. 

Brugen af User Stories 
User Stories er et stærkt værktøj som ikke tager lang tid at bruge og notere ned, ydermere kan jeg fint 

benytte mig at User Stories som soloudvikler. 

I starten af hver Sprint periode, vil jeg lave User Stories til de mest relevante krav til applikationen. 

Figur 3: Planning Poker deck 
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4.2 Udviklingsværktøjer 
For at effektivere ens arbejde mest muligt, benytter man altid diverse værktøjer, frameworks og mange 

gange andre hjælpemidler for hurtigt muligt og mest effektivt at komme til en ende på det projekt som 

man har sat sig for. Jeg vil i dette afsnit forklare lidt om de programmer/software og frameworks som jeg vil 

arbejde med i projektet. 

4.2.1 Software 
Software er et must når vi snakker om et systemudvikling projekt. Uden en form for tekst editor eller IDE 

kan man ikke skive med kode eller lave scripts. I mange tilfælde bruger man meget mere software end bare 

en tekst editor. Dette kunne fx være en lokal database eller lignende systemer som man bruger for at sikre 

sig at programmet snakker ordentligt sammen med andre systemer. 

Trello 
Trello8 er et organiserings program som man bruger gennem sin browser eller på sin telefon som en 

mobilapplikation. Programmet kan bruges til alt fra huslige pligter og til at organisere og styre store 

projekter, dette skyldes at det er simpelt og intuitivt at bruge. Programmet er baseret på 3 simple 

elementer, et Board, Lister og Kort. Boardet repræsenterer selve projektet som en helhed, da man kan 

have flere boards/projekter i gang på en gang. Listerne er koloner som man kan bruge til at gruppere 

kortene på, man kan selv bestemme hvordan man bruger disse lister til at organisere ens opgaver, hvilket 

gør at Trello er så fleksibelt. Til sidst har vi kortene som repræsenterer selve opgaverne, alt efter hvor 

meget man har lyst til at gå i dybden, kan man lave beskrivelser, vedhæfte billeder, inddele kortene i 

kategorier, sætte tidsfrister og meget mere. 

PyCharm 
PyCharm9 er et IDE (Integrated Development Environment) lavet af JetBrains som fokuserer på udvikling af 

Python scripts samt webudvikling som HTML, CSS og JavaScript. PyCharm er blot ét ud af mange IDEs som 

JetBrains har udviklet, hvor hver enkelt har sine spidskompetencer inden for diverse kodesprog. Et par 

andre eksempler kunne være deres PhpStorm (specialiseret til PHP), WebStorm (specialiseret til JavaScript) 

og RubyMine (specialiseret til Ruby). Jeg valgte at bruge PyCharm eftersom det tillod at jeg kunne arbejde 

med HTML, CSS og JavaScript på samme tid. Det var også dette program som jeg brugte da jeg arbejdede 

med backenden i mit praktikforløb, fordi dele af backenden var skrevet i Python, så var det nærliggende at 

jeg fortsatte med at bruge det.  

Github Desktop 
Git er et gratis og open source distribueret versionskontrol system som er designet til at klare alle slags 

projekter, både store og små. Git er i mange projekter det som gør det simpelt, hurtigt og dynamisk at 

arbejde med mange udviklere på en gang, fordi man som flere udviklere kan arbejde på hver sin del af et 

projekt og så samle det hele til en helhed til sidst. 

Github Desktop10 er en applikation med et grafisk bruger interface til Windows og Mac som virker på 

samme måde som det normale CLI (Command Line Interface) baserede Git, men det er lidt simplere for folk 

uden meget erfaring med Git kommandoer. Der er også andre store fordele ved at bruge Github Desktop 

fremfor at bruge Git kommandoer, fx at man visuelt kan se et historiktræ, som man kan klikke på og se 

                                                           
8 Trello hjemmeside - https://trello.com/ 
9 PyCharm Hjemmeside - https://www.jetbrains.com/pycharm/  
10 Github Desktop hjemmeside - https://desktop.github.com/  

https://trello.com/
https://www.jetbrains.com/pycharm/
https://desktop.github.com/
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ændringerne ved de forskellige commits. Man kan også lettere danne sig et overblik over hvilke konflikter 

der er når man commiter nogle ændringer. 

Fordi jeg er den eneste udvikler på projektet, så vil vi kun bruge Git til at holde versionskontrol og for at 

have en backup i skyen, og så vil det selvfølgelig også være smart at have projektet i et Git arkiv når der på 

et tidspunkt kommer andre udviklere på projektet. Men til at starte med vil det primært vores for 

backuppens skyld. 

Ionic Lab 
Ionic Lab11 er et lille program til frameworket som hedder Ionic. Det er et hjælpeprogram som har flere 

funktioner, blandt andet at emulere/vise en hvordan den applikation man laver ser ud både på Android og 

IOS, og den kan også bruges til at bygge android versionen af ens applikation, så man kan installere den og 

teste den på ens telefon. 

4.2.2 Frameworks 

Ionic 
Ionic12 er et HTML5 SDK (Software Development Kit) som er beregnet til at lave mobilapplikationer, mere 

specifikt hybrid mobilapplikationer dvs. IOS, android, Blackberry og Windows-Phone applikationer på 

samme tid. Ionic formår at gøre dette ved hjælp af at siderne er bygget op af HTML og CSS, som alle 

platforme forstår. HTML og CSS er derfor den visuelle del af applikationen imens Ionic bruger en JavaScript 

controller til at ordne alt logik. Man kan med bruge fordel bruge AngularJS som controller, da dette 

simplificerer hele processen af at bygge en mobilapplikation, eller anden form for app eller hjemmeside. 

Vi vil dog kun lave applikationen tilgængelig til IOS og Android da de alene dækker over 99% af smartphone 

markedet13. 

AngularJS 
AngularJS14 er et strukturelt framework til dynamiske webapplikationer. AngularJS bruger HTML som en 

skabelon og bruger samtidig nogle udvidede HTML syntakser til at få øget funktionalitet. Nogle af disse 

udvidede HTML syntakser er blandt andet at man kan bruge udtryk som: 

 

 

Code Snippet 1 

                                                           
11 Ionic Lab hjemmeside - http://lab.ionic.io/  
12 Ionic hjemmeside - http://ionicframework.com/  
13 IDC: Smartphone OS Market Share - http://www.idc.com/promo/smartphone-market-
share/os;jsessionid=28F64C81D59153E10163CBA0EBAA61FC  
14 AngularJS hjemmeside - https://angularjs.org/  

<html> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script> 
<body> 
    <div ng-app> 
        <p>The sum is: {{ 5 + 6 }}</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

http://lab.ionic.io/
http://ionicframework.com/
http://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os;jsessionid=28F64C81D59153E10163CBA0EBAA61FC
http://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os;jsessionid=28F64C81D59153E10163CBA0EBAA61FC
https://angularjs.org/
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som vil blive vist som ”The sum is: 11”. 

Eller man kan vise objekters attributter: 

 

Code Snippet 2 

dette vil naturligvis printe ”Welcome back Hans Larsen!”. 

AngularJS bygger på MVC (Model View Controller) princippet, hvilket separerer koden fra hinanden så at 

man har modellerne i en fil, viewet som indeholder HTML og CSS for sig selv, og til sidst sidernes controllere 

som bærer logikken som button-presses osv. 

Backend Frameworks 
Jeg vil kort forklare hvordan backend delen af My Story Place, som jeg lavede i mit praktikforløb, er lavet og 

nævne hvilke frameworks der var brugt til at lave den. Selvom jeg ikke kommer til at arbejde med disse 

frameworks i dette projekt, vil jeg stadig lige nævne dem, så man har en større forståelse af hvordan 

backenden, som jeg kommer til at arbejde med, virker. 

My Story Place backend er lavet af Google App Engine, Google Cloud Datastore og Google Cloud Endpoints. 

Google App Engine også kaldet GAE er en cloud computing platform til at udvikle og hoste 

webapplikationer i Google egne datacentre. GAE er skalerbar og Googles servere finder selv de bedste 

servere til lige din applikation, for at mindske responstiden mellem bruger og server, men også for ikke at 

skabe for meget trafik på internettet i lande som ikke bruger ens applikation. 

Google Cloud Datastore er en del af Google App Engine og er en noSQL database som er stærkt fokuseret 

på automatisk skalering, god ydeevne og høj brugervenlighed. Datastore har mange funktioner som fx 

operation transaktioner og automatisk kryptering og dekryptering af data. 

Google Cloud Endpoints er også en del af Google App Engine. Men Endpoints er et redskab som gør det let 

at lave en stærk API så man fx kan styre ens database (Google Cloud Datastore) med CRUD operationer. 

4.3 Planlægning 
Jeg startede med at arbejde på applikationen d. 28 oktober og skal arbejde på den indtil d. 23 december, 

hvilket giver mig 9 uger til at færdiggøre applikations-delen af denne hovedopgave. 

Vi valgte at jeg skulle takle projektet på samme måde som vi gjorde i min praktikperiode, da vi alle 3 var 

enige om at det var en udmærket måde at arbejde på. Vi bruger Trello som er et online alternativ til at have 

et fysisk Scrum board, hvor man kan gruppere elementer som man selv har lyst. Vi strukturerede det 

... 
    <div ng-app="myApp" ng-controller="userCtrl"> 
        <p>Welcome back {{ user.userName }}!</p> 
    </div> 
 
    <script> 
        var app = angular.module('myApp', []); 
        app.controller('userCtrl', function ($scope, $http) { 
            $scope.user = { userName: "Hans Larsen", Country: "DEN" }; 
        }); 
    </script> 
... 
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således: det der skal laves (Product Backlog); det der skal laves i nuværende sprint (Sprint Backlog); det der 

bliver lavet nu (Sprint); det der er lavet (Færdigt); det som er blevet testet og godkendt af klient/bruger 

(Testet). Eftersom jeg også skal bruge tid på at skrive selve hovedopgaven er vi blevet enige om at jeg 

møder ind på kontoret mellem 2 og 3 dage hver uge for at arbejde på applikationen, alt efter hvilke dage 

Morten og Mie er i stand til at møde ind selv, de resterende dage bruger jeg på at arbejde på min opgave 

og applikationen hjemmefra. Samtidig med at vi afholder sprint review og sprint retrospective møder, hvor 

vi diskuterer hvad var godt og hvad var skidt i forgående sprint, diskuterer Morten, Mie og jeg også løbende 

nogle af de problemer jeg støder ind i, nu når jeg alligevel møder ind og sidder ved siden af dem, de dage 

jeg arbejder på applikationen. 

Jeg har 4 dele i min problemformulering som har med udvikling af applikationen at gøre. De 3 første af 

disse opgaver er de primære, hvorefter den sidste er en mindre opgave hvor jeg skal implementere den 

backend jeg allerede har lavet. Fordi jeg har 9 uger til projektet, valgte vi at opdele mine sprint perioder 

således at jeg har 3 sprints af 3 uger hver. Dette gjorde vi da jeg har 3 større opgaver og en lille som kan 

blive delt lidt ud over alle tre sprints. 

Tabellen nedenfor illustrerer hvordan jeg har planlagt at arbejde med projektet. Det skal dog siges at denne 

illustration kun er vedledende og at der kan komme ændringer i løbet af projektet! 

Hvad er Ionic?                      

Google Maps                      

Facebook Login                      

Integration af Backend                      

Rapport                      

  w 43 w 44 w 45 w 46 w 47 w 48 w49 w 50 w 51 w 52 w 1 

  Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3   

      

Grunden til at jeg har valgt at starte mit arbejde med rapporten i uge 44, er fordi vi blev enige om at første 

uge ville være fyldt med forberedende arbejde og idet der ikke rigtig er så meget at skrive om i rapporten 

før man kommer i gang med at arbejde på projektet. 

Fordi jeg har 3 store fokusområder/sprints i et relativt kort projekt vil jeg naturligvis dele hvert sprint ind i 

mindre bidder, så at jeg fx har 2 eller 3 perioder i hvert sprint, alt efter hvordan det passer ind i systemet. 
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5 Forløb 
Jeg vil i dette afsnit beskrive hele udviklingsforløbet af My Story Place applikationen. Jeg vil naturligvis 

starte fra første sprint og progressivt følge forløbet lige til slutningen af sprint 3. 

Jeg har valgt delvist at strukturere dette afsnit som et Scrum-kredsløb, så læser lettere kan følge med i 

udviklingsforløbet. Jeg vil dog ikke nævne alle de daglige møder, men kun dem som har haft stor relevans 

og betydning for rapporten. Jeg vil lave færre afsnit, så at der derimod er en mere flydende gennemgang af 

forløbet. 

5.1 Sprint 1 
Sprint 1 er i følgende periode: mandag 24. oktober til fredag d 11. november. 

5.1.1 Sprint Planning 
Mie, Morten og jeg satte os sammen den første dag og holdte vores Scrum Sprint Planning møde, for det 

kommende Sprint. Vi aftalte tidligt at jeg skulle fokusere på 3 hovedelementer i applikationen, nemlig at 

lave selve applikationen med basis funktionalitet, integrere et kort som man kan interagere med og til sidst 

at implementere Facebook Login. 

Vi valgte derfor at dele forløbet op i 3 dele, hvor jeg ville fokusere på en af elementerne ad gangen. På 

denne måde ville jeg have 3 uger til hver del af projektet.  

Dette første sprint vil jeg bruge til at prøve kræfter med Ionic og AngularJS, hvilket involverer at undersøge 

og læse dokumentation omkring Ionic og AngularJS da Morten og jeg aldrig tidligere har arbejdet med det 

før. 

Derudover skal jeg oprette projektet og få styr på alt hvad dette indebærer. Dette betyder derfor at jeg kun 

har et par mål som jeg skal fokusere på i løbet af det første sprint, da meget af tiden vil gå til studering af 

diverse dokumentationskilder. 

Målene med første sprint er følgende: 

- At studere og undersøge de to frameworks. Ionic og AngularJS. 

Dette er et vigtigt trin, da jeg aldrig tidligere har arbejdet med disse frameworks før og fordi jeg skal 

have en vis grundviden og erfaring inden jeg begynder at arbejde med applikationen til My Story 

Place. 

- Starte på My Story Place applikationen og implementere de første User Stories. 

Når jeg har fået en vis viden og erfaring omkring de to frameworks vil jeg begynde at arbejde på 

applikationen. 
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De User Stories jeg vil fokusere på er:  

User Story 1 - Høj prioritet 
 
Som en bruger, 
Skal jeg kunne oprette historier, 
Så de bliver gemt i databasen. 

Acceptkriterier 
 

- Det skal være muligt at lave en ny 
historie på en eksisterende location og 
man skal kunne oprette en location 
sammen med en ny historie. 

User Story 2 - Høj prioritet 
 
Som en bruger, 
Skal jeg kunne slette historier, 
Hvis jeg ikke ønsker at gemme dem længere. 

Acceptkriterier 
 

- Der skal være en alarm popup, for at 
sikre at det ikke var et uheld. 

User Story 3 - Mellem prioritet 
 
Som en bruger, 
Skal jeg kunne redigere historier, 
Hvis jeg vil lave tilføjelser eller rettelser. 

Acceptkriterier 
 

- Denne side skal ligne ”opret historie” 
siden. 

 

5.1.2 Uge 43 
Da jeg ikke tidligere havde arbejdet med Ionic, var det første jeg gjorde, at læse om Ionic og finde ud af helt 

præcist hvad det var og hvordan det fungerede. 

Ionic Dokumentation 
Jeg fandt en hjemmeside med navnet ’ionicframework.com’. Her opdagede jeg at Ionic bruger HTML5 til at 

vise applikationens sider, hvilket virkede stilrent og overskueligt. Ionic bruger også specielle HTML tags til 

mange forskellige ting som at deklære knapper, lister og checkbokse. Derudover bruger det selvfølgelig alle 

de normale HTML tags som div, p, a, img osv. 
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Jeg har taget et eksempel fra deres dokumentation hvor man kan se 

nogle af de forskellige tags som Ionic bruger: 

Koden her producerer en side som kan ses til højre, med undtagelse for 

headeren hvor der står ’List Icons’. 

Som man kan se på koden er der rigtig mange ’class tags’, det er dem som i bund og grund definerer 

hvordan elementerne former sig på siden. Div’en med klassen ”list” definerer en liste af flere items. Inden i 

listen er der items/elementer <a> med klassen ”item”, disse definerer at de er et element i listen. Kigger vi 

på den første i rækken kan vi se at elementet også har klassen ”item-icon-left” som fortæller at dette 

element indeholder et ikon i venstre side. Inde i dette element er det rigtigt nok et ikon element <i> som 

har klasserne ”icon” og ”icon-email”. Efterfulgt er der en simpel string hvor der står ”Check mail”. 

De andre elementer er bygget op på samme måde og giver en god illustration af hvad der er muligt at 

skabe visuelt med Ionic. 

Det virker måske lidt skræmmende i starten, når der er så mange tags at skulle huske, men når det så er 

sagt så er det en trøst at dokumentationen på hjemmesiden er så ligetil og giver rigtig mange gode 

eksempler med illustrationer af resultatet. 

      Figur 4: Ionic eksempel 

<div class="list"> 
 
  <a class="item item-icon-left" href="#"> 
    <i class="icon ion-email"></i> 
    Check mail 
  </a> 
 
  <a class="item item-icon-left item-icon-right" href="#"> 
    <i class="icon ion-chatbubble-working"></i> 
    Call Ma 
    <i class="icon ion-ios-telephone-outline"></i> 
  </a> 
 
  <a class="item item-icon-left" href="#"> 
    <i class="icon ion-mic-a"></i> 
    Record album 
    <span class="item-note"> 
      Grammy 
    </span> 
  </a> 
 
  <a class="item item-icon-left" href="#"> 
    <i class="icon ion-person-stalker"></i> 
    Friends 
    <span class="badge badge-assertive">0</span> 
  </a> 
 
</div> 

 
Code Snippet 3: Ionic syntaks 
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Eksempler 
Da jeg havde undersøgt og læst op på dokumentationen fandt jeg nogle eksempler på Codepen15 som jeg 

legede lidt med. Jeg lavede lidt ændringer hist og her for at sikre mig at jeg ikke ødelagde hele programmet 

men samtidig lære de forskellige HTML tags og klasser. 

Der er rigtig mange gode eksempler lige fra lister, menuer, animations spinners til log ind forme og meget 

mere. 

Det var rart at arbejde med lidt interaktive eksempler, hvor jeg kunne se mine egne inputs. Alternativet ville 

være at jeg først skulle lave et nyt projekt som jeg helt sikkert hurtigt ville få ødelagt, med den lille erfaring 

jeg havde fra kun at læse Ionics dokumentation på deres hjemmeside. 

5.1.3 Uge 44 
I uge 44 besluttede jeg at jeg ville lave en ”hello world” Ionic applikation, så jeg kunne få lidt ”jord under 

neglene” i en rigtig applikation, frem for kun at arbejde med små code snippets på Codepen. 

Når man arbejder med Android applikationer skal man installere noget der hedder ’Android SDK’ for at 

computeren kan compile eller bygge en APK-fil. En APK-fil er kort sagt en installationsfil som 

udpakker/installerer applikationen på ens Android telefon. 

For at bygge en IOS applikation kræver det at man gør det på en MAC computer, hvilke ingen af os på 

kontoret har. Der kan dog findes services på internettet hvor man kan leje en IOS applikation bygger, til at 

bygge IOS versioner af applikationer. 

Jeg installerede Android SDK og så hentede jeg et program som hedder Ionic Lab. Ionic Lab er en grafisk 

udgave af Ionic CLI (Command Line Interface), som man bruger til at starte nye projekter, tilføje plugins, 

bygge Android-version af applikationen og meget mere. Jeg valgte at ville prøve dette program først for at 

se om jeg kunne gøre de ting som jeg skulle, så kunne jeg altid gå over til CLI versionen af Ionic, hvis Lab 

ikke havde alle de funktioner jeg skulle bruge. 

Ionic og AngularJS 
Efter Ionic Lab var installeret oprettede jeg et nyt menu template projekt. Disse projekter bruger AngularJS 

til alt logik som controllers og navigation i applikationen. Der er et par JavaScript filer man skal kende da de 

bliver brugt til forskelige ting ifølge deres struktur.  

- app.js – app.js er kort sagt den fil som fortæller hvilke andre filer i projektet der skal bruges, dvs. at 

de andre filer skal refereres i app.js. 

- routes.js – denne fil beskriver alle sidernes adresser og hvilke controllere de har. Det er også her 

man vælger hvilken side der skal åbnes når applikationen startes. 

- controllers.js – dette er filen hvor alle sidernes controllere befinder sig. 

- services.js – servicesne er primært til datahandling men kan også bruges som controllere som er 

tilgængelige til alle view-controllerne. 

 

AngularJS’s Model View Controller (MVC) forhold kan ses på illustrationen nedenfor (Figur 6). 

 

                                                           
15 Codepen hjemmeside - http://codepen.io/ionic/pens/public/  

http://codepen.io/ionic/pens/public/
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Figur 5: AngularJS MVC struktur 

 

Jeg brugte mange timer på at eksperimentere med ændringer og tilføjelser til både sider, controllere men 

også services, for at få en bedre grundforståelse for hvordan det hele hang sammen. Jeg vidste fra erfaring 

med andre projekter at når man arbejder med et nyt framework, som man ikke har arbejdet med før, 

kommer man let til at fejl som ødelægger hele systemet. Derfor prøvede jeg en masse forskellige ting for at 

se hvordan systemet reagerede. Det er altid bedre at prøve at opsøge fejl og kende systemet, end det er at 

stå med et halvfærdigt produkt med en fejl, som man ikke aner hvorfor man har eller hvor stammer fra. 

Ionic Lab har en preview funktion så man se hvordan ens applikation vil se ud på både Android og IOS. 

Dette er brugbart når man laver design ændringer i applikationen. Preview funktionen kan bare ikke bruges 

optimalt til at teste funktionelle elementer af applikationen, da Ionic Lab fx ikke gemmer data mellem hver 

ændring du laver, derfor får man nogle gange ikke forventede opførsler. 

Denne funktion var rigtig nyttig at have i starten da jeg var usikker på om jeg lavede tingene rigtige og 

strukturerede koden ordentligt, fordi jeg lynhurtigt kunne se ændringerne efter jeg havde lavet dem. 

Android Application Build 
Da uge 44 var ved at være slut og jeg faktisk havde et projekt som jeg havde eksperimenteret med, var jeg 

nysgerrig på om det overhovedet virkede på min android telefon, eller om det faktisk kun virkede i Ionic 
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Lab som simulerer applikationen. 

Det næste step var derfor at bygge APK-filen så at applikationen kan blive installeret på min telefon. Jeg 

brugte Ionic Lab til at bygge filen, men jeg stødte ind i kompatibilitetsfejl med Android SDK, hvilket gjorde 

at der var ting der skulle undersøges. Jeg taklede problemet ved at lave en simpel google søgning og fandt 

ud af hvordan man nedgraderede specifikke elementer i Android SDK til tidligere versioner så de passede 

overens med de krav vores applikation skulle bruge. Jeg blev ved med at få nogle nye kompatibilitetsfejl så 

jeg 5 eller 6 gange måtte opdatere og neddatere diverse ting, indtil at det endelig lykkedes og jeg fik lavet 

en APK-fil. 

Jeg tog filen, lagde den over på min telefon og installerede den. Uden problemer var jeg hurtigt i gang med 

at lege rundt med min eksperiment-applikation på min telefon. Selvom at applikationen ikke havde noget 

praktisk formål udover at være en testdrive af Ionic og AngularJS, var det rigtig dejligt at ende med en 

fungerende mobilapplikation som jeg selv havde lavet. 

5.1.4 Uge 45 
Efter at jeg havde fået det hele på plads med hvordan Ionic applikationer struktureres, kodes og bygges 

begyndte jeg forfra på et helt nyt projekt som så endelig skulle blive til My Story Place applikationen. 

  

Figur 6: Oprettelse af ny historie Figur 7: Historie side 
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De første HTML sider 
Det første jeg gik i gang med på den endelige applikation, var nogle af HTML-siderne som Mie og Morten 

allerede havde idéer for hvordan skulle se ud. Som udgangspunkt ville Mie og Morten gerne have at jeg 

lavede alle siderne minimalistiske og simple da de havde planer om at hyre en app-designer i fremtiden. Af 

denne grund skulle jeg bare fokuserer på at få lavet noget der virkede. 

Når man kan være relativ ligeglad med farvekoder, skrifttyper osv. så kræver det ikke meget overvejelse for 

hvordan siderne skal laves og designes, i bund og grund skulle jeg også kun fokusere på funktionaliteten og 

ikke udseendet. 

Som man kan se på figur 6 og figur 7 er det meget simple sider lavet med Ionic HTML-tags. 

Figur 6 er siden man bliver præsenteret for når man vil oprette en ny historie. På denne sidde indtaster 

man historiens titel, tidspunkt, sted og naturligvis en beskrivelse af historien selv. Story-feltet selv er lavet 

med et textarea og vil derfor udvide sig jo mere man indtaster i feltet. 

Fordi der på nuværende tidspunkt ikke er integreret et kort i applikationen bruger jeg et lokations-preset, 

så det man indtaster ved location ikke betyder noget. 

Det er meningen at man skal kunne oprette historier på allerede eksisterende steder og oprette historier på 

et nyt sted, men dette vil jeg implementere i næste sprint da jeg først laver kortet der. 

På figur 7 kan man se visningen af en historie som det vil se ud når man vælger en historie og vil læse den. I 

fremtiden skal det være muligt at tilknytte billeder og filmklip til sine historier, derfor har jeg lavet en 

billedkarrusel hvor man kan swipe mellem billeder. Da vi ikke har nogle billeder lige nu at arbejde med, har 

jeg lavet en ”dummy-array” af billeder som vises på alle historier, for at sikre mig at funktionaliteten virker 

som den skal. Nedenunder billederne vises der navnet på stedet og tidspunktet og nederst vises selve 

historien. 

Ydermere har jeg lavet en menu, som man kan trykke på for at slette, dele eller redigere historien. 

Integration af backend 
For at få My Story Place applikationen til at snakke med vores database hos Google, havde jeg lavet en 

backend-controller i mit praktikforløb, som man hurtigt og nemt kan koble på applikationen. Da Ionic 

bruger JavaScript controllere og My Story Place backend-controller også gør, så er det bare at ligge backend 

filen i JavaScript biblioteket i projektet og så kan man direkte kalde de forskellige metoder, som om de var 

skrevet i sidernes egne view-controllere. Disse metoder er CRUD (Create, Remove, Update, Delete) 

operationer. 

5.1.5 Sprint Review 
Vi deltog alle tre til Sprint Review mødet som vi brugte lidt over en time på og diskuterede hvad jeg havde 

nået i første Sprint periode.  

Pga. min manglende erfaring med Ionic og AngularJS var der ikke meget projekt at aflevere i første sprint, 

men jeg nåede dog at skabe mig et rigtig godt overblik over de to frameworks og lave den del af 

applikationen som jeg satte mig for fra starten af sprintet. 

En ting jeg ikke blev færdig med var User Story 1: oprettelse af historier, den blev delvist færdig men 

lokations-elementet mangler stadigvæk. 
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5.1.6 Sprint Retrospective 
Fordi jeg er den eneste udvikler, var Sprint Retrospective mødet primært mig selv som evaluerede 

perioden. Dog med lidt input fra både Mie og Morten. 

Da jeg skulle bruge de to første ugers tid på at undersøge de to nye frameworks og lære dem at kende, var 

der meget tid som kunne have blevet brugt på at udvikle systemet. Men jeg synes nu at den tid jeg brugte 

på at studere dokumentation og arbejde med eksempler er givet godt ud og har hjulpet mig til at komme 

godt i gang med applikationen uden for mange pauser og stop. 

5.2 Sprint 2 
Sprint 2 er i følgende periode: mandag d 14. november til fredag d 2. december. 

5.2.1 Sprint Planning 
Til vores andet Sprint Planning møde satte vi os ned, og Mie og Morten uddybede de krav som de havde til 

implementering af Google Maps, som Morten havde et ønske om at jeg brugte til min anden Sprint 

periode. 

Disse krav var følgende: 

- Implementering af interaktivt kort (Google Maps) 

- Tilføjelse af kort markører 

- En søgefunktion til at flytte fokus til adresse eller anden milepæl 

- Implementering af koordinat-lokationer til oprettelse og redigering af historier (User Story 1) 

De User Stories jeg vil fokusere på til andet Sprint er: 

User Story 1 - Høj prioritet 
 
Som en bruger, 
Skal jeg kunne oprette historier, 
Så de bliver gemt i databasen. 

Acceptkriterier 
 

- Det skal være muligt at lave en ny 
historie på en eksisterende location og 
man skal kunne oprette en location 
sammen med en ny historie. 

User Story 4 - Høj prioritet 
 
Som en bruger, 
Skal jeg kunne navigere et kort med mine historier, 
Så jeg har en bedre fornemmelse for hvor mine 
historier er. 

Acceptkriterier 
 

- Kortet skal ligge på forsiden og være den 
grundlæggende del af applikationen. 

- Man skal kunne zoome ind og ud og 
panorere rundt på kortet. 

- Man skal kunne se hvor man selv står på 
kortet. 

User Story 5 - Mellem prioritet 
 
Som en bruger, 
Skal jeg kunne søge på adresser og steder for at flytte 
fokus dertil, 
Så jeg ikke manuelt behøver at scrolle derhen med 
fingeren. 

Acceptkriterier 
 

- Der skal være en auto-udfyld funktion 
når man søger. Dvs. adresseforslag. 
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5.2.2 Uge 46 
Andet Sprint begyndte med at jeg måtte undersøge, hvordan man implementerede Google Maps i en Ionic 

hybrid mobilapplikation. Jeg stødte på et par forskellige sider, som havde en trin for trin guide på hvordan 

man kunne integrere Google Maps i en Ionic applikation. De indebar allesammen at tilføje de samme 

plugins til projektet, dog på forskellige måder og til sidst skulle man så ”bare” skrive et par linjer i HTML-

siden hvor kortet skulle være, og det var det. 

Google Maps integration 
Jeg fulgte op til flere af de guides som jeg fandt, men enten var der diverse build-fejl ellers ville kortet 

simpelthen ikke dukke op på siden som den skulle, når man åbnede applikationen. 

Efter mange timers prøven på at installere Google Maps på forskellige måder og med forskellige guides 

fandt jeg endelig en guide16 som virkede som den skulle. 

Nu havde jeg et kort som jeg kunne panorere rundt med og zoome ind og ud med. Google Maps API er et 

kræftfuldt plugin som giver brugeren alle de funktioner som man er vandt til fra deres web-kort 

(https://google.dk/maps). 

Disse funktioner er blandt andet, panorering, zoom, skift mellem kort-visning og satellit-visning, streetview 

osv. Selvom flere af disse elementer ikke på noget måde er et krav til vores applikation, ville det ikke give 

mening at slå dem fra, da folk er vant til Google Maps’ funktionalitet. Og så vil der sikkert være nogen folk 

som ville synes at det er sjove og nyttefulde elementer som man godt kan bruge. Streetview funktionen er 

en af de features som har meget relevans for vores applikation. Da man godt kunne have interesse i at se 

hvordan stedet fra ens historier ser ud, fra en forbipasserendes perspektiv for at genskabe minder eller for 

at se hvordan stedet har forandret sig. 

For at give Android-versionen af applikationen rettigheder til at bruge diverse aspekter af telefonen, skal 

man ind og tilføje et par linjer i en konfigurationsfil i projektet. Denne fil dikterer hvilke af disse features 

man skal acceptere og give tilladelse til, når man installerer applikationen på telefonen. 

Disse features kan være alt fra brugstilladelse af GPS, kontakter, filstyring, netværksadgang osv. 

Siden vi skal bruge telefonens GPS til at vide hvor brugeren står, skulle jeg lave sådan at applikationen 

beder om tilladelse til at bruge GPS. Hvis at man undlader at skrive disse linjer vil applikationen simpelthen 

ikke få svar fra telefonen, når man beder om telefonens relative placering.  

Da dette var på plads ville applikationen vise kortet ved start, og centrere kortet på brugerens placering. 

Man kunne kun på daværende tidspunkt panorere rundt, zoome ind og ud, gå til streetview og skifte 

mellem satellit- og kort-visning. 

5.2.3 Uge 47 
Da jeg havde fået selve kortet til at virke som det skulle i vores applikation, manglede jeg bare at 

implementere kort-markører, kort-søgefunktion og sammenkoble kort-markører og historier, for at få den 

ønskede funktionalitet fra User Story 1. 

                                                           
16 Google Maps integration til Ionic - http://www.joshmorony.com/integrating-google-maps-with-an-ionic-application/  

https://google.dk/maps
http://www.joshmorony.com/integrating-google-maps-with-an-ionic-application/
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Kort-markører 
Det første jeg ville implementere til kortet var kort-markører da User Story 1 fra mit første Sprint afhænger 

af det og fordi hele My Story Place koncept har omdrejningspunkt omkring kortet og kort-markører. 

Den guide jeg fulgte i forrige uge fra Joshmorony.com indeholdte også en kort forklaring på hvordan man 

kan tilføje kort-markører til kortet som man havde lavet. 

For at indsætte en markør bruger man følgende kode: 

 

Code Snippet 4: Google Maps markør 

Der er to argumenter som er nødvendige for at lave en markør. Disse er en reference til kortet som 

markøren skal være på (map: $scope.map) og så selvfølgelig en lokation i form af koordinater (position: 

latlng). Som man kan se på Code Snippet 4, kan man også give markøren flere argumenter end bare kort-

referencen og koordinaterne. Man kan blandt andet give en markør en titel, en animation, gøre den 

draggable eller have sit eget ikon på markøren. Koden ovenfor viser en markør med Googles standard ikon 

som ser således ud: 

 

Det er en fin standard markør men vi ville gerne have vores eget præg på vores markører, også 

fordi vi har snakket om i fremtiden at have forskellige markører alt efter om steder er dine, nogle 

der er delt med dig eller hvis nogle steder er offentlige profiler som fx virksomheder. 

Jeg tog My Story Places logo og tilføjede det til projektets billede mappe og med hjælp fra Googles 

Developer dokumentation17 fandt jeg ud af hvordan man brugte sine egne billeder til markørerne i 

applikationen. 

 

Code Snippet 5: Google Maps MSP markør 

Som man kan se på Code Snippet 5 har jeg tilføjet linjen der definerer ’icon’, som peger på et billede jeg har 

indsat. Jeg har også fjernet linjen der definerer en animation da jeg ikke ønsker at mine markører har nogen 

animation, når man åbner applikationen. 

Mine markører ser nu således ud i applikationen: 

 

                                                           
17 Google Maps JavaScript API | Markers - https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/markers  

var marker = new google.maps.Marker({ 
    map: $scope.map, 
    animation: google.maps.Animation.DROP, 
    position: latLng 
}); 

var iMarker = new google.maps.Marker({ 
    map: map, 
    position: latLng, 
    icon: "img/MSP Marker1edit.png" 
}); 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/markers
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Implementering af backend 
Da jeg lærte hvordan man placerer markører på kortet, manglede jeg bare at gøre så brugeren kunne 

placere dem igennem applikationen. 

Eftersom vi ville have kortet som den primære side ville Mie og Morten gerne have at man oprettede 

steder og historier igennem kortet, derfor blev vi enige om at have et long-click på kortet der hvor man 

ønsker at oprette en ny historie. Dette kan opnås ved hjælp af Google Maps event listener som kan sættes 

op til at ”lytte” efter diverse begivenheder som fx musseklik, træk osv. 

Når man har trykket et sted på kortet i et halvt sekund vil et vindue hoppe frem og spørge om man ønsker 

at oprette en ny historie på dette sted, trykker man ja, bliver man præsentereret med ”ny historie” siden 

som jeg lavede i løbet af første Sprint. Men fordi man opretter en historie på et nyt sted også, skal man 

også skrive navnet på det nye sted. For at hjælpe brugeren på vej ved oprettelse af steder valgte jeg at 

integrere Googles Geocoding API18 som kan konvertere koordinater til adresser eller adresser til 

koordinater. I dette tilfælde konverterede jeg koordinaterne, der hvor brugeren trykkede på kortet, til en 

menneskelig læselig adresse og satte det som default i ”Location” feltet på siden. Brugeren kan så enten 

acceptere forslaget og bruge vejnavnet som stednavn eller rette det til noget mere personligt som fx 

”Bedstemors Sommerhus”. 

Når brugeren så trykker på gem knappen vil stedet først blive oprettet og historien bagefter. Brugeren kan 

derefter se kort-markøren på kortet. Trykker man på markøren vil man blive præsenteret med en side hvor 

man kan se en liste over alle historierne der er oprettet på dette sted. Her kan man oprette nye historier til 

stedet, ændre stedets navn og læse historierne der er tilknyttet dette sted. 

For at brugeren lettere kan orientere sig på kortet i applikationen lavede jeg også en enkelt kort-markør 

som viser hvor brugeren står. For at ikke at man forveksler sig selv med et sted hvor der er historier, lavede 

jeg et ikon specifikt til at vise hvor man selv står. Dette ikon er en lille cirkel i samme blå farve som vores 

sted markører. 

5.2.4 Uge 48 
Hvad er et kort uden en søgefunktion? Det er svært at forestille sig et digitalt kort hvor man ikke har 

mulighed for at søge på adresser eller andre landmarker. Vi ville gerne have at My Story Place havde en 

søgefunktion så man hurtigt fx kunne søge på Paris og se ens historier man har oprettet der i nærheden.  

Google Maps søgefunktion 
Mie, Morten og jeg havde idéen om hvordan denne søge funktion skulle se ud og hvordan den skulle 

fungere fra andre applikationer som også har samme funktion. Bland andet fra Googles egen Google Maps 

side. 

Jeg undersøgte mine muligheder på internettet for at finde den nemmeste måde at implementere denne 

søgefunktion. Det er ikke søgefunktionen i sig selv der er problemet men derimod den ”Autocomplete” 

funktion som man har på mange sider. 

                                                           
18 Google Maps API | Geocoding - https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro  

https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro
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Figur 8: Google Maps autocomplete 

Figuren ovenfor (figur 8) viser et skærmbillede af Google Maps (http://maps.google.dk) søgefunktion med 

autocomplete der kommer med forslag på min søgning. Det er denne funktionalitet som vi gerne ville have 

i vores applikation. 

Ligesom med Google Maps implementeringen i forrige uge, fandt jeg mange forskellige plugins som var 

lavet af forskellige personer. Alle disse personer havde hver deres måde at gøre tingene på, hvilket også 

betød at de brugte forskellige databaser med søgeord. Det var ikke dem alle sammen som indeholdte 

søgeord for de danske byer og veje, hvilket betød at jeg måtte prøve flere plugins før jeg fandt en der var 

brugbar. 

Det er smart nok at bruge plugins som andre personer har skrevet og udviklet, men når man har med 

systemer og frameworks at gøre så kan man hurtigt støde ind i problemer hvis at der findes forskellige 

versioner og platforme. 

Det lykkedes mig endelig efter at have forsøgt med 3 plugins at finde en der passede fint til vores 

applikation. Jeg brugte en kombination af autocomplete pluginet og Googles Geocoding API, til at få en 

adresse for derefter at få koordinatet til adressen så jeg kan flytte kortets fokus til det givne koordinat. 

På denne måde kan brugeren begynde at indtaste en adresse, der vil så dukke forslag op på skærmen, hvis 

brugeren så trykker på et af forslagene vil kortets fokus blive rykket dertil. 

5.2.5 Sprint Review 
Igen til andet Sprint Review møde brugte vi alle tre en time til halvanden på at snakke om hvad jeg havde 

formået at lave i denne Sprint periode. 

På trods af irritationer ved installation af diverse plugins og kompatibilitetsfejl fik jeg færdiggjort alle User 

Stories som jeg vedtog i begyndelsen af Sprintet, også inkluderet User Story 1, som ikke blev færdiggjort i 

første Sprint. For hurtigt at opsummere, fik jeg lavet: Implementering af et interaktivt kort (Google Maps), 

funktionaliteten til at oprette historier og steder ved hjælp af kort-markører og til sidst fik jeg lavet en søge 

funktion med autocomplete. 

http://maps.google.dk/
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5.2.6 Sprint Retrospective 
Jeg synes at det var et godt sprint og jeg fik arbejdet med mange spændende ting. 

Men jeg må erkende at det er vanskeligt at arbejde med plugins og guides som andre har lavet, da man 

rigtig ofte støder ind i fejl i form af diverse kompilerings- og build-fejl. Dette skyldes i mange tilfælde at 

Ionic og AngularJS hele tiden er under udvikling og at folk ikke er gode til at notere hvilke versioner de 

bruger til deres plugins og guides 

5.3 Sprint 3 
Sprint 3 er i følgende periode: mandag d 5 december til fredag d 23. december. 

5.3.1 Sprint Planning 
Tredje Sprint satte vi i gang med et sidste Sprint Planning møde, hvor vi fastsatte planen for resten af 

forløbet med mig som udvikler på projektet. Indtil nu har vi lavet en applikation med funktionalitet, men for 

at vi kan få brugere på applikationen så at alle ikke kan se alt indhold i applikationen skal vi implementere 

en måde hvorpå brugerne kan logge sig på applikationen. 

Vi blev enige om at jeg skulle stå for Facebook Login til applikationen. Hvis der så i fremtiden bliver stor 

efterspørgsel efter Googles login-service, vil det måske blive tilføjet også. 

I Sprint 3 vil jeg arbejde med følgende User Stories: 

User Story 6 - Høj prioritet 
 
Som en bruger, 
Skal jeg kunne logge ind i applikationen, 
Så jeg kan tilgå data der kun er ment til mig 
personligt. 

Acceptkriterier 
 

- Loginmetoden skal være Facebook 
Login. 

- Man skal præsenteres for en login-side 
som det første, inden man kommer ind 
til kortet. 

- Er man allerede logget ind, skal 
brugeren viderestilles til kortet, så login-
skærmen springes over. 

User Story 7 - Høj prioritet 
 
Som en bruger, 
Skal jeg kunne logge ud af applikationen, 
Hvis jeg ikke ønsker at bruge applikationen mere. 

Acceptkriterier 
 

- Der skal være en advarsel når man 
logger ud, så man ikke logger ud ved et 
uheld. 

- Hvis man prøver på at logge ind igen 
efter man har logget ud skal man igen 
præsenteres for login-skærmen. 

 

5.3.2 Uge 49 
Facebook Login19 er en service som tillader brugere at bruge deres Facebook profiler til at logge på en 

platform som hjemmesider, mobilapplikationer, skrivebords applikationer osv., det er kun fantasien der 

                                                           
19 Facebook Login - https://developers.facebook.com/products/login  

https://developers.facebook.com/products/login
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sætter grænser. Facebook Login er tilgængelig til Android, iOS, Windows Phone, og mange andre smart-

enheder. 

Facebook Login dokumentation 
For at forstå Facebook Login satte jeg mig til at læse Facebooks dokumentation på deres developer side. Jeg 

gik til Android undertitlen på siden og begyndte at sætte mig ind i hvordan det hele hang sammen, men det 

gik først op for mig efter halvanden times tid at instruktionerne på Facebooks egen side var specifikt til 

Android eller iOS. Og når jeg nu lavede vores applikation med Ionic bliver den nødt til at understøtte begge 

platforme på én gang. Jeg fandt derefter en guide20 på Ionicthemes.com som var skræddersyet lige 

nøjagtigt til Ionic hybrid applikationer, hvilket betyder at både Android og iOS applikationen vil virke. 

Det første guiden beder en om er at oprette sig som Facebook Developer og lave en ”applikation”, derefter 

skal man tilføje platformene man ønsker skal kunne bruge Facebook Login, i vores tilfælde er det iOS og 

Android. Man skal derefter tilføje et Bundle ID som man finder i projekt mappen i en config.xml fil. 

Det næste skridt er at generere en Key Hash på ens maskine og indsætte den i projektet på Facebook 

Developer siden. Hvis man springer dette skridt over vil man ikke være i stand til logge på Facebook med sin 

applikation. 

Test af applikationen 
De næste skridt er at downloade et plugin og installere det i Ionic applikationen. Dette plugin simplificerer 

alt interface med Facebooks system, så pluginet virker lidt ligesom en controller. Når pluginet er installeret 

skal man bare bruge et par simple metodekald for at logge på, logge af, få brugerinformation osv. 

Jeg lavede min egen lille controller, så at jeg fik mest ud af dette plugin. 

                                                           
20 Ionicthemes tutorial - https://ionicthemes.com/tutorials/about/native-facebook-login-with-ionic-framework  

https://ionicthemes.com/tutorials/about/native-facebook-login-with-ionic-framework
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Code Snippet 6: Facebook Login controller 

På koden ovenfor (Code Snippet 6) ses de funktioner som jeg skrev for at være et bindeled imellem mine 

view-controllere og pluginets metoder. Dette gjorde jeg fordi vi gerne ville have at systemet skal køre 

asynkront, så applikationen ikke fryser hvis det tager lidt ekstra tid at få svar fra Facebooks Login service. 

Da jeg ville teste om applikationen virkede og om jeg kunne logge på med Facebook, fik jeg en fejl 

”Uncaught ReferenceError: cordova is not defined”. Jeg slog fejlen op på internettet og flere kilder skrev at 

man ikke kan logge på med Facebook, når man emulerer applikationen på computeren og at den eneste 

måde man kan undersøge om Facebook Login virker er ved at bygge applikationen og installere den på ens 

telefon. 

5.3.3 Uge 50 
Jeg fortsatte fra forrige uge, hvor jeg fandt ud af at man blev nødt til at teste Facebook Login featuren på en 

rigtig enhed, da det ikke kunne simuleres på ens computer som jeg havde gjort tidligere. 

function fbLogin() { 
  return new Promise(function (resolve, reject) { 
    facebookConnectPlugin.login(['email'], function (response) { 
      resolve(response); 
    }, function (error) { 
      reject(error); 
    }) 
  }) 
} 
 
function getDetails() { 
  return new Promise(function (resolve, reject) { 
    try { 
      facebookConnectPlugin.getLoginStatus(function (response) { 
        if (response.status === 'connected') { 
          facebookConnectPlugin.api('/' + response.authResponse.userID + 
'?fields=id,name,picture.width(400).height(400)', [], function (result) { 
            resolve({status: response.status, data: result}); 
          }) 
        } else { 
          reject({status: response.status, data: null}); 
        } 
      }) 
    } catch (error) { 
      alert(error); 
    } 
  }) 
} 
 
function fbLogout() { 
  return new Promise(function (resolve, reject) { 
    facebookConnectPlugin.logout(function (response) { 
      resolve(response); 
    }, function (error) { 
      reject(error); 
    }) 
  }) 
} 
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Jeg installerede applikationen på min Android telefon og prøvede at logge ind. Fordi jeg ikke havde nogen 

måde at se på om jeg var logget in, havde jeg skrevet koden sådan at den ville komme med en popup som 

skrev svaret fra Facebook Login, på denne måde ville jeg enten få en fejl eller informationen om min profil. 

Og rigtig nok fik jeg en popup med information om min profil, hvilket betyder at jeg blev logget ind som 

forventet. Da jeg ikke har arbejdet med Facebook Login før, ville jeg se hvordan det ville reagere til diverse 

tests. Jeg lukkede applikationen og åbnede den igen, jeg forventede at kunne logge på igen og få samme 

svar fra deres servere. Men i stedet for poppede der en fejl op ”{errorMessage: "Facebook error: Session 

was closed and was not closed normally"}”. Uanset hvad jeg prøvede blev jeg ved med at få denne fejl, hvis 

jeg loggede ud (hvilket jeg godt kunne) og prøvede at logge ind igen ville jeg stadig få samme 

fejlmeddelelse. Jeg brugte mange timer for at prøve alle mulige løsninger for at få det til at lykkes. Jeg 

prøvede alt fra at geninstallere applikationen, genbygge applikationen på min computer og installere det 

nye build. Det eneste der endelig virkede var da jeg loggede ind på Facebook på min computer og gik ind 

under indstillinger derefter Applikationer, derinde kan man ”glemme” applikationer man har logget ind i. 

Da jeg havde fjernet vores applikation fra listen kunne jeg logge ind igen, men kun den første gang. De 

næste forsøg jeg lavede resulterede i fejlen opstod igen og igen. 

Efter flere timers forsøg og søgen på internettet efter en løsning, fandt jeg en side som skrev at man skulle 

generere en ny Key Hash med en specifik ældre version af OpenSSL, da den nyere version skabte problemer 

for vores plugin. 

Jeg hentede hvad jeg skulle bruge og lavede en ny Key Hash og indsatte det på Facebook Developer siden 

som jeg også havde gjort tidligere, med den Hash der ikke virkede. 

Efterfølgende installerede jeg den nye version af applikationen og det hele virkede som det skulle, hvilket 

var en lettelse. 

5.3.4 Uge 51 
Da jeg mødte ind på kontoret mandag d. 19 den sidste uge af forløbet havde Morten snakket med en 

udvikler fra Polen, ved navn Borys, og aftalt med ham at han skulle stå for at udvikle notifikationer ind i 

applikationen, sådan så at en bruger kan få notifikationer fra de historier der er i nærheden og som er delt 

med en. 

Dette betyder at jeg brugte lidt tid hist og her, da Borys skulle have hjælp fra mig med at forstå diverse 

aspekter af applikationen og projektet. 

Diverse tilføjelser 
Samtidig med at jeg hjalp Borys lidt ville jeg gerne have lavet et par sider til applikationen og lave lidt 

finpudsninger og refactoring i koden. 

Jeg ville gerne have at man kunne se hvem der var logget ind i applikationen i stedet for at skulle være 

afhængig af et popup vindue. Jeg lavede en profil-side som viste brugerens Facebook navn og profilbillede, 

så brugeren kunne være sikker på at han/hun var logget rigtigt ind. Hvis en bruger loggede en kammerat 

ind på sin egen telefon 

Da denne bruger side var lavet færdigt gik jeg tilbage til startsiden, hvor loginprocessen forgår, for at fjerne 

popup vinduerne og for at gøre loginprocessen mere flydende. 

Hvis man allerede er logget ind når man åbner applikationen bliver man ”viderestillet” til hovedsiden/kort-

siden. Er man derimod ikke logget ind i applikationen, vil man lande på login-siden i stedet, hvor man skal 

give My Story Place tilladelse til at benytte de basiske bruger informationer.  
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Nu da jeg havde en loginside med en knap til at logge ind, indsatte jeg en log ud knap så brugeren også 

kunne logge sig ud, hvis det skulle blive nødvendigt. 

Jeg placerede log ud knappen i menuen i hovedsiden, med kortet. Jeg lavede en popup advarsel når man 

trykkede på log ud knappen, for at sikre at brugeren ikke trykker forkert, eller ved siden af ved et uheld. 

En anden mindre ting vi gerne ville have lavet til applikationen, var en side med en liste over alle de 

lokationer/steder man har oprettet. Dette ville vi gerne have, da man hurtigt kan glemme hvor specifikke 

steder er og derfor bruge lang tid på at lede rundt på kortet. Med denne liste står både navnet og 

beskrivelsen af alle ens steder, hvilket hjælper med at give et overblik, så man ikke behøver at lede rundt 

på kortet. Det vil også være en alternativ måde at bruge applikationen på, hvis man ikke ønsker at se på 

kortet hele tiden. 

5.3.5 Sprint Review 
Da dette var mit sidste og konkluderende Sprint på projektet, brugte Mie, Morten og jeg lidt ekstra tid på at 

gå projektet igennem og snakke om hvad jeg har fået nået, ikke kun på Sprint 3, men også hele forløbet 

som en helhed. 

Implementeringen af Facebook Login bragte nogle fejl som var dårligt dokumenterede hvilket betød at jeg 

måtte bruge mange timer på at fejlfinde og lede efter svar på internettet. Når det så er sagt, så var det 

mange timers undersøgen på internettet som til sidst resulterede i en løsning på problemet. 

På trods af stor frustration og mange timers fejlfinding, fik jeg endelig færdiggjort User Story 6 og 7, som 

var hovedfokus i Sprint 3, samt deres acceptkriterier. 

Eftersom jeg blev lidt tidligere færdig med mine fokuspunkter i Sprint 3, fik jeg lagt nogen timer af, til at få 

lavet nogle flere sider til applikationen. Disse sider er ’min profil’ og ’mine steder’ siderne, samt rettelser og 

tilføjelser til andre sider. 

5.3.6 Sprint Retrospective 
Som en afslutning på mit projekt, var det tredje Sprint lidt kaotisk, både på grund af Facebook Login, som 

satte mig tilbage omkring en dag, men også fordi jeg skulle bruge en del tid på at skrive med Borys, som 

skulle bygge notifikationer ind i applikationen.  

Jeg var ikke helt indstillet på lige pludselig at skulle hjælpe en anden udvikler og give videregive mit arbejde. 

Mie og Morten havde snakket om at hyre udviklere til at færdiggøre applikationen, men først i det nye år, 

hvor jeg ikke skulle arbejde på projektet mere. 

Dette var afslutningen på mit forløb med My Story Place.  
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6 Konklusion / Refleksion 

6.1 Hovedspørgsmål 

6.1.1 Er Ionic og AngularJS gode frameworks til at udvikle hybride 

mobilapplikationer? 
Udadtil virker Ionic frameworket til at være et solidt og simpelt værktøj, til at bygge mobilapplikationer. Det 

er relativt simpelt at sætte sig ind i, men i mit tilfælde havde jeg heller ikke arbejdet med AngularJS før, 

hvilket gjorde læreprocessen lidt længere og mere indviklet. Da jeg fik sat mig ind i det og jeg begyndte at 

lave de første sider af applikationen, virkede det til at køre fint uden for mange fejl. Men problemerne 

opstod for alvor, da jeg begyndte at installere plugins og extensions, som andre personer havde lavet, for at 

opnå diverse funktioner som fx Google Maps. 

I de måneder jeg arbejdede med Ionic, lagde jeg også mærke til at brugen af applikationen føles lidt 

langsom eller processorintensiv, da den nogen gange ”hoster” når man skifter side eller der sker andre 

former for animation eller grafik. Dette får applikationen til ikke at føles så flydende som nogle andre 

applikationer er.  

Refleksion 

Hvis man arbejder med Ionic, må man se i øjnene, at der er nogle kompromis, hvis man sammenligner med 

en applikation, som er lavet specifikt til en bestemt platform fx Android eller iOS. Hvis man hurtigst muligt 

skal udlevere en applikation på flere platforme på én gang og er villig til at gå med til de kompromis som 

Ionic har, så er Ionic et fint framework. Hvis man vil udvikle en meget simpel applikation som ikke 

indebærer meget grafik, animationer eller processorintensive opgaver, så kan Ionic også roligt vælges. 

Da jeg ikke havde erfaring med Ionic fra start, havde det naturligvis også indflydelse i at jeg ramte ind i 

mange problemer undervejs. Er man derimod en erfaren Ionic udvikler, kan det være at Ionic er meget 

bedre end hvad jeg får det til at lyde. Men dette er bare min opfattelse. 

6.2 Delspørgsmål 

6.2.1 Hvad er Ionic og hvordan virker det? 
Ionic er et Open Source Front End SDK (Software Development Kit) beregnet til at udvikle hybride 

mobilapplikationer med HTML5, CSS og JavaScript. Frameworket Ionic bliver brugt som det visuelle lag i 

mobilapplikationerne sammen med CSS, imens at AngularJS bliver brugt til at manipulere siderne og gøre 

dem dynamiske. Fordi at AngularJS er baseret på JavaScript, kan man have almindelig logik, avancerede 

scripts og kode der kører i baggrunden af applikationen. På denne måde opnår man en fuld dynamisk side 

eller applikation.  

Ionic og AngularJS tilsammen skaber et stabilt og fleksibelt MVC (Model View Controller) miljø, hvilket 

simplificerer udviklingen af Ionic applikationer. Som sagt består Ionic af ’view’ laget, AngularJS står for 

’controller’ laget, og man kan så have et eksternt ’model’ eller data lag som en database. I nogle tilfælde 

kan AngularJS selv stå for ’model’- eller data-laget, hvis man arbejder med lokal data.   

6.2.2 Hvordan kan brugeren interagere med historier og kort-lokationer? 
Det var et krav fra starten, fra min arbejdsgiver at applikationen skulle anvende Google Maps, derfor var 

det Google Maps, som jeg tog udgangspunkt i. 

Google Maps’ kort er i sig selv rigtig interagerbart og tillader en masse forskellige funktioner som 
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panorering, zoom, streetview og kort- og satellit-visning. 

Men for at få brugeren til at interagere med steder og historier, valgte jeg at implementere Googles kort-

markøre. Kort-markørerne markerer alle brugerens steder på kortet, og trykker man på en markør får man 

præsenteret en liste med historierne som der er tilknyttet til stedet. På denne måde er applikationens 

omdrejningspunkt baseret på Google Maps og dets kort-markører. 

Refleksion 

Idéen med at bruge kort-markøre til at illustrere steder visuelt på et kort, har Mie og Morten haft i lang tid. 

Jeg synes at idéen virker rigtig lovende og godt, da brugeren har et godt overblik over hvor han/hun har 

steder og historier. Jeg lavede det alternativ til kort-markørerne, at man kan se sine steder på en liste i 

applikationen, hvis man ikke ønsker at bruge kortet. Dette kan også være en fordel, hvis at man ikke kan 

finde stedet på kortet. 

6.2.3 Hvordan virker Facebook Login, er det bedre end andre login metoder og er det 

værd at bruge? 
Facebook Login er en alternativ måde at logge ind på applikationer og hjemmesider, sammenlignet med 

kontroversielle login metoder, hvor man logger ind med brugernavn og kodeord. Når man bruger Facebook 

Login, tilknytter man sin Facebook profil til applikationen eller hjemmesiden. Når man så bruger 

applikationen, spørger applikationen Facebooks servere om brugeren er logget ind eller ej. På denne måde 

ryger man lige forbi login processen, når man åbner applikationen. 

Facebook Login er smart hvis man er en af de brugere som ikke orker at huske på nye koder til alle de 

hjemmesider og applikationer som de tilmelder sig. Men fordi man logger ind med sin Facebook profil, 

betyder det også at alle de applikationer som man er logget ind i, udsættes hvis ens Facebook profil bliver 

hacket. 

For en udviklers synspunkt er Facebook Login i mange tilfælde værd at bruge, fordi mange 

applikationsbrugere vælger den ”nemme” løsning hvis de har muligheden. 

Refleksion 

Facebook Login er en af mange services, der tillader at man kan logge ind på understøttede applikationer 

og hjemmesider. Google og Twitter er to andre alternativer til dette. Alle tre benytter samme system, 

hvilket betyder at de stort set er ens. Det er desuden ikke alle brugere som har en profil på Facebook, 

hvilket er en hindring i forhold til at bruge vores applikation.  

6.2.4 Hvordan kan applikationen integreres til den eksisterende backend? 
My Story Place backend blev lavet med simplicitet i sinde, hvilket betyder at den skulle kunne snakke 

sammen med alle slags systemer, uden for meget implementering. Backenden indeholder en controller 

med metoder til at snakke sammen med backenden. Denne controller skal bare lægges ind i projektets 

JavaScript bibliotek. Når det er gjort, er der ikke andet at gøre end at kalde disse metoder, for at benytte 

vores backend. 

Refleksion 

En alternativ måde jeg kunne have implementeret vores backend på, ville være hvis jeg skrev controlleren 

direkte ind i Ionic applikationen. Men fordelen ved at have controlleren eksternt, er at jeg fx kunne lave en 

hjemmeside og genbruge controlleren der. På denne måde ved jeg med sikkerhed, at det data jeg får igen 

vil være 100% konsistent. 
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6.2.5 Er Scrum og XP (Extreme Programming) gode metoder at bruge i et system som 

dette? 
Jeg valgte at praktisere Scrum og XP i projektet, for at undersøge om man som soloudvikler har gavn af 

disse metoder, eller mere præcist, hvilken gavn man har af dem. 

Jeg fandt ud af at Scrum er svært at udnytte som en enkelt udvikler, også selvom jeg havde mine 

arbejdsgivere at holde Sprint møder med. Dette skyldes hovedsagligt at en stor del aktiviteter i Scrum er 

holdbaseret, som fx User Story tidsestimering. Når det så er sagt, så kunne jeg godt bruge 

struktureringsdelen af Scrum til at gøre projektet mere overskueligt. 

XP havde jeg bedre erfaring med, i mit projekt. XP er ikke baseret så meget på holdaktiviteter som Scrum 

er, lige med undtagelse for par programmering. Dette gjorde at jeg lettere kunne arbejde med XP, til dets 

fulde potentiale. Par programmering var en af de ting kunne jeg ikke arbejde med, da jeg arbejdede alene.  

Refleksion 
Jeg vil ikke sige at Scrum er et dårligt valg af styringsmetode, hvis man arbejder alene på et projekt, men 

det kræver bare at man sætter sit eget præg på metoden og justerer den lidt. Et eksempel kunne være at 

finde alternative aktiviteter, som passer bedre til en enkelt udvikler, der hvor der er behov. 

XP er en god udviklingsmetode selvom man arbejder alene, fordi den ikke er afhængig af et stort hold. Så 

længe man fokuserer på at udvikle noget hurtigt og specifikt så er XP altid en god metode at bruge. 

6.3 Generel Refleksion 
Jeg er rigtig tilfreds med mit ophold hos MSP, og jeg er rigtig glad for at Mie og Morten gerne ville have at 

jeg fortsatte på MSP projektet efter mit praktikforløb. 

Da jeg fik opgaven lagt foran mig i begyndelsen af forløbet, var jeg lidt skeptisk da jeg hverken kendte til 

Ionic eller AngularJS. Projektperioden har involveret en masse studering og læsning af dokumentation på 

internettet, som virkede trættende til tider. Men jeg er glad for det resultat, som jeg kom frem til i sidste 

ende, på trods af de store udfordringer. 

Under dette forløb har jeg blandt andet lært at arbejde med Ionic, AngularJS, Facebook Login og Google 

Maps plugin. Jeg har også fået større erfaring med at arbejde selvstændigt med en kunde. 
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7 My Story Place i fremtiden... 
Fordi jeg startede på My Story Place applikationen, men ikke gjorde den færdig, er der nogle elementer 

som skal bygges på den nuværende applikation for at få det færdige system. 

Nogle af disse fremtidige tilføjelser er: 

- Hele My Story Place konceptet bygger på at dele historier med dem man holder af. Derfor er 

historie deling et vigtigt element som skal tilføjes til applikationen. Idéen er at brugeren skal kunne 

dele sine historier og steder ved hjælp af Facebook Login. 

- For at få den fulde historiefortællingsoplevelse, skal brugeren kunne tilføje billeder, video og andet 

medie til personens historier. Backenden er allerede sat op til at kunne klare billeder og andet 

medie, det er kun en implementering i applikationen der skal til, for at dette er en realitet. 

- Vi ville gerne på et tidspunkt implementere ”offentlige historier” eller historier som firmaer kan 

oprette, som alle brugere kan se. Dette skal ikke ses som et reklamemiddel, men et medie hvor 

firmaer og historikere kan fortælle om deres firmahistorier eller andre milepæle. Et par eksempler 

kunne være: 

Holmegaard Glasværks historier op gennem tiden, fra det blev grundlagt til i dag. 

En historie omkring Den Lille Havfrue i København. 

- Vores applikation er lavet med Ionic 1 og AngularJS 1. Midt i udviklingsforløbet udkom Ionic 2, som 

bygger på AngularJS 2. I fremtiden skal vores applikation måske opgraderes til Ionic 2 og AngularJS 

2, men det kræver desværre at nogle dele af applikationen skal laves om fra bunden. Ionic og 

AngularJS 2 kommer med mange fordele, fx simplere udviklings syntaks og bedre stabilitet under 

brug af applikationen.  
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