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Abstract 
 
This report describes a master thesis performed at SICS (Swedish Institute of 
Computer Science) and KTH (The Royal Institute of Technology) in 
Stockholm.  

Ajax stands for "Asynchronous JavaScript and XML" and it's not a 
programming language, but a suite of technologies used to develop web 
applications with more interactivity than the traditional web pages.  

Ajax applications can be adapted for mobile and constrained devices.  
This has been called Mobile Ajax. While the technique is the same, Mobile 
Ajax generally is considered to be a special case of Ajax, because it deals with 
problems specific to the mobile market.  

The purpose of this thesis has been to examine which possibilities and 
disadvantages has the Mobile Ajax from developers and users perspective. In 
addition we compare Mobile Ajax with Java Micro Edition (Java ME) and Flash 
Lite.  

This has been done through literature studies and development of a databased 
chat client (MAIM -Mobile Ajax Instant Messenger). The application sends and 
receives direct messages in real time between differently mobile devices. Then 
MAIM application has been compared with our own developed Java ME and 
Flash Lite chat clients.  

We have tested all three applications with different models of mobile devices 
and on different web browsers. The results have shown that mobile Ajax makes 
possible the creation of sophisticated and dynamic mobile web applications and 
is better than the classic web application model, but this requires that the mobile 
device has a modern and compatible web browser like Opera mobile.  
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört på SICS (Swedish Institute of 
Computer Science) och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm.    

Ajax står för "Asynchronous JavaScript and XML" och är inte något 
programmeringsspråk, utan ett samlingsnamn för några tekniker som kan 
användas för att utveckla webbtillämpningar med mer interaktivitet än 
traditionella webbsidor.  

Ajax-tillämpningar kan anpassas till mobila och begränsade enheter. Detta har 
fått namnet Mobile Ajax . Medan tekniken är det samma, ses Mobile Ajax som 
ett specialfall av Ajax, för att den behandlar problem som är specifika till den 
mobila marknaden.  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka möjligheter och 
nackdelar som Mobile Ajax har utifrån ett utvecklar- och användarperspektiv. 
Dessutom jämför vi Mobile Ajax med Java Micro Edition (Java ME) och Flash 
Lite.    

Detta har gjorts genom litteraturstudier och utveckling av en databasbaserad 
chattklient (MAIM -Mobile Ajax Instant Messenger). Applikationen skickar och 
tar emot direkt meddelanden i realtid mellan olika mobila enheter. MAIM har 
sedan jämförts med egenutvecklade Java ME och Flash Lite chattklienter.  

Vi har testat alla tre applikationer med olika modeller av mobila enheter och på 
olika webbläsare. Resultaten har visat att Mobile Ajax möjliggör skapandet av 
sofistikerade och dynamiska mobila webbapplikationer och är mycket bättre än 
den klassiska webbapplikationsmodellen. Men detta förutsätter att den mobila 
enheten har en "modern" och kompatibel webbläsare t.ex. Opera Mobile. 
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Inledning 
Bakgrund 
Under 2004 myntade Tim O´Reilly (2005) begreppet Web 2.0 som är ett 
samlingsnamn för nästa generation av program, tjänster och affärsmodeller på 
Internet. De viktigaste kännetecknen för Web 2.0 är enkelhet, samarbete och 
öppna standarder. Applikationer kan användas som tjänster vilka kan 
kombineras och byggas vidare för att göra nya lösningar.  

För att en webbsida ska definieras som Web 2.0 måste den uppfylla bland annat 
följande två villkor. Dels ska den sätta fokus på användaren, vilket innebär att 
användaren är själv med och bidrar till innehållet samt har kontroll över sin 
information, och dels ska designen vara användarvänlig och interaktiv. Exempel 
på en Web 2.0 baserad webbplats är WikiPedia, som är ett uppslagsverk med 
öppet innehåll som utvecklas av sina användare och finns på flera olika språk 
[WikiPedia 2007].  

Ett annat exempel är webbplatsen ”YouTube.com”, där innehållet som består av 
små videoklipp, genereras av medlemmarna. Användaren kan bl.a. se på 
videoklipp, ladda upp sina egna privata videoklipp samt dela ut dem (se figur 1). 

 
Figur 1: YouTube: Exempel på en Web 2.0 tjänst. 
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Idag finns det många användbara tjänster och tekniker för utveckling av Web 
2.0, till exempel Wiki, Blogg, Poddradio och Ajax. 

En Wiki är en webbplats som utvecklas av sina besökare. Alla användare får 
lägga till, ändra eller ta bort innehåll med full frihet. WikiPedia är ett exempel 
på en välbesökt Wiki. 

En Blogg är en dagbok på Internet, där en eller flera personer kan skriva ner 
sina tankar, åsikter, nyheter och annat. 

Poddradio eller Poddsändning är en metod att publicera ljudfiler eller film på 
Internet. Detta ger möjlighet för besökare att t.ex. ladda hem ett radioprogram 
och lyssna var och när man vill. 

Ajax står för ”Asynchronous JavaScript and XML”. Ajax ger möjlighet att 
bygga interaktiva webbapplikationer som liknar dagens lokala 
skrivbordsprogram [Garrett 2005]. Ajax är inte något programmeringsspråk 
utan ett samlingsnamn för några tekniker som kan användas för att utveckla 
webbtillämpningar med mer interaktivitet än traditionella webbsidor.  

Web 2.0 har bidragit till utveckling av ”Mobile Web 2.0”, där användaren kan 
surfa via mobila enheter och utnyttja möjligheterna som finns i Web 2.0 [Jaokar 
& Fish, 2006]. Exempel på en Mobile Web 2.0 tillämpning är Google Mobile. 
Användaren kan via ett användarvänligt gränssnitt dra nytta av Googles 
sökmotor, läsa e-post och få personligt anpassade nyheter [Google Mobile, 
2007]. 

 

     
 
Bildkälla: http://www.google.com/mobile  
Figur 2: Google Mobile – ett exempel på en Mobile Web 2.0 tillämpning. 
 



 12

Ajax-tillämpningar kan anpassas till mobila och begränsade enheter. Detta har 
fått namnet ”Mobile Ajax” . Medan tekniken är det samma, ses Mobile Ajax 
som ett specialfall av Ajax, för att den behandlar problem som är specifika till 
den mobila marknaden inklusive mobila enheter och mobila webbläsare. [Jaokar 
m.fl., 2007]. Figuren nedan visar sambandet mellan Web 2.0, Mobile Web 2.0 
och Ajax/Mobile Ajax. 

 
Figur 3: Sambandet mellan Web 2.0, Mobile Web 2.0 och Ajax/Mobile Ajax 
 
Det finns idag få studier om Mobile Web 2.0 och Mobile Ajax. En bok som 
handlar om Mobile Web 2.0 är ”Mobile Web 2.0 The Innovator's Guide to 
Developing and Marketing Next Generation Wireless/Mobile Applications”, av 
Ajit Jaokar och Tony Fish (2006). 

I artikeln ”Mobile web 2.0: AJAX for mobile devices – why mobile AJAX will 
replace both J2ME and XHTML as the preferred platform for mobile 
applications development”, gör Jaokar en kortfattad genomgång av Mobile Ajax 
och kommer fram till att Ajax erbjuder en potentiellt bättre lösning i jämförelse 
till Java Micro Edition [Open Gardens, 2006].  

Vi vill undersöka om Jaokars påstående stämmer. Kan Mobile Ajax baserade 
lösningar vara att föredra framför andra tekniker? Vi ska i denna uppsats 
undersöka vilka möjligheter och nackdelar har Mobile Ajax. Vi kommer även 
att jämföra Mobile Ajax med Java Micro Edition (Java ME) och Flash Lite.   
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Problemställning 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och 
nackdelar har Mobile Ajax utifrån ett utvecklar- och användarperspektiv.  
Dessutom jämför vi Mobile Ajax med Java Micro Edition (Java ME) och Flash 
Lite.   

Vi behandlar tre viktiga problemområden: användarvänlighet, funktionalitet och 
kompatibilitet som vi definierar på följande sätt. 

• Användarvänlighet: Att användaren interagerar enkelt med 
webbapplikationen och upplever den behaglig och tilltalande.  

• Funktionalitet: Hur ramverket fungerar så att det tillfredställer 
utvecklarens behov. 

• Kompatibilitet: Att en applikation kan köras på flera olika enheter men 
har en gemensam standard. 
 

För att få svar på syftet, ställer vi upp följande frågor: 
 
1. Kan Mobile Ajax göra mobila webbapplikationer mer användarvänliga, 

dynamiska och interaktiva? 
2. Vilka funktionaliteter i Mobile Ajax underlättar utvecklingen av mobila 

webbapplikationer? 
3. Vilka krav ställer Mobile Ajax på mobila enheter? 
4. Vilka fördelar och nackdelar har Mobile Ajax jämfört med Java ME och 

Flash Lite? 
 

Avgränsningar 
Uppsatsen avser inte att gå in på och jämföra säkerhetsaspekten i Mobile Ajax, 
Java ME och Flash Lite. Detta kräver mer tid än vad vi har möjlighet att ägna 
oss åt.   

Målgrupp 
Denna uppsats är riktad främst till mobila företag och utvecklare som jobbar 
med utveckling av mobila webbapplikationer.  
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Metod 
Genom att bearbeta denna uppsats har vi möjlighet att använda oss av två olika 
metoder:  

• Kvalitativ 
• Kvantitativ 

Den kvalitativa metoden baseras på teoretiska urval och observationer. 
Den kvantitativa metoden har vi uteslutit för att tyngdpunkten ligger på en djup 
förståelse av ämnet, därför har vi präglat uppsatsen med den kvalitativa metoden. 
 
Vi har delat upp arbetet i fyra faser: 

1) Problemanalys 
Som första fas i denna uppsats gör vi en problemanalys. Vi skapar en tidsplan 
och formulerar problemen. 
Fas ett avslutas med att beskriva bakgrund och metod.  

2) Faktainsamling 
I fas två gör vi en omfattad litteraturstudie och internetsökning om Mobile Web 
2.0, Ajax och Mobile Ajax. 
Vi kommer även att skriva om Java Micro Edition (Java ME) och Flash Lite.  

3) Genomförande 
I den tredje fasen utvecklar vi en mobilwebbapplikation och testar applikationen 
på några skarpa mobila enheter.  

Vi har valt att skapa en IM (Instant Messenger) webbapplikation som är baserad 
på Mobile Ajax. Men för att kunna jämföra Mobile Ajax med andra tekniker 
kommer vi att utveckla en chattklient i Java ME och Flash Lite. 

4) Rapportering och utvärdering 
I den sista fasen redovisar vi vår slutsats och utvärderar arbetet.  
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Vår metod, 4 faser. 

Fas 1 
Problemanalys 

 

Fas 2 
Litteraturstudier 

Fas 3 
Genomförande 

Fas 4 
Rapportering och 

utvärdering 
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Teoretisk bakgrund 
Web 2.0  
Många forskare, bl.a. Tim Berners-Lee, anser att, ett stort antal av de 
beståndsdelar som anses utgöra Web 2.0 har redan funnits ända sedan webbens 
barndom. Han säger att webbens (Web 1.0) huvudsyfte är att knyta ihop folk 
och att skapa ett utrymme för samarbete och interaktion. 

”Web 2.0, for some people, it means moving some of the thinking client side so 
making it more immediate, but the idea of the Web as interaction between 
people is really what the Web is. That was what it was designed to be as a 
collaborative space where people can interact” [IBM developerWorks 
Interviews, 2006]. 

Olle Olsson, forskare på SICS, säger att Web 2.0 började som en 
marknadsföringsslogan och han tror alla blev överraskade av hur snabbt 
uttrycket blev ett begrepp. Om någonting finns eller inte beror också på vilka, 
och hur många, som tar till sig det. Webb 2.0 som begrepp skulle bara ha 
försvunnit om ingen hade gjort någonting av det [Lamin Kivelä, 2006]. 

I artikeln ”What Is Web 2.0, Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software” beskriver Tim O’Reilly sju grundläggande principer 
för Web 2.0 [O’Reilly 2005]. 

 

Figur 5: Web 2.0 principer 
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Den första principen är att använda "webben som plattform". Detta innebär att 
man använder tjänster som erbjuds på webben istället för de traditionella 
applikationerna. En Web 2.0 tjänst är en kombination av en programvara och en 
databas som hanteras av programvaran. Gmail (Google mail) är ett exempel på 
detta. 

Den andra principen går ut på att ”utnyttja kollektiv intelligens”, som innebär 
att användarna har möjlighet att skapa och redigera webbens innehåll samt 
samarbeta med varandra. Exempel på detta är communities (gemenskaper), 
wikis och bloggar. 

En Web 2.0 tjänst har oundvikligen en databas som i vissa fall inte ägs av 
tillverkaren. Google Maps är ett exempel på en Web 2.0 tjänst som erbjuder 
kartläggningsteknik och information om lokala företag, men databaserna ägs av 
andra företag såsom NavTech och Digital Globe. Detta kallas för en mashup 
som betyder att webbplatsen kombinerar data eller tjänster från flera olika 
källor. Ett annat exempel är flickrvision.com som kombinerar Google Maps 
med Flickr i realtid. Mot bakgrund av en världskarta visas bilder upp som någon 
helt nyligen publicerat på Flickr. Det är inte längre ett stort problem att integrera 
tjänster med varandra. Denna princip kallas för: ”Data är nästa Intel Inside” . 

Web 2.0 tjänster har inga typiska lanseringscyklar av programvara. Denna 
princip innebär att Web 2.0 medför ”slutet på mjukvarulanseringscykel” 
(Software Release Cycle). Ett exempel på detta är Microsofts kontinuerliga 
lanseringar och uppdateringar av Officepaketet, medan Google uppdaterar 
Google Apps1 oftare och utan att behöva skicka uppdateringar till sina 
användare. 

Princip fem går ut på att Web 2.0 tjänster bygger på 
”lättviktsprogrammeringsmodeller” (Lightweight Programming Models). 
Ajax och RSS är exempel på detta. RSS står för ”Rich document format Site 
Summary” eller ”Really Simple Syndication ” och är ett standardformat för att 
leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar. RSS levererar senast uppdaterad 
information till användaren automatiskt d.v.s. utan att användaren behöver 
manuellt gå runt till olika webbsidor. RSS bygger på markeringsspråket XML2. 

Den sjätte principen säger att Web 2.0 tjänster måste vara transparenta d.v.s. 
kan köras från vilken dator som helst och att ”programvaran ligger ovanför 
enhetens nivå”. Detta leder till användning av flera enheter, för att samla in 
information, och med ett bättre informationsflöde mellan dessa enheter, får man 
en högre grad av kollektiv intelligens [Jaokar & Fish, sid. 44, 2007]. 

Ajax-teknologier som är huvudkomponenten till många Web 2.0 tjänster ger en 
”rik användarupplevelse”, RUE - Rich User Experiences. RUE-principen 
underlättar hanteringen av dessa tjänster för användaren (läs mer om Ajax på 
sidan 20).  

                                                 
1 Läs mer om Google Apps på sid. 2 
2 Läs mer om XML på sid. 2 
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Mobile Web 2.0 
Nu ska vi försöka, genom att dra nytta av Web 2.0 principer, definiera ”Mobile 
Web 2.0”. Jaokar och Fish har i sin bok ”Mobile Web 2.0, The Innovator's 
Guide to Developing and Marketing Next Generation Wireless/Mobile 
Applications”, betonat den andra principen: ”utnyttja kollektiv intelligens” 
och definierat Mobile Web 2.0 enligt följande: 

“Mobile Web 2.0 is focused on the user as the creator and consumer of 
content ‘at the point of inspiration’ and the mobile device as the means to 
harness collective intelligence” [Jaokar & Fish, sid. 45, 2006]. 

Användaren är alltså, i den nya mobila webben, både skaparen och 
konsumenten av innehållet och den mobila enheten är ett hjälpmedel för att 
utnyttja den kollektiva intelligensen.  

Jaokar och Fish har sammanfattat sju grundläggande principer för Mobile Web 
2.0. Den första principen kallas för ”mobilinnehåll” som kommer att förändra 
maktbalansen i mediebranschen. Användargenererat material är drivmedlen 
bakom Web 2.0 och därför kommer Mobile Web 2.0 att vara instrumentet som 
utnyttjar den kollektiva intelligensen.  

 

 
Figur 6: Mobile Web 2.0 principer 
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Vi förklarar den första principen med ett exempel. Under tysklands fotbolls-VM 
2006 bestämde FIFA att inga bilder på fotbollsmatcher får publiceras på Internet 
förrän domaren blåser av matchen och att begränsa antal bilder till fem per 
halvlek. WAN (The World Association of Newspapers) protesterade och under 
påtryckningar från sponsorer ändrade FIFA sitt beslut och tillät alla digitala 
bilder.  

Men, scenariot kan förändras med hjälp av Mobile Web 2.0 teknologier till 
exempel ”Moblogging” eller ”Mobilbloggning”.  
Mobilblogga eller ”mobla” innebär att uppdatera en blogg via en mobilenhet 
t.ex. mobiltelefon eller handdator. Användaren kan ta en bild eller videosnutt 
via mobilen och publicera materialet på Internet direkt. Miljontals användare 
kan skicka bilder från fotbollsmatcher ”live” till sina egna privata bloggar och 
till andra webbplatser. FIFA kan definitivt inte kontrollera alla! Den beundrande 
publiken omvandlas till riktiga ”livesändare” och kan verkligen konkurrera med 
mediebranschen. 

Den andra Mobile Web 2.0 principen kallas för: ”jag är inte ett nummer. Jag 
är en tagg”. En persons olika nummer, t.ex. hemtelefonnummer, 
arbetstelefonnummer, mobilnummer, Skypenummer, IP-telefonnummer (VoIP) 
o.s.v. kan ersättas med taggar d.v.s. etiketter eller nyckelord som beskriver 
personen. En tagg matchar flera olika nummer beroende på din position t.ex. 
hem, kontor eller närheten till en hotspot (d.v.s. en public WLAN1 täckning).  

 ”Föreställ dig en värld där du inte behöver bry dig om dina nummer eller hur 
många du har. En värld där taggar ersätter nummer. Andra (vänner, 
arbetskamrater, personer som vill träffa dig ) ”taggar” dina data för att hitta 
dig!” [Open Gardens, 2006]. 

Så småningom dyker det upp nya typer av sökmotorer som erbjuder 
kommunikationstjänster. En fråga kan ställas så här: ”hitta Mahmud Al Hakim” 
och resultatet kan bli så här: ” Mahmud sitter i ett möte på KTH i kista, vill du 
skicka ett SMS,…, en e-post till honom?”. Mobila enheter kommer att vara det 
första verktyget som driver denna förändring. Taggar kommer att sparas på 
dessa enheter för att kunna hitta och kommunicera, samt hämta nya idéer. Detta 
leder oss till en ny användning av det mobila Internet och skapar nya 
webbaserade telefonioperatörer. 

Mobile Web 2.0 är, enligt den tredje principen, ”mångspråkig” vilket kan ha en 
stor inverkan på många fler människor som inte har Engelska som modersmål. 
Tanken är att mobilanvändare från olika länder genererar ”taggat” innehåll t.ex. 
bilder, ljud, video, som publiceras via den ”globala mobila nätverket” på 
webben. Tjänster som YouTube Mobile och flickr mobile kan bidra till en sådan 
utveckling. 

Mobile Web 2.0 kommer, enligt princip fyra, att underlätta och driva en “digital 
convergence”, vilket syftar på en sammansmältning av media, datorer, 
telekommunikation och TV.  Motivet till detta är att många av dagens mobila 

                                                 
1 WLAN står för Wireless Local Area Network d.v.s. trådlöst nätverk 
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enheter har redan en inbyggd webbläsare och en IP-adress. Därpå kan mashups1 
utnyttjas för att kombinera flera olika tjänster när enheter börjar kommunicera 
på en högre nivå. 

Den femte principen handlar om ”Mobile Ajax” och ”Mobile Widgets”. Ajax 
möjliggör skapandet av Mobile Widgets, som är små program gjorda i 
JavaScript. Detta innebär att man kan knyta ihop mobila enheter och webben 
genom att använda bättre användargränssnitt och optimal datautväxling. Vi 
kommer att fördjupa oss i denna princip och jämföra Mobile Ajax med några 
andra befintliga teknologier.   

Mobile Web 2.0 kommer att driva “Location Based Services (LBS)” d.v.s. 
lokaliseringsbaserade tjänster, där användarens position är en viktig aspekt. LBS 
förutsätter kunskap om var man befinner sig. En butik kan till exempel sända ett 
SMS med rabatterbjudanden till en förbipasserande kund.  

Ett LBS användningsområde kallas för intressepunkter (points of interest), där 
man utifrån sin position kan få se vilka restauranger, museer med mera som 
finns i närheten. [Nordling, 2007].  

Mobile Web 2.0 erbjuder strukturella metoder för LBS. Användaren kan själv 
skapa egna taggar baserade på intresseområde. 

Den sista principen säger att Mobile Web 2.0 kommer att driva ”mobilsökning”, 
vilket leder till en bredare användning av den mobila webben. Exempel på 
sådana tjänster är ”Eniro Mobil”2 och Google Mobile (se sid. 9).   

Sammanfattningsvis Mobile Web 2.0 principer är: 

1. Mobilinnehåll 

2. Jag är en tagg 

3. Mångspråkig 

4. Digital Convergence 

5. Mobile Ajax och Mobile Widgets 

6. Location Based Services (LBS) 

7. Mobilsökning 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildkälla: http://www.eniro.se/object_images/471_1.gif 
Figur 7: Eniro Mobil - ett exempel på mobilsökning 
 

                                                 
1 Läs mer om mashups på sid. 16 
2 http://mobil.eniro.se   
 



 20

Ajax 
Ajax är en förkortning för ”Asynchronus JavaScript and XML”. Begreppet 
myntades av Jesse James Garrett i en artikel med titeln "Ajax: A New Approach 
to Web Applications". Ajax är ingen ny teknologi i sig, utan är ett 
samlingsnamn för några redan befintliga teknologier som används tillsammans 
men inte följer den klassiska webbapplikationsmodellen [Garrett 2005].  
 
Idén bakom Ajax är att skapa webbapplikationer som påminner om vanliga 
datorprogram. Detta kallas för ”Rich Internet Applications” (RIA) d.v.s. rika 
Internet-tillämpningar. Ajax förbättrar användarens upplevelse, genom att 
förbättra webbaserade gränssnitt med hjälp av några existerande teknologier. 
Användaren får snabb respons och rikare upplevelse (Rich User Experience - 
RUE). 

Utvecklaren har, med hjälp av Ajax-teknik, större möjlighet att skapa 
användarvänliga och funktionella webbapplikationer.  

Exempel på Ajax-tillämpningar är ”Google Apps” som är ett paket av 
interaktiva webbapplikationer, där all data hanteras och sparas på webben. I 
Google Apps ingår en webbaserad e-postklient som kallas Gmail. Den liknar 
MS Outlook och använder Googles sökteknik för att automatiskt indexera och 
söka efter e-post meddelanden. Användaren kan enkelt interagera med systemet 
genom att t.ex. chatta direkt med egna online kontakter och arkivera 
meddelanden istället för att radera dem permanent.  
I “Google Apps” ingår “Google Talk”, ”Google Docs & Spreadsheets”, “Google 
Page Creator” m.m. [Google Apps 2007].   

 
Bildkälla: http://www.google.com/accounts/writely/sv/home_screenshot2.gif 
Figur 8: Google Apps, exempel på Ajax-tillämpningar. 
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Ajax arkitektur  

Klassisk webbapplikationsmodell 
När man hämtar en webbsida, genom att skriva in adressen i en webbläsare, 
skickas begäran med hjälp av ett protokoll som kallas HTTP ”Hypertext 
Transfer Protokoll”. HTTP definierar en uppsättning regler för hur 
meddelanden/data ska vara utformade samt hur kommunikationen mellan en 
webbläsare och en server ska fungera. 

I en klassisk webbapplikationsmodell skickas en användarhandling, t.ex. att 
klicka på en knapp, via en HTTP-förfrågan till webbservern. Servern bearbetar 
HTTP-förfrågan och ger ett HTTP-svar i form av en webbsida tillbaka till 
webbläsaren. Undertiden måste användaren vänta.  

Vi tydliggör den klassiska modellen med ett exempel.  
Du vill registrera dig som en ny medlem på ett forum. Först behöver du skicka 
ett webbformulär med önskat användarnamn, lösenord och e-postadress. Du 
fyller i all information i formuläret och därefter klickar på en knapp för att 
skicka informationen till servern. Sedan måste du vänta en stund medan 
webbläsaren kommunicerar med servern, bearbetar data och laddar hem nästa 
sida till webbläsaren. Hela proceduren upprepas om du matar in felaktig 
information t.ex. upptaget användarnamn. 

 
Figur 9: Skiss över en klassisk webbapplikationsmodell. 
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Den klassiska lösningen är grundmodellen för webbkommunikation, men den 
ger sämre användarupplevelse, eftersom användaren måste vänta varje gång 
servern bearbetar någon förfrågan. Data som laddas om i onödan förbrukar 
bandbredd och gör att sidor laddas långsammare. 

Ajax webbapplikationsmodell 
Ajax webbapplikationsmodell ser lite annorlunda ut. Modellen har en s.k. Ajax-
motor som är skriven i JavaScript och stöds av de flesta moderna webbläsare. 
Ajax-motorn ligger på klientsidan som ett lager mellan webbsidan och servern. 
Detta lager fångar upp användarhandlingar och hanterar kommunikationen med 
servern asynkront (se Ajax kommunikationsmodell). Ajax-motorn uppdaterar 
informationen och visar användargränssnittet dynamiskt. 

Vi återgår till registrering exemplet som finns på sidan 21. När användaren 
fyller i ett användarnamn, tar Ajax-motorn hand om informationen och 
bearbetar data i bakgrunden. Ajax-motorn kommunicerar med servern för att 
kontrollera om användarnamnet är ledigt och uppdaterar därefter gränssnittet 
utan att ladda om webbsidan. Användaren ser resultatet direkt och kan ändra 
uppgifterna om det behövs. Webbläsaren låser inte sig i väntan på att servern 
returnerar ett svar och därför kan användaren komma ifrån vänteläget som den 
klassiska modellen är förknippat med.  
 

 
Figur 10: Skiss över Ajax webbapplikationsmodell. 
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Ajax kommunikationsmodell 
I en klassisk webbapplikationsmodell sker kommunikationen mellan en klient 
(webbläsaren) och en webbserver synkront. När klienten skickar en förfrågan 
till server, så måste den vänta på svaret i form av en uppdatering av den 
befintliga sidan. 

 

 
Bildkälla: http://www.adaptivepath.com/images/publications/essays/ajax-fig2.png 
Figur 11: Skiss över en synkron kommunikation. 
 

Ajax kommunikationsmodell ser annorlunda ut. Varje användarhandling 
genererar en Http-förfrågan som blir ett JavaScript-anrop till Ajax-motorn. På 
det sättet avlastar Ajax-motorn servern genom att ta hand om förfrågan t.ex. 
manipulering av data som redan finns i webbläsarens temporära lagringsplats.  

Dessutom utvidgar Ajax funktionaliteten genom att överföra data asynkront. 
När data behövs från servern, skickar Ajax-motorn ett asynkront anrop och 
hämtar data från servern. Vid en asynkron kommunikation väntar inte klienten 
på ett svar från servern vilket innebär helt enkelt att Ajax-applikationen sköter 
sig själv och inte är beroende av vad webbservern skickar för svar. Kommer 
inget svar ligger den gamla informationen kvar. Användaren upplever då en 
snabb respons och ser en dynamisk uppdatering av webbapplikationen. 

 
 
Bildkälla: http://www.adaptivepath.com/images/publications/essays/ajax-fig2.png 
Figur 12: Skiss över Ajax kommunikationsmodellen (asynkron kommunikation) 
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Ajax uppsättningsteknologier 
Garrett (2005) delar de befintliga teknologier som Ajax inkorporerar med i fem 
grupper:   

• HTML/XHTML och CSS för standardbaserad presentation. 

• XML och XSLT för datautväxling och manipulation. 

• JavaScript för att dynamiskt binda ihop allt. 

• DOM för dynamiskt utseende och interaktion. 

• XMLHttpRequest för asynkron datahämtning. 

Lägg märke till att många Internet experter har diskuterat Garretts uppdelning. 
Peter-Paul Kock (2005) kritiserar, i sin artikel “Ajax, promise or hype?”, 
beståndsdelarna som ingår i Ajax. Han säger att XML, XSLT och 
XMLHttpRequest, inte är nödvändigt för Ajax tillämpningar. JavaScript hade 
inte heller behövt nämnas eftersom det är underförstått från de andra punkterna 
[Kock 2005]. 

Vi ger nedan en kort förklaring av ovanstående teknologier och beskriver 
alternativa lösningar t.ex. JSON istället för XML.  

HTML – HyperText Markup Language 
HTML står för ”HyperText Markup Language” och är ett markeringsspråk som 
beskriver innehåll och struktur i ett webbdokument. Markeringsspråk innebär att 
dokument består av ren text som innehåller information och taggar. Taggarna är 
ett sätt att strukturera text och att länka till andra typer av filer t.ex. ljud, grafik 
och multimedia.  

Ett HTML dokument består av två delar. Dels information avsedd för personer 
som läser dokumentet och dels kodade instruktioner (taggar) till webbläsaren 
som beskriver hur informationen ska hanteras och presenteras.  

En webbsida som är skriven med standard HTML kan visas på olika sätt, beroende på 
vilken webbläsare man använder.  

CSS - Cascading Style Sheets 
CSS är en förkortning för "Cascading Style Sheets" och är en samling regler på 
hur en webbsida ska formateras och hur innehållet presenteras. CSS ersätter 
webbläsarens inbyggda formatmallar (stilmallar) och gör det möjligt att på ett 
enkelt sätt styra layouten på en eller ett obegränsat antal webbsidor, vilket 
innebär att man kan styra sidans utseende, placering av text och bilder. Med 
CSS har man större möjlighet att göra webbsidor både snyggare och 
användarvänligare. 
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HTML handlar alltså om innehållet och CSS handlar om hur innehållet ska 
presenteras. CSS-koden kan antingen bakas in i HTML dokument eller skrivas i 
en extern fil och kopplas till olika HTML filer (se exempel nedan). Man kan 
förändra layouten på en hel webbplats genom att ändra i stilmallen. HTML 
dokumentet blir "mindre och renare" och går därför snabbare att överföra.  

Exempel på en enkel CSS-stilmall  
Body {background-color: yellow} 

h1  {font-size: 200%} 

h2  {font-style: italic; font-size: 150%} 

p  {font-family: courier}  

Följande HTML dokument kopplas till stilmallen med hjälp av 
en link-tagg. 
 
<html> 

<head> 

<title>Ett HTML document med en CSS mall</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 

</head> 

<body> 

<h1>Rubrik 1</h1> 

<h2>Rubrik 2</h2> 

<p>Paragraf</p> 

</body> 

</html> 

XML - Extensible Markup Language 
XML är en förkortning för ”Extensible Markup Language” och är ett enkelt och 
flexibelt markeringsspråk som är baserat på SGML ”Standard Generalized 
Markup Language”. XML är anpassat för att beskriva innebörden av 
information. Information om information kallas metainformation och därför kan 
XML även kallas för ett metaspråk. 

XML är ett plattformoberoende ramverk för att definiera syntax. Man kan koda 
information i ett dokument genom att definiera sina egna taggar, vilket ger 
bättre sammanhang och struktur. Detta leder till att applikationer som bearbetar 
XML-dokument kan tolka och hantera data på ett annat sätt. XML kan lagra 
data i textformat som är läsbart för människor samt ger stöd för att beskriva 
format för data som skall utbytas. XML-dokument ska ha korrekt syntax och 
vara väl formaterat (välutformat). Med detta menas bland annat att alla element 
måste stängas och inte nästlas så att de överlappar varandra. Även tomma 
element måste stängas. Ett välutformat XML-dokument kan tolkas av olika 
verktyg och applikationer.  
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Ett XML exempel 
Följande exempel beskriver data (ID, användarnamn, lösenord och e-post) för 
en användare. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  

<users> 

  <user_id>0001</user_id> 

  <username>haydar</username> 

  <password>1234</password> 

  <email>haydar@kth.se</email>  

</users> 

XSLT - eXtensible Stylesheet Language Transformation 
XSLT är en förkortning för ”eXtensible Stylesheet Language Transformation” 
och är en tillämpning av XML. XSLT är ett språk som används för att 
transformera ett XML dokument till andra format t.ex. XHTML eller till ett 
annat XML dokument. Med XSLT kan man lägga till eller ta bort information. 
XSLT kan ändra ordningen på ett XML-dokument eller välja ut delar av ett 
dokument.  

XSLT utvecklades för att ge mer möjligheter att presentera samma information 
på flera olika sätt, genom att separera representationen i XML-format och 
använda en XSLT mall. 

Ett XSLT exempel 
Följande exempel transformerar XML-dokumentet ovan till ett XHTML 
dokument. Vi börjar med att skapa en mall som väljer ut endast 
användarnamnet och e-postadressen ur dokumentet.  
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:template match="/"> 

  <html> 

   <body> 

    <xsl:for-each select="users/user"> 

     <p><xsl:value-of select="username"/></p> 

     <p><xsl:value-of select="email"/></p> 

    </xsl:for-each> 

   </body> 

  </html> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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Sedan anger vi sökvägen till mallen i XML dokumentet (se rad 2). 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="transform.xsl"?> 

<users> 

    <user> 

        <user_id>0001</user_id> 

        <username>haydar</username> 

        <password>1234</password> 

        <email>haydar@kth.se</email> 

    </user> 

</users> 

 

Öppnar man XML-dokumentet i en webbläsare 
kommer transformationsresultat att visa två rader 
(stycken) och rensa bort resten. Men observera att 
hela XML filen har laddats ner i bakgrunden. 

 

 

XHTML - eXtensible HyperText Markup Language 
XHTML står för ”eXtensible HyperText Markup Language” och är en 
vidareutveckling av HTML men är baserat på det striktare och välutformade 
språket XML.  

HTML är ett feltolerant språk d.v.s. lämnar ansvaret för tolkning och 
felkorrigering till tolken (webbläsaren), vilket tar extra kraft och bidrar till 
felaktigheter i koden som är svårt att upptäckta. En viktig aspekt i XHTML är 
att koda logiskt och tydligt för att få mindre fel. På så sätt krävs mindre arbete 
av en XHTML-tolk. Detta är extra viktigt för mobila och begränsade enheter 
såsom mobiltelefoner och digitalboxar. Sådana enheter ska inte slösa på resurser 
för onödiga uppgifter d.v.s. tolka en komplex HTML-syntax. 
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JavaScript 
JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk för webbsidor, som utvecklades av 
Netscape. Java och JavaScript är inte samma språk men liknar varandra 
syntaxmässigt. JavaScript ger möjlighet att förbättra/utöka webbsidans 
funktionalitet med en del dynamiska funktioner, genom att t.ex. kontrollera hur 
sidans olika delar skall visas, göra animationer och bildeffekter. Med hjälp av 
JavaScript kan man öppna meddelandefönster och dialogrutor, kontrollera 
inmatade data och svara på användarinitierade händelser. 

JavaScript koden kan bäddas in i HTML/XHTML-dokument eller sparas i en 
separat fil. Kompilering och exekvering sker på klientens webbläsare. Detta har 
både sina för- och nackdelar. En av fördelarna är att det blir lättare att arbeta 
med ett skriptspråk och att all processoraktivitet sker på klientsidan till skillnad 
från många andra skriptspråk som körs på serversidan, vilket innebär att 
JavaScript inte är beroende av servern. En nackdel är att JavaScript kod ligger 
tillgänglig i klartext via webbläsaren.  

JavaScript binder dynamiskt alla tekniker som används för Ajax. 

Ett JavaScript exempel 
Funktionen alert() i JavaScript visar ett meddelande. Observera att inbäddad 
JavaScript kod i ett HTML-dokument omsluts av en skript-tagg för att tala om 
för webbläsaren att det är JavaScript som gäller! 

<html> 

<head></head><body> 

<script type="text/javascript"> 

alert(”Ett JavaScript meddelande”); 

</script> 

</body> 

</html> 

För att anropa en extern JavaScript-fil anger man källan (SRC) i skript-taggen 
och placerar taggen i head-elementet. 

<html> 

<head> 

<SCRIPT language="JavaScript" SRC="javascript.js" /> 

</SCRIPT>  

</head> 

... 

<body> 

</body> 

</html> 
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JSON - JavaScript Object Notation 
JSON är förkortning för ”JavaScript Object Notation” och är ett enkelt och 
lättviktig datautväxlingsformat som används tillsammans med JavaScript, 
främst som ett alternativ till XML, för att representera och överföra 
datastrukturerade objekt. 

Anledningen till att använda JSON istället för XML är att JSON-objekt kräver 
mindre utrymme och är snabbare och lättare. Det finns studier som visar att 
JSON tolkas av XMLHttpRequest tio gånger snabbare än XML [Kelly 2006]. 

Ett JSON exempel 
Vi börjar med att skriva om XML-filen, som finns på sidan 26, till JSON-
format. 

     
    { 
     ‘user’: 
           { 
           ‘id’:0001, 
           ‘username’: ‘haydar’, 
           ‘password’: ‘1234’,  
           ‘email’: ‘haydar@kth.se’  
           } 
    } 
 

Nästa steg är att spara ovanstående text i en textsträng t.ex. ”json_text”.   

Nu kan man med hjälp av funktionen eval() skapa ett ”variabelobjekt”. 
var objekt = eval("(" + json_text + ")"); 
 
För att komma åt användarens data används punktnotationen t.ex. 
objekt.user.username för att få användarnamnet. 
 

<html> 
  <body> 
    <script type="text/javascript"> 
    var json_text = "{'user':{'id':0001,'username':'haydar' 
    ,'password':'1234', 'email': 'haydar@kth.se'}}"; 
     
    var objekt = eval("(" + json_text + ")"); 
     
    alert(“Hej ”+objekt.user.username); 
     
</script> 
  </body> 
</html> 
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DOM – Document Object Model 
DOM är en förkortning för "Document Object Model" och är ett 
plattformsoberoende objektorienterat gränssnitt som tillåter dynamisk 
uppdatering av webbsidor. DOM lägger in dokument i en väldefinierad 
trädstruktur. På detta sätt kan programmeraren enkelt jobba med dokumentets 
alla element och manipulera både struktur och innehåll.  

Dokumentet representeras som ett träd av noder. Trädet har ett rotelement och 
alla objekt i modellen kallas för noder. De vanligaste nodtyperna är: Document, 
Element, Attribut och Text. Noderna är relaterade till varandra som en familj. 
En nod kan ha en förälder, syskon och barn. I dokumentobjektet finns även 
funktionalitet för att skapa nya noder.  

Ett DOM exempel 
<html> 

<head> 

    <title >Ajax</title> 

</head > 

<body> 

    <h1>Ett examensarbete</h1> 

    <p>Mobile Ajax</p> 

</body > 

</html> 

När strukturen i ett DOM-träd ändras visas resultatet direkt i webbläsaren. Detta 
kan appliceras enkelt i en Ajax-tillämpning, vilket innebär att man inte behöver 
ladda om webbsidan för att uppdatera användargränssnittet. De mest 
användbara DOM funktioner är getElementById() som hämtar första element 
baserat på en referens (Id) och getElementByTagName() som hämtar en lista 
som innehåller alla element av en viss typ (tag). Trädet kan manipuleras genom 
att t.ex. skapa, lägga till och ta bort element med hjälp av följande funktioner: 
createElement(), appendChild() och removeChild(). 

Exempel på ett användningsområde är att skapa en händelsehanterare som 
reagerar på användarhandlingar t.ex. knapptryckning. Med hjälp av DOM kan 
man således utföra olika uppgifter t.ex. ändra innehållet i en textruta.  

innerHTML 
En bekvämare metod är att använda ”innerHTML” som skapades av Microsoft 
men den har aldrig blivit en standard. innerHTML är till skillnad från DOM 
hanterar textsträngar och är således snabbare och enklare att arbeta med. 
Nedanstående exempel visar hur man uppdaterar ett div-element med hjälp av 
innerHTML. 
<div id="inner">En behållare</div> 
<button onclick="inner.innerHTML='Ny text'">Uppdatera</button> 
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XMLHttpRequest (XHR) 
XMLHttpRequest, förkortas XHR, är ett objekt som stöds av de flesta 
webbläsare och används för att kommunicera med en webbserver. Objektet har 
dels ett antal egenskaper som används för att lagra och klassificera data, och 
dels ett antal metoder som används för att bearbeta data. XHR används för att 
hämta data i XML format men kan även hantera andra format såsom ren text, 
HTML eller JSON (se sid. 29).  

Klassiska förfrågningar skickas till servern synkront1, för att hämta eller 
uppdatera en sida, i samband med att användaren utför en händelse t.ex. klickar 
på en länk eller skickar ett formulär. Genom att använda ett XHR-objekt kan en 
webbsida anropa servern asynkront i bakgrunden, så att användaren kan 
fortsätta att arbeta med samma sida utan att behöva ladda om eller uppdatera 
sidan. Denna egenskap är grunden till alla Ajax-tillämpningar, vilket innebär att 
XHR är kärnan i Ajax-programmering. 

Observera att XHR-objektet även kan göra synkrona anrop och att objektet, av 
säkerhetsskäl, bara skickar förfrågningar till samma server som sidan laddades 
ifrån. 

Att skapa ett XHR-Objekt 
De flesta webbläsare såsom Firefox, Opera, Safari och Internet Explorer 7.0 har 
inbyggt stöd för XHR och därför kan man enkelt skapa ett XHR-objekt genom 
att anropa metoden (konstruktorn) XMLHttpRequest() enligt följande: 
 
var xhr = new XMLHttpRequest(); 

 
Använder man äldre versioner av Internet Explorer (IE 5.x och IE 6.0), så måste 
man skapa ett ”XMLHTTP” objekt istället. XMLHTTP är Microsoft 
implementation i form av ActiveX och använder Microsoft XML-tolk s.k. 
MSXML [Microsoft 2007].  
var xhr = new ActiveXObject(”Microsoft.XMLHTTP”); 
eller 
var xhr = new ActiveXObject(”MSXML2.XMLHTTP”); 

 
Variabeln xhr kommer nu att peka på en instans av objektet XMLHttpRequest 
eller XMLHTTP.  

 

 

                                                 
1 Läs mer om Ajax kommunikationsmodell på sidan 2 
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 XMLHttpRequest metoder 

METOD BESKRIVNING 

open(method, URL, async, username, password) Initierar ett anrop 

send(content) Skickar ett meddelande 
getResponseHeader(headerName) Hämtar information från headern 

getAllResponseHeaders() Hämtar all information från headern 

setRequestHeader(label, value) Sätter inställningar i headern  
abort() Avbryter en förfrågan 

 
Med hjälp av metoden open(), initieras ett asynkront anrop till servern. I det 
första argumentet anger man åtkomstmetoden t.ex. GET eller POST. Det andra 
argumentet anger sökvägen (URL) och det tredje argumentet sätts till true. Lägg 
märke till att false i det tredje argumentet skickar ett synkront anrop. 

Om ett anrop skickas asynkront fortsätter programkoden i den anropande 
funktionen att köras. Användaren behöver således inte vänta på servern. På detta 
sätt kommunicerar vanligen Ajax-tillämpningar. 

Metoden send() skickar en förfrågan och tar endast ett argument som kan vara 
null (inget värde). Null skickas endast om man använder metoden GET 
eftersom informationen i en GET-förfrågan skickas tillsammans med adressen 
(URL). Används metoden POST istället så ska man först, m.h.a. 
setRequestHeader, beskriva den typ av information man skickar och därefter 
skicka informationen som argument.  

XMLHttpRequest egenskaper 

EGENSKAP BESKRIVNING 

readyState Status för förfrågan 
0 = oinitierad 
1 = laddar 
2 = laddat 
3 = interaktiv 
4 = färdig 

onreadystatechange Avgör vilken händelsehanterare som ska anropas när 
objektets readyState förändras. 

Status HTTP statuskod som returneras av servern 
t .ex. 404 för "Not Found" och 200 för "OK". 

statusText  Returnerar status som textsträng  
t.ex. "Not Found" eller "OK" 

responseText Data som returneras av servern i form av en textsträng 
 

responseXML Returnerar data som ett XML dokumentobjekt, vilket kan 
tolkas via DOM metoder och egenskaper. 
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PHP 
Ett serverspråk används oftast i samband med Ajax-programmering. Exempel 
på sådana språk är PHP, JSP och ASP. Vi har valt att skriva och arbeta med 
PHP. 

PHP står för "Hypertext Preprocessor" och är ett populärt och kraftfullt 
skriptspråk som används för att genererar webbsidor med dynamiskt innehåll. 
PHP liknar programmeringsspråket C och distribueras som öppen källkod. PHP-
tolken d.v.s. PHP-programvaran är plattformsoberoende och kan enkelt 
installeras på många olika operativsystem och därför integreras den ofta i 
webbservern. Det finns även möjlighet att anpassa installation med extra 
moduler t.ex. XML-Parser (tolk). 

PHP används för att skapa dynamiska och interaktiva webbplatser såsom e-
butiker, forum, gästböcker, communities, formulär och inloggningssystem. PHP 
har stöd för ett antal databaser bl.a. PostgreSQL och MySQL. 

Källkoden sparas i en fil med ändelsen "php" och kan bäddas in i HTML-kod. 
PHP-koden skrivs mellan två taggar, ”<?php” och ”?>”. Tolken 
interpreterar/kompilerar källkoden och skickar resultatet till webbläsaren, vilket 
innebär att instruktionerna utförs på serversidan. 

Till vårt projekt behövde vi bestämma ett serverspråk som är mer anpassat för 
att utforma och hantera dynamiska webbsidor samt för att kunna kommunicera 
med servern. Vi föredrog PHP eftersom det går snabbt och enkelt att 
programmera i det. Valet för PHP grundades på billig, dynamisk och pålitlig 
lösning när det gäller säkerhet, skalbarhet och flexibilitet. 

Ett PHP exempel 
Följande exempel visar en enkel klocka i webbläsaren. PHP-funktionen date() 
används för att arbeta med datum och tid. Observera meta-taggen som 
uppdaterar sidan varje sekund. 

 
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv="refresh" content="1" /> 
 </head> 
<body> 
  <?php 
    echo date("H:i:s"); 
  ?> 
</body> 
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Mobile Ajax 
Vår teori om ”Mobile Ajax” bygger till stor del på ”Mobile Ajax FAQ” som 
skrevs av Ajit Jaokar, Rocco Georgi och Bryan Rieger i mitten av 2007 (Jaokar 
m.fl. 2007). En svensk översättning av denna FAQ finns i bilaga 1. 

Teknisk bakgrund 
Mobile Ajax är en specialisering av Ajax principer för att applicera tekniken på 
mobiltelefoner och alla begränsade enheter som har webbläsaregenskaper, 
såsom spelkonsoler och digitalboxar. 

Mobile Ajax uppsättningsteknologier skiljer i stort sett inte så mycket från 
teknologierna som används vid standard Ajax-utveckling. Men det krävs minst 
stöd för XMLHttpRequest (XHR), JavaScript och DOM (eller innerHTML). 
CSS-stilmallar kan även användas för att t.ex. formatera text . 

Här bör vi notera att XML används sällan för att utveckla Mobile Ajax 
applikationer. Istället för att överföra och manipulera XML-filer på begränsade 
enheter, vilket kräver mycket resurser, föredras att överlåta manipulationen av 
XML till servern och överföra ren text eller HTML/XHTML till klienten. 
Denna teknik som liknar i stort sätt Ajax kallas oftast för AHAH ”Asynkron 
HTML And Http” eller AJAH (HTML i stället för XML) [Jaokar m.fl. 2007]. 

Mobile Ajax stöds även av andra enheter som har webbläsare, till exempel 
spelkonsoler, såsom Nintendo DS, Wii, Sony PSP och PlayStation 3. Även vissa 
digitalboxar t.ex. Tranzas stödjer Mobile Ajax eftersom den har en inbyggd 
Opera webbläsare. 

 

 
Figur 13: Mobile Ajax är en delmängd av Ajax

Ajax 

Mobile 
Ajax 
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Mobile Ajax begränsningar 

Webbläsare 
Många av marknadens ”moderna” mobila webbläsare stödjer Mobile Ajax, 
vilket innebär att de har stöd för JavaScript och XHR, men det är inte säkert att 
alla Mobile Ajax baserade tillämpningar fungerar på alla webbläsare.  

Tabellen nedan visar några exempel på webbläsare som har stöd för Mobile 
Ajax enligt Mobile Ajax FAQ (2007). 
 

 
WEBBLÄSARE 

 

 
VERSION 

Opera Mobile >= 8.x, obs! ej Opera Mini 
IE Mobile Windows Mobile 5.0/2003 
S60 3rd ed. (WebKit/KHTML core) 
Minimo (Mozilla baserad)  
OpenWave >= Mercury 
NetFront >= 3.4 
Safari Mobile (iPhone)  

 

Rendering 
Begreppet rendering i detta sammanhang innebär att tolka källkod såsom 
HTML och CSS och återge en webbsida. Rendering är webbläsarens ansvar och 
därför kan samma sida bete sig på olika sätt, beroende på vilken webbläsare 
man använder. På grund av detta kan Mobile Ajax tillämpningar få 
renderingsproblem och behöver således testas på olika webbläsare. 

Ett exempel på detta är webbläsaren ”Opera Mobile för Symbian S60 version 
8.65” 1. Webbläsare har två olika renderingslägen: Det första kallas för ”Fit to 
screen”, vilket anpassar webbsidan till skärmen så att man slipper se 
horisontella rullningslistor. Det andra renderingsläget kallas för ” desktop 
display mode”, vilket väljer det bästa alternativet och används på mobiler som 
har standard skärmupplösning t.ex. Nokia N70. Båda lägen kan användas på 
mobiler med högre skärmupplösning t.ex. Nokia N80.  

                                                 
1 http://www.opera.com/products/mobile/products/s60/ 
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Skärmstorlek 
Mobile Ajax tillämpningar körs på mobila och begränsade enheter. Dessa 
enheter har oftast små skärmar (display) med olika storlekar och upplösningar. 
Därför måste gränssnittet anpassas till skärmstorleken. Tabellen nedan visar 
några exempel: 

 

ENHET SKÄRMSTORLEK UPPLÖSNING 

Nokia 6110 Navigator 2,2 tum 320 x 240 pixlar 
Sony Ericsson P1i  2,6 tum 320 x 240 pixlar 
Apple iPhone 3,5 tum 480 x 320 pixlar 

Pekdon/mus 
Många mobila och begränsade enheter saknar pekdon/mus totalt, vilket 
begränsar användningen av t.ex. ”drag-och-släpp” teknik och högerklick. För att 
en Mobile Ajax tillämpning ska vara kompatibel med så många enheter som 
möjligt så ska den ersätta mushantering med andra tekniker. 

Tangentbord 
De flesta mobila och begränsade enheter har enkla tangentbord med mindre 
antal knappar, vilket begränsar användning av t.ex. Esc-tangenten, 
funktionstangenter och implementering av kortkommandon t.ex. CTRL-S för att 
spara. 
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Mobile Ajax bibliotek 
Ett bibliotek i detta sammanhang betyder en samling funktioner som finns 
färdiga att använda i en eller flera filer. Många utvecklare samlar ihop sina 
användbara funktioner och källkod i små bibliotek. Exempel på sådana är 
”Frost” och ”Sajax”. 

Frost Ajax Library 
Ett Mobile Ajax specifikt bibliotek finns för närvarande under utveckling vid 
PavingWays (2007). Biblioteket kallas ”Frost Ajax Library ” och består i 
huvudsak av tre komponenter:  

En testsida för att kontrollera Ajax-stöd, såsom JavaScript, 
XMLHttpRequest, innerHTML och några grundläggande DOM-
operationer. 

En databas över mobila webbläsare som stödjer Ajax. Databasen 
byggs med hjälp av WURFL  ”Wireless Universal Resource 
FiLe” 1 . 

En JavaScript-fil för att användas vid utveckling av Mobile Ajax 
applikationer. 

Frost är ett öppen källkod-projekt och kommer att användas under våra tester. 

Sajax – Simple Ajax 
Sajax står för ”Simple Ajax” och är ett litet bibliotek som skapats för att 
underlätta utveckling av Ajax-tillämpningar. Sajax består av ett antal funktioner 
som är samlade i en PHP-fil (Sajax.php). 

Sajax gör det lättare för utvecklare att från en webbsida anropa funktioner för 
många skriptspråk t.ex. PHP, ASP och Perl. Funktionsanropen sker via 
JavaScript utan att behöva uppdatera webbsidan.  

Läs mer om Sajax på sidan 55. 

 

                                                 
1 Mer information om WURFL finns på http://wurfl.sourceforge.net/ 
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Mobile Widgets 
Ajax-tillämpningar behöver inte nödvändigtvis köras på webben utan kan även 
köras i små program som kallas Widgets (widgetar). 

Widgetar hämtar information via Internet dynamiskt d.v.s. utan att användaren 
behöver surfa. Exempel på användbara widgetar är nyheter från olika källor, 
väderprognoser, aktiekurser och flyginformation. 
Widgets finns för de flesta operativsystem och utvecklas via olika teknologier 
t.ex. Java, JavaScript eller Flash men i princip används en asynkron 
kommunikationsmodell för att hämta/uppdatera informationen dynamiskt. 

Apple introducerade widgetar i Mac OS X Tiger genom ett verktyg som kallas 
”Dashboard”. Microsoft har i sin tur kopierat konceptet i Windows Vista. 
Opera (webbläsaren) har fr.o.m. version 9 stöd för widgetar som fungerar i 
webbläsaren oavsett operativsystem. Google kallar widgetar för ”Gadgets” som 
kan enkelt placeras via ”Google Desktop” var som helst på skrivbordet.  

Widgets har under det senaste året börjat ta steget från datorn till mobilen och 
fick namnet ”Mobile Widgets” som förväntas att koppla mobilen till olika 
webbtjänster.  

Idag finns det ett antal utvecklingsmiljöer och 
verktyg för att skapa mobila widgetar. Under 2006 
lanserade Nokia ”WidSets devkit” som är en miljö 
som bygger på Javaplattformen och under 2007 
skapade de ”Web Run-Time” som utnyttjar standard 
Ajax-teknologier såsom HTML, CSS, JavaScript och 
XML för att skapa mobila widgetar. När man startar 
en sådan widget från mobilen uppdateras 
informationen som widgeten bevakar automatiskt 
t.ex. visar aktuellt väder. Ett tänkbart scenario kan 
vara en mobilbaserad chatt applikation som även kan 
användas på webben. 

Bildkälla: http://www.mobileburn.com/media/nokia/s60/widget_weatherbug.jpg 
Figur 14: Exempel på en Mobile Widget på Nokia S60: WeatherBug 

Mobile Ajax ramverk 
Ett ramverk definierar en arkitektur och implementerar grundläggande klasser 
(funktioner). Syftet med ett ramverk är att återanvända design och kod. Mojax1 
är ett av de första applikationsramverken som använder Mobile Ajax med Java 
som middleware. Med hjälp av mojax kan Ajax-utvecklare som inte har 
erfarenheter om mobil javaprogrammering (Java ME) lätt och snabbt skapa 
mobila applikationer. Mojax-applikationer kallas för ”moblets” och skapas med 
hjälp av Ajax-teknologier d.v.s. JavaScript, XML, CSS och en mojax-specifik 
DOM. Moblets körs inte i webbläsaren direkt utan måste installeras som en 
standard mobil java applikation. 

                                                 
1 Läs mer om Mojax på http://mojax.mfoundry.com/ 
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Alternativ till Mobile Ajax 

Java Micro Edition (Java ME)  
Java ME är utvecklad av Sun Microsystems och ingår i Javasystem som är 
uppdelat i tre plattformar. Den största plattformen kallas Java Enterprise 
Edition och är designad för att utveckla komplexa system med inriktning mot 
serverprogrammering. Java Standard Edition är designad för att utveckla 
applikationer för persondatorer. Java Micro Edition är däremot framtagen för 
mobila enheter, t.ex. mobiltelefoner och handdatorer. Javaprogram kan köras på 
olika operativsystem, för att källkoden kompileras till bytekod som kan köras på 
en "virtuell maskin" (JVM, Java Virtual Machine). Den virtuella maskinen finns 
för många olika operativsystem och många olika enheter. 

Java ME är indelad i konfigurationer, profiler och tilläggspaket. Konfigurationer 
ger grundfunktionalitet för enheter som delar på liknande egenskaper och 
bestämmer vilken JVM som används samt ett antal grundläggande APIer. För 
närvarande finns det två konfigurationer: “Connected Limited Device 
Configuration (CLDC)” för långsamma enheter med begränsat minne (minst 32 
KB RAM) och “Connected Device Configuration (CDC)” för snabbare enheter 
(minst 256 KB RAM). 

Profiler är en samling av högnivå APIer som är nödvändiga för att utveckla 
JME applikationer. Den vanligaste profilen för en mobiltelefon är MIDP 
”Mobile Information Device Profile”. Tilläggspaket är en samling APIer som 
ger möjlighet för utvecklaren att utnyttja de extra funktioner som finns i vissa 
enheter t.ex. Bluetooth, 3D och multimedia. 

 
Bildkälla: http://java.sun.com/javame/img/javame_components.gif 

Figur 15: En överskit över Javasystemet och Java Micro Edition (Java ME). 
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JavaFX Mobile 
JavaFX är ett ramverk från Sun som utvecklats för båda stationära/bärbara 
skrivbordsdatorer och mobila/begränsade enheter. 
JavaFX bidrar till rikare Internetapplikationer (RIA) och möjliggör att 
innehållsförfattare skapar medieinnehåll utan att behöva vara beroende av 
utvecklare. JavaFX kan leverera visuellt tilltalande tillämpningar, t.ex. kartor, 
video, ljud och bilder, som kan överföras till mobiltelefoner. 

Ramverket är ”idag” indelat i två versioner: JavaFX Script och JavaFX Mobile.  

JavaFX Script är ett nytt skriptspråk som är riktat till Javautvecklare för att 
snabbt kunna skapa innehållsrika tillämpningar. JavaFX Script underlättar 
integrering med andra Java tillämpningar och infrastruktur. 

JavaFX Mobile är ett komplett mobiloperativsystem och applikationsmiljö för 
mobila enheter som bygger på Linux och Java SE vilket ger bättre skalbarhet 
och portabilitet. JavaFX Mobile ger även stöd för några andra standard APIer 
vilket ger bredare möjlighet för nya Java tillämpningar. 
JavaFX Mobile förbättrar stabiliteten för applikationer och tjänster genom att 
förenkla utvecklingen av standardiserade programvarusystem. 

Tillämpningar som bygger på JavaFX kan köras på olika Javaenheter, vilket 
innebär att de senaste standarderna är integrerade i JavaFX Mobile.  

 

 
Bildkälla: http://www.sun.com/images/ig/ig_javafx_architecture.jpg 
Figur 16: JavaFX ramverk. 
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Flash Lite  
Flash Lite är en Flash-teknologi specifikt framtagen för att användas på mobila 
enheter. Tidiga versioner av Flash Lite hade stöd för en bantad version av 
ActionScript men den senaste utgåvan (Flash Lite 3) är jämförbara med de 
versioner av Flash och ActionScript som finns i utbrett bruk på Internet idag. 
Detta förväntas öka intresset hos utvecklare att använda Flash plattformen på 
mobila enheter. 

Utvecklaren kan, med hjälp av Flash, bygga användarvänliga applikationer med 
personligt anpassat innehåll.  

Flash Lite 3.0 har stöd för Flash Video (FLV) d.v.s. samma videoformat som 
Flash Player vilket ger tillgång till ett brett utbud av Flash-kompatibelt innehåll. 
I Flash kan video visas på olika sätt, bland annat nedladdningsbara klipp eller 
som strömmande video. 

 

 
 
Figur 17: Jämförelse mellan Flash Lite och Flash 
Bildkälla: www.s60.com, Flash Lite for S60 – an emerging global ecosystem (maj 2006). 
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Genomförande 
Praktiskt exempel på Mobile Ajax 
Vi ska i denna fas skapa en snabbmeddelandeapplikation, s.k. IM ”Instant 
Messenger”. Applikationen ska kunna skicka och ta emot direktmeddelanden i 
realtid mellan olika mobila enheter. Dessutom ska applikationen fungera på 
webben, eftersom Mobile Ajax är, som vi tidigare nämnt, en specialisering av 
Ajax. För enkelhetens skull ger vi applikationen namnet MAIM (Mobile Ajax 
Instant Messenger)1. Figuren nedan är ett enkelt aktivitetsdiagram som visar de 
viktigaste händelserna i systemet. 

 
Figur 18: MAIM – Aktivitetsdiagram 

                                                 
1 En kravspecifikation finns under bilaga 2. 
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Användningsfall (Use Case) 
Nedan följer de viktigaste användningsfall (use case) som beskriver kort 
applikationens funktionalitet. Olika aktörer ska kunna använda applikationen 
och därför har vi delat upp denna kategori i två grupper: slutanvändare och 
administratörer (admin). 

Slutanvändare 
Slutanvändarna ska kunna: 

Registrera sig som användare i systemet genom att ange användarnamn, 
lösenord och e-post. 

Logga in i systemet genom att mata in användarnamn och lösenord. 

Välja ett chattrum från en lista. 

Chatta, d.v.s. skriva och skicka meddelanden  

Administratör (Admin) 
Administratörer ska kunna: 

Ta bort en användare (slutanvändare) 

Skapa chattrum 

Ta bort chattrum 

 
 
Figur 19: MAIM - Användningsfallsdiagram (Use Case Diagram) 
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MAIM komponenter 
Applikationen består av fyra komponenter: databas, registreringsformulär, 
inloggning och chattrum. Nedan följer en förklaring på hur de olika 
komponenterna är uppbyggda och beskriva deras funktionaliteter. 

Databas 
All data hanteras och lagras med hjälp av MySQL som är en enkel och Open 
Source databashanterare1.  

MAIM bygger på en normaliserad relationsdatabas som består av fyra tabeller: 

users: sparar användarens namn, lösenord och e-post. 

admins: definierar vilka användare som är samtidigt administratörer. 

rooms: sparar rummens namn. 

messages: är en relationstabell som sparar information om inloggade användare 
som chattar i ett visst rum samt alla meddelanden som skrivs under tiden. 
Datum och tid sparas i denna tabell för att kunna skriva ut tiden i gränssnittet. 

 

 
 
Figur 20: MAIM - Databas 

 
                                                 
1 Källkod till databasen finns i bilaga 3. 
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Registreringsformulär 
Denna komponent registrerar nya användare i applikationens databas. Alla 
inmatade uppgifter d.v.s. användarnamn, lösenord och e-post valideras och 
verifieras via en Ajax-motor mot en databas. 

Användarvänlighet är en viktig aspekt i 
projektet och därför har vi skapat ett 
enkelt gränssnitt som består av ett 
formulär med fyra inmatningsfält och en 
knapp. När applikationen kontaktar 
Ajax-motorn för att verifiera/validera 
inmatad data, visas en liten animerad 
bild för att öka användarens 
interaktivitet med gränssnittet. 

En ny användare börjar med att mata in 
sitt ”önskade” användarnamn och flyttar 
till nästa fält för att mata in ett lösenord. I 
detta ögonblick förlorar användarnamns-
fältet fokus och utförs en händelse 
(event). Namnet skickas via ett 
funktionsanrop till Ajax-motorn. 

 

Koden1 nedan beskriver hur det första inmatningsfältet (input) är uppbyggd. 
Händelsen ”onblur” inträffar då man klickar utanför eller lämnar textfältet. 
 
 
<form name="myform" id="myform" action=""> 
<input type="text" id="user" onblur="return 
validate('verify.php?user='+ document.myform.user.value, 
'user_result');"/> 
 
<br/><div id="user_result"></div> 
... 
</form> 
 

 

Applikationens Ajax-motor (ajaxmotor.js) är en vidareutveckling av ”Frost 
Ajax Library” (se sid.37). Ajax-motorn består av ett antal JavaScript funktioner 
som dels skapar ett XMLHttpRequest-objekt (XHR-objekt), och dels funktioner 
för att bearbeta data och serverförfrågningar. Vi ska nu gå igenom några viktiga 
funktioner. 

 

                                                 
1 Fullständig källkod till alla komponenter finns i bilaga 4. 
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Validate() 
Funktionen validate() tar två argument: en adress (url) och en sträng 
(responsearea) som pekar på ett element (div eller span), där resultatet kommer 
att skrivas ut. Funktionen börjar med att testa om finns ett XHR-objekt i minnet. 
Objektet ska normalt skapas i samband med nedladdningen av startsidan. Sedan 
visas en animerad bild på responsearean och skickar argumenten vidare till en 
annan funktion som heter OpenValidate(). 
 
 
function validate(url, responsearea){ 
 if(!xhr){  
   document.getElementById('user_result').innerHTML = 
   'No XHR support!'; 
   return true; 
 } 
 document.getElementById(responsearea).innerHTML ='<img 
 src="loading.gif" alt="loading..." width="16" height="16" />'; 
 return OpenValidate(url, responsearea); 
} 
 

 

OpenValidate() 
Funktionen OpenValidate() börjar med metoden open() som förbereder XHR-
objektet för en kommunikation med servern genom att skicka tre argument: 
http-metoden GET, måladressen (url) och en true d.v.s. asynkron 
kommunikation. Därefter övervakar XHR-objektet serverns status och vid 
förändring (onreadystatechange) körs en intern funktion som kallas för en 
”callback-funktion”. Callback-funktionen väntar på svarskoden 4, vilket betyder 
att servern är klar med bearbetningen av förfrågan. Då skickas resultatet i form 
av en textsträng (responseText) till responsearean. 

Vid lyckad registrering skickas man vidare till en ny HTML fil (chat.html).  
 
function OpenValidate(url, responsearea){ 
  xhr.open('GET',url , true); 
  xhr.onreadystatechange = function(){  
    if(xhr.readyState == 4){     
      if(xhr.responseText == true){   
     window.document.location = "chat.html";    
  } 
      else{ 
         document.getElementById(responsearea).innerHTML =     
         xhr.responseText;  
      } 
    }     
  } 
  xhr.send(null); 
} 
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verify.php 
På serversidan har vi ett PHP-Skript (verify.php) som börjar med att koppla 
servern upp mot MySQL och ställer en SQL-fråga för att verifiera om 
användarnamnet redan finns i databasen. 
 

 
$query = mysql_query( 
    "SELECT user FROM users WHERE user = '$user'" 
); 
 

 
Om databashanteraren MySQL returnerar ett positivt svar skickas ett 
meddelande tillbaka till XHR-Objektet som i sin tur uppdaterar gränssnittet. 
 

 
$row = mysql_fetch_row($query); 
if($row > 0) 
{ 
      echo "<span id=\"warn\">Användarnamnet är 
      upptaget</span>"; 
} 
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Figuren nedan tydliggör hur proceduren för verifiering av användarnamnet sker 
via Ajax-motorn. 
 

 
 
Figur 21: Verifiering av registreringsformulär via Ajax-motor
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Inloggning 
Inloggningsformuläret består av två 
inmatningsfält: användarnamn och 
lösenord, samt en ”logga in” knapp . 

När en användare skriver in sina uppgifter 
kontrollerar Ajax-motorn inmatad data 
mot databasen och visar, vid felaktig 
inmatning, ett felmeddelande. Sidan 
uppdateras dynamiskt och behöver 
således inte laddas om. 

”Logga in” knappen är kopplad till en 
”onclick” händelse. När användaren 
klickar på knappen, skickas två argument 
till JavaScript funktionen ”validateUser” 
som är en identisk kopia av funktionen 
validate (se bilaga 4). Första argumentet 
är ett URL till PHP-skriptet ”loggin.php”, 
och det andra argumentet är namnet på 
resultat-arean. 
 
<input type="button" value="Logga in" onclick="return 
validateUser('loggin.php?user='+ document.myform.user.value+ 
'&password='+document.myform.password.value, 'result');"/> 
<span id="result"></span> 
 

loggin.php 
PHP-skriptet ”loggin.php” verifierar att användarnamnet existerar i databasen 
och kontrollerar om lösenordet stämmer överens med det angivna 
användarnamnet. Om inte skickas ett felmeddelande tillbaka till Ajaxmotorn 
som i sin tur uppdaterar gränssnittet. Vid lyckad inloggning sparas det senaste 
meddelande id i en PHP-session. 
 
$query = "SELECT * FROM users WHERE user = '$user'" ; 
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()) ; 
$num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
if ($num_rows == 0){ 
 echo "<span id=\"warn\"><br/>Användaren existerar inte! 
    </span>"; 
} 
... (se bilaga 4 för fullständig källkod) 
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Chattrum 
Vid lyckad inloggning öppnas ett chattrum 
som består av ett inmatningsfält, en knapp 
och ett textområde.  

Inmatningsfältet är placerad högst upp och 
täcker skärmens bredd automatiskt med 
hjälp av en CSS-klass (inputMessage).  

  
  
  
 
 
 

För att skicka ett meddelande klickar man 
antingen på inmatningsfältet eller på 
”skicka” knappen. Händelsen ”onblur” är 
även kopplad till inmatningsfältet d.v.s. 
när man klickar utanför eller lämnar 
inmatningsfältet på något sätt, utförs en händelse. Meddelandet och namnet (id) 
på inmatningsfältet skickas till JavaScript funktionen ”add_message”. 

 
 
<input type="text" name="messageInput" id="messageInput" 
class="inputMessage" autocomplete=off 
onclick="add_message(document.myform.messageInput.value, 
'messageInput'); return false;" 
onblur="add_message(document.myform.messageInput.value, 
'messageInput'); return false;" /> 
 

 

add_message() 
Funktionen ”add_message” sätter fokus på inmatningsfältet och tömmer det. 
Sista satsen skickar en sökväg till funktionen send_message().  
 
function add_message(message, messageInput){ 
 document.getElementById(messageInput).focus; 
 document.getElementById(messageInput).value=""; 
 return send_message('insert.php?message='+message); 
} 
 

 

.inputMessage  
{ 
  width: 100%;  
 height: auto 
} 
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send_message() 
Funktionen ”send_message” tar emot en sökväg (URL) från funktionen 
”add_message”. URLen innehåller sökvägen till ett PHP-skript (insert.php) och 
ett textmeddelande. XHR-objektet förbereder en asynkron kommunikation med 
servern och skickar meddelandet. 

Alla XHR-objekt som skapas i denna modul kommer att sparas i en array 
(xmlreqs). Först går funktionen igenom arrayen för att hitta ett ledigt XHR 
objekt. Om arrayen saknar några objekt skapas ett sådant med hjälp av 
funktionen XHRInit(). Sedan sätts klassvariabeln freed till 0 som markerar att 
objektet är upptaget. Vid lyckad kommunikation överförs argumenten vidare till 
call-back funktionen ”ProcessXHR” och freed sätts till 1 d.v.s. objektet är 
återigen ledigt. 

 
 
var pos = -1;  
for (var i=0; i<xmlreqs.length; i++) {  
 if (xmlreqs[i].freed == 1) {  
  pos = i;  
  break;  
 } 
}  
 
if (pos == -1) {  
 pos = xmlreqs.length;  
 xmlreqs[pos] = new XHRInit(1);  
}  
 
if (xmlreqs[pos].xhr) {  
 xmlreqs[pos].freed = 0;  
 xmlreqs[pos].xhr.open("GET",url,true);  
 xmlreqs[pos].xhr.onreadystatechange = function()  
      { 
  if (xmlreqs[pos].freed == 0 &&   
                xmlreqs[pos].xhr.readyState == 4) { 
   ProcessXHR(xmlreqs[pos].xhr);  
   xmlreqs[pos].freed = 1;  
  }    
 }  
 
 xmlreqs[pos].xhr.send(null);  
} 
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ProcessXHR() 
Funktionen ”ProcessXHR” hämtar senaste meddelanden från servern som ren 
text (responseText).  

Med tanke på användarvänligheten visas senaste meddelanden högst upp. 
Funktionen gör detta möjligt genom att hämta ”gamla” meddelanden från 
responsearean och spara dem i en temporär variabel.  
 
function ProcessXHR(xhr, responsearea){  
var responseText = xhr.responseText ? xhr.responseText : ''; 
 var old_messages = 
document.getElementById(responsearea).innerHTML; 
 document.getElementById(responsearea).innerHTML = 
responseText + old_messages;     
 XHRisBusy = false; 
} 
 

 

insert.php 
Alla meddelanden sparas i databasen via PHP-skriptet ”insert.php”. I samma 
post sparas användaren id, som hämtas via en PHP-session och rummets id, som 
sätts in statiskt till ett. I sista fältet sparas aktuellt datum och tid. 
 
$message = $_REQUEST['message']; 
$userid = $_SESSION['user_id']; 
$roomid = "1"; 
$datum = date('Y-m-d H:i:s'); 
 
$sql="INSERT INTO messages (message,user,room,date_time) VALUES 
('$message', '$userid', '$roomid', '$datum')"; 
 
$commit=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
 

refresh() 
Funktionen ”refresh” uppdaterar chattrummet varje sekund och skickar en URL 
vidare till uppdate_messages(). 
 
function refresh(){ 
  setTimeout("refresh()", 1000); 
  return send_message('refresh.php'); 
 
} 
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Datautväxling som XML och JSON 
Vi har hittills skickat och tagit emot data som ren text. Chatt-meddelanden 
kommer från serven färdigt serverade och därför blir det svårt att manipulera 
och bearbeta data på klienten. Vi ska nu visa hur man uppdaterar chattrummet 
på två andra sätt, nämligen via XML och JSON. 

XML 

En av fördelarna med PHP 5 är det inbyggda stödet för XML och DOM, så via 
ett PHP-skript hämtar vi meddelanden från databasen och spara dem i följande 
XML-format.1 

 
 
<messages> 
  <message></message> 
  <user></user> 
  <date_time></date_time> 
</messages> 
 

 

Ajaxmotorn tar i sin tur emot XML filen via responseXML som är ett XHR 
egenskap.  
 
 var xmlDoc = xhr.responseXML; 
 

 

Nu kan vi med hjälp av några DOM metoder t.ex. getElementByTagName() 
komma åt data i XML filen. 

 
 
 xmlDoc.getElementsByTagName("message")[0].textContent; 
   

 

JSON 

JSON är ett enkelt och lättviktig datautväxlingsformat som används istället för 
XML (se sid. 29).  

På serversidan2 hämtar vi senaste meddelanden från databasen via en SQL sats 
och sparar dessa i en JSON-array med följande format: 

 

 

                                                 
1 Källkod till XML PHP-skriptet finns i bilaga 5. 
2 Källkod till JSON PHP-skriptet finns i bilaga 6 
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{  
'messages': 
  [ 
    { 
             'message': 'MEDDELANDE 1',  
    'user': 'ANVÄNDARE 1',  
    'date_time': ' TID ' 
    },   
   {  
             'message': 'MEDDELANDE 2',  
    'user': 'ANVÄNDARE 1',  
    'date_time': ' TID ' 
   }, 
       . . .  
 ] 
}  
 

 

På klientsidan tar Ajaxmotorn emot JSON-arrayen som text (responseText) och 
skapar ett ”variabelobjekt” med funktionen eval().  
 
var objekt = eval("(" + xhr.responseText + ")");  
 

 

Till skillnad från ”ren text metoden”, kan vi nu anpassa utskriften på 
klientsidan. Objektet lagrar de senaste meddelanden inklusive användarnamnet 
och tidpunkten. I nedanstående exempel hämtar vi objektets längd d.v.s. antal 
fält och sparar dessa fält i en variabel. Därefter uppdateras gränssnittet 
dynamiskt med de senaste meddelanden och ev. gamla meddelanden. 

 
 
var length = objekt.messages.length-2; 
for (i = length ; i >= 0  ; i--) { 
 new_messages += objekt.messages[i].date_time; 
 new_messages += " "; 
 new_messages += " [ "; 
 new_messages += objekt.messages[i].user; 
 new_messages += " ] "; 
 new_messages += objekt.messages[i].message; 
 new_messages += "<br>"; 
} 
document.getElementById('chattarea').innerHTML =  new_messages + 
old_messages;   
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Vidareutveckling med Sajax 
Sajax är ett bibliotek som kan anropa PHP-funktioner från servern. Biblioteket 
bygger på Ajax som, med hjälp av objektet XMLHttpRequest, underlättar 
kommunikationen med webbservern. Sajax är ett hjälpsamt verktyg för att 
kunna utveckla dynamiska webbapplikationer. 

Sajax underlättar applikationsutvecklingen gällande kodningen och klient-server 
kommunikation, eftersom Sajax tillåter programmerare att använda 
fjärrfunktionsanrop ”remote function calls”. Dessutom stöder Sajax en stor 
mängd serverspråk.   

Som utvecklare sparar vi mycket tid när vi vidareutvecklar vår applikation med 
hjälp av Sajax, eftersom många funktioner är redan färdigkodade. Däremot 
saknar Sajax en detaljerad och bra förklarad dokumentation. Å andra sidan har 
skaparen till Sajax en webbsida som innehåller några exempel. 

Det är enkelt att förstå logisken kring användandet av XMLHttpRequest 
objektet. Sajax genererar JavaScript kod för de funktioner som skapas på 
serversidan. Varje funktion som finns på serversidan har två motsvarande 
JavaScript funktioner på klientsidan. En funktion för att anropa 
serverfunktionen och en annan för att hantera resultatet, genom att antingen visa 
det eller skicka det vidare. 

Ett viktigt moment i utvecklingen av en mobilwebbapplikation är att validera 
data som skickas till servern via t.ex. ett formulär. Av denna anledning spelar 
Ajax-motorn en central roll genom att validera inmatad data på klienten och 
därefter vidarebefordra den till databasen.  

Som utvecklare behöver du känna till att Sajax biblioteket underlättar 
kodskrivandet genom att veta att Sajax själv genererar XMLHttpRequest 
objektet, gör debug kontroll, tolkar sajax_do_call() funktionen och gör en 
wrapper funktion.     

För att initiera Sajax måste man alltid ange följande kod i huvudet på en PHP 
fil. 
<?php 
 require ("Sajax.php"); 
 sajax_init(); 
 sajax_export("php function 1","php function 1",...); 
 sajax_handle_client_request(); 
?> 

Sajax.php är själva biblioteket och måste inkluderas i sin helhet i alla php filer 
för att kunna användas. 

sajax_init() är en funktion som initierar Sajax. 

sajax_export() berättar för Sajax vilka serverfunktioner som ska exporteras så 
att Javascript kan anropa dessa. 

sajax_handle_client_request() är en funktion som anger typ av förfrågan (GET 
eller POST) som skall används. Om inget annat anges Get som en standard. 
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Registreringsformulär 
Som redan nämnts på sidan 45 om registreringsformuläret att det tar hand om 
registrering av nya användare och validerar inmatade uppgifter.  

 
 

När en ny användare matar in sitt användarenamn valideras namnet med hjälp 
av Ajax-motorn och svaret genereras direkt. På samma sätt hanteras de andra 
fälten. Om alla inmatade uppgifter fyller de villkor som krävs, registreras 
användaren i MySQL databasen och därefter loggas användaren automatiskt in i 
applikationen. 

Koden1 nedan beskriver det första fältet i registreringsformuläret som matas in 
med ett användarnamn.  

 
<input type="text" name="user" id="user" 
onblur="do_verifyUser();"/> 
<span id="result"></span> 

 

Fältet kontrolleras med händelsen ”onblur” som inträffar när man klickar 
utanför eller lämnar textfältet, vilket anropar JavaScript funktionen 
do_verifyUser() som i sin tur ledar till ett fjärrfunktionsanrop till ett PHP-skript 
som kontrollerar om det inmatade användarenamnet finns redan i databasen. 
Svaret skickas vidare till ett annat Javascript funktion som återspeglar svaret i 
en span tagg. 

                                                 
1 Källkod till Sajax versionen finns i bilaga 7 
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function do_verifyUser(){     
  var minLength = 3; 
  var user = document.getElementById("user").value; 
  if ( user.length < minLength ){ 
   document.getElementById("result").innerHTML=  
        "<span id=\"warn\"><br/>Ange minst 3 tecken</span>";   
  }           
  else{ 
      x_verify_user(user,set_result);    
  } 
} 

 

x_verify_user() anropar php-funktionen verify_user() på serversidan som tar 
emot ett argument. I detta fall användarnamnet som matas in via 
registreringsförmuläret. Funktionen kontrollerar om användarnamnet existerar i 
databasen med en SQL sats. Då returneras ett booleskt svar (sann eller falsk) 
som tas emot av JavaScript funktionen set_result(). 
 
<?php 
function verify_user($user){   
 $query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE user='$user'") 
 or die(mysql_error()); 
 $row = mysql_fetch_row($query) ; 
 if ($row == 0) {return false; } 
 if ($row > 0)  {return true ; }  
} 
?> 
 
 

set_result() är en Javascript funktion som tar emot resultatet från php funktionen 
verify_user() på serversidan och uppdaterar webbsidan dynamiskt genom att 
visa ett meddelande under inmatningsfältet. 

 
 
function set_result(result){ 
 if(result){ 
   document.getElementById("result").innerHTML="<span     
   id=\"warn\"><br/>Användarenamnet är upptaget</span>\n"; 
 }  
}  
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Inloggningssidan 
Inloggningsförmuläret används som startsida där registrerade användare skriver 
in användarnamn och lösenord för att logga in i applikationen. 
 

 
För varje inmatat ord anropas en Javascript funktion från Ajax-motorn, via 
XMLHTTPRequest. Sedan tar GET emot förfrågan och tar reda på vilken PHP-
funktion som ska anropas, och vilka argument som ska skickas med om det 
behövs. PHP-funktionen tar emot förfrågan och skickar den vidare till MySQL 
databasen. Resultatet returneras, via PHP-funktionen, till XMLHTTPRequest 
objektet. En Javascript funktion anropas och svaret skickas med som ett 
argument. JavaScript funktionen modifierar <DIV> taggen i den del av HTML-
dokumentet som ska visa resultatet.  

Nedan beskriver vi källkoden för de viktigaste funktionerna som utförs under 
hela förloppet. Observera att alla dessa funktioner samarbetar med varandra, 
med hjälp av Sajax biblioteket. 

index.php 
1. <script language="javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
2. <?  sajax_show_javascript(); ?> 
3. <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"   
   media="all" /></head> 
4. <form name="myform" id="myform"  action="#"    
   onsubmit="loggin(); return false;"> 
5. <span id="loggin"></span> 
6. <input type="button" onclick="loggin(); return false;"   
   value="Logga in" /> 
 

1. ajaxmotor.js är en separat fil som innehåller alla JavaScript funktioner. 
2. Sajax generar JavaScript som behövs för att anropa PHP funktioner. 
3. style.css är en extern stillmall som styr all formatering av sidorna. 
4. Ett enkelt formulär som skickar värden till JavaScript metoden loggin(). 
5. Resultat som kommer från Ajaxmotorn visars här. 
6. En ”logga in” knapp som skickar data till JavaScript metoden loggin(). 
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loggin() 
loggin() är en Javascript funktion som anropas via inloggningsförmuläret. 
Funktionen tar emot ett användarnamn och ett lösenord via DOM-metoden 
getElementById, och skickar dessa vidare till PHP-funktionen loggin_user() på 
serversidan. 
 
function loggin(){  
  var user = document.getElementById("user").value; 
  var password=document.getElementById("password").value; 
  x_loggin_user(user,password,set_loggin); 
} 

 

loggin_user() 
loggin_user() är en PHP-funktion som ligger på serversidan. Funktionen tar 
emot två argument från Javascript metoden loggin() och kontakter MySQL 
databasen för att verifiera användarnamnet och lösenordet. Om svaret är sant 
skapas en session. Där lagras användarnamnet och användarens ID. 
 
function loggin_user($user, $password){  
 $query = "SELECT * FROM users WHERE user = '$user' and password   
  ='$password'" ; 
  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()) ; 
  $num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
  if ($num_rows > 0){ 
         $row = mysql_fetch_row($result); 
         $_SESSION['user'] = $user; 
         $_SESSION['user_id'] = $row[0]; 
         return true; 
  } 
  if ($row == 0){session_destroy(); return false ; } 
} 

 

set_loggin() 
set_loggin() är en Javascript funktion som tar emot resultatet från loggin_user(). 
Om svaret är positiv (sant), skickas användaren till room.php. I annat fall visas 
en felmeddelande. 
 
function set_loggin(loggin){ 
 if(loggin){ 
   window.document.location = "rooms.php";   
 } 
 else{ 
   document.getElementById("loggin").innerHTML=  
   "<span id=\"warn\"><br/>Felaktigt lösenord!</span>";   
 } 
} 
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Val av chattrum 
När användaren loggas in kommer en ny 
sida att laddas till klienten. Sidan visar en 
lista på tillgängliga chattrum, där kan man 
välja genom att klicka på rummets namn.  

För att hämta listan från databasen anropar 
vi JavaScript funktionen open_the_room() 
som i sin tur anropar php-funktionen 
available_rooms(). 

 
<body onload="open_the_room();"> 
<div id="rooms"> 
</div> 

 
 
function open_the_room() { 
 x_available_rooms(set_rooms); 
 } 

 

Resultatet från available_rooms() sätts in i set_rooms som är en JavaScript 
funktion som har till uppgift att uppdaterar sidan med en ny lista.  
 
function set_rooms(rooms){ 
     document.getElementById("rooms").innerHTML= rooms;   
} 

 

available_rooms() 
function available_rooms(){ 
 $columns = 2 ; 
 $query = "SELECT room_id, room FROM rooms"; 
 $result = mysql_query($query) ; 
 $num_rows = mysql_num_rows($result); 
 $rows = $num_rows; 
 $rooms=""; 
 while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 
    $data[] = $row['room_id'] ; 
    $data2[] = $row['room'] ; 
      } 
 for ($i = 0; $i < $rows; $i++){ 
       for ($j = 0; $j < $columns; $j++){ 
            if (isset($data2[$i + ($j * $rows)])){ 
$rooms = $rooms."</br><span style=\"cursor: pointer; text-
decoration: underline\" onclick=\"makeRequest('". $data2[$i + 
($j * $rows)]."','". $data[$i + ($j * $rows)]."')\">" . 
$data2[$i + ($j * $rows)]. "</span>";    } }        } 
return $rooms; 
}  
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Available_rooms är en PHP funktion som hämtar en lista på tillgängliga 
chattrum och visar en klickbar lista. Varje chattrum har ett namn och ett id-
nummer. När användaren klickar på ett rum skickas båda id-numret och namnet 
till en Javascript funktionen makeRequest() som i sin tur registrerar dessa 
värden i sessionen som skapades vid inloggningen (se fullständig källkod i 
bilaga 7). 

 
function makeRequest(roomname,rid)  
 { 
    x_insert_session(roomname,rid,set_makeRequest); 
 } 

 
Därefter öppnas en ny sida (chat.php) som representerar ett chattrum. 

 
 function set_makeRequest(svar) 
 { 
      window.document.location = "chat.php"; 
 }  
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Chattrum 
När man har valt ett chattrum, så öppnas filen chat.php som representerar ett 
specifikt rum.  

Chat.php har följande HTML-kod. 

 
 
<body onload="refresh();"> 
 
<input class="INPUTMESSAGE" type="text" AUTOCOMPLETE = "off" 
name="message" id="message" onclick="add(); return false;"/> 
<br/> 
 
<input type="button" value="Skicka" onclick="add(); return 
false;"/> 
 

 

refresh() 
refresh() är en JavaScript funktion som startas automatiskt med hjälp av 
händelsen onload när sidan laddas ner. 
function refresh(){ 
     x_refresh(refresh_cb); 
} 

 

Funktionen skickar uppdraget vidare till servern. Där anropas php-funktionen 
refresh(). Denna funktion läser alla meddelande som finns i databasen [rad 4] 
som tillhör det specifika rummet och skickar alla meddelande vidare till en call-
back funktion som heter refresh_cb. 

 
function refresh(){  
1. $room_id = $_SESSION['rid']; 
2. $message_id = $_SESSION['message_id']; 
3. $messages = ""; 
4. $query = "SELECT users.user, messages.message_id, 
messages.message,messages.date_time FROM users, messages WHERE 
users.user_id = messages.user AND messages.room = '$room_id' AND 
message_id > '$message_id'"; 
5. $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
6. while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 
7.    $messages = substr($row['date_time'], 11)." 
[".$row['user']."] ".$row['message']."<BR/> ".$messages; 
8.   $message_id =$row['message_id'];   
} 
9.  $_SESSION['message_id']=$message_id; 
10. return $messages;   
} 
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refresh_cb är en JavaScript funktion som uppdaterar chattrummet med de nya 
meddelanden varje sekund. 

 
function refresh_cb(message){ 
   
  var old_messages =    
  document.getElementById("chat_plan").innerHTML; 
   
  document.getElementById("chat_plan").innerHTML = 
  message+ old_messages; 
   
  setTimeout("refresh()", 1000); 
} 

 

add() 
Chattrummet innehåller ett textfält och en knapp. När användaren skriver ett 
meddelande och klickar på knappen skickas meddelandet till en JavaScript 
funktion som heter add() som i sin tur skickar meddelandet vidare till servern, 
där en PHP-funktion (insert_messages) sparar meddelandet i databasen. 

 
function add(){ 
  var message = document.getElementById("message").value; 
                document.getElementById("message").value=""; 
  if (message == "") {   return;  } 
  x_insert_messages(message,add_cb); 
} 

 

För att se hur funktionen insert_messages() är uppbyggd m.m. hänvisar vi till 
källkod i bilaga 7.  
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Administratör 
En administratör har en annan 
inloggningssida som är byggt på samma 
sätt som startsidan. 

Administratören har följande uppgifter 

Ta bort en användare 

Skapa ett rum 

Ta bort ett rum 

 

Att ta bort en användare 
Sidan visar en lista på de tillgängliga 
registrerade användare, där kan man klicka 
på ett namn för att, med hjälp av Ajax-
motor, ta bort användaren. 

 
……. 
<body onload="visa_users();"> 
…….. 

 

JavaScript funktionen visa_users() startas automatiskt när sidan laddas ner. 
Funktionen anropar en php-funktion på serversidan som heter available_users()  

 
function visa_users()  
      { 
        x_available_users(set_visa_users); 
      } 

 

available_users() hämtar de tillgängliga användarna från databasen.    

Nedanstående kod finns i funktionen available_users(). Den visar hur vi tar 
emot ett användarenamn och skickar det vidare till en JavaScript funktion 
(deleteUser) som i sin tur skickar argumentet vidare till php-funktionen 
(delete_user) som tar bort användaren från databasen och returnerar en ny lista 
på tillgängliga användare. 
$users = $users."</br><span style=\"cursor: pointer; text-
decoration: underline\"   onclick=\"deleteUser('". $data2[$i + 
($j * $rows)]."')\">" . $data2[$i + ($j * $rows)]. "</span>"; 
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Att skapa ett chattrum 
När administratören klickar på ”skapa ett chattrum”. Visas ett nytt fönster med 
en textruta och en knapp. 
<input type="text" name="room" id="room" size="10" 
maxlength="20"/> 
<span id="result"></span> 
<input type="button" onclick="return add_room();" value="Skapa" 
/> 

 
Knappen startar JavaScript funktionen add_room().  

add_room() hämtar ett värde från textrutan och skickar det vidare till 
insert_room() på serversidan som skapar ett nytt rum d.v.s. infogar nya värden i 
databasen. 
function add_room() { 
  var room = document.getElementById("room").value; 
  if (room == "")  {   return "";  } 
  x_insert_room(room,set_room);   
}  

Att ta bort ett chattrum 
Sidan börjar med att visa en lista på de tillgängliga chattrummen, med hjälp av 
JavaScript funktionen open_the_room() på klientsidan som i sin tur anropar 
php-funktionen available_rooms() på serversidan1.  

 
function open_the_room()  
{ 
     x_available_rooms(set_rooms); 
} 

Den sistnämnda funktionen visar en klickbar lista på rummen och när man 
klickar på ett namn anropas funktionen makeRequest som skickar begäran 
vidare till php-funktionen delete_rooms().  
function makeRequest(roid) { 
x_delete_rooms(roid,set_makeRequest); 
} 

 

delete_rooms() tar emot rummets ID och tar bort rummet från databasen. 
Funktionen skickar true eller false tillbaka till Ajaxmotorn för att antingen 
bekräfta borttagningen eller visa ett felmeddelande. 
function delete_rooms($roid){ 
    $sql = "delete from rooms where room='$roid'"; 
    $commit = mysql_query($sql); 
    if ($commit)   {  return true;  } 
    else {  return false;  }   
} 

                                                 
1 Läs mer om funktionen available_rooms på sidan 2. 
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Praktiskt exempel - Java ME Version1 
För att kunna jämföra Mobile Ajax med Java ME, utvecklade vi en enkel 
chattklient i Java som bygger på samma databas2. Java versionen består av ett 
enkelt inloggningsformulär och ett chattrum.  

Applikationen börjar med att testa möjligheten till nätverksanslutning och 
databasuppkoppling med hjälp av ett PHP-skript. Skriptet ställer en enkel SQL 
fråga till databasen som hämtar en lista på alla användare. Vid lyckad test 
returneras en etta och då ritas inloggningsformulätet. 

 
$query = mysql_query("SELECT * FROM users") or 
die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_row($query); 
if($row > 0){ 
  echo 1; 
} 
else echo 0; 

 

Kommunikationen med webbserven sker med hjälp av klassen 
”HttpConnection” som är definierad i MIDP3 och är tillgänglig i alla mobila 
enheter som har stöd för MIDP.  

                                                 
1 Källkoden till Java ME versionen finns i bilaga 8. 
2 Se sidan 2 för mer information om databasen. 
3 MIPD: Mobile Information Device Profile. Se sid. 2. 
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Inloggningsformulär i Java ME 
 

Inloggningsformuläret består av två 
textfält (TextField) ”Användarnamn” 
och ”Lösenord” samt två 
kommandoknappar ”Logga in” och 
”Avbryt”.  

”Logga in”-knappen är kopplad till en 
separat metod ”validateUser()” som 
skickar användarnamnet och lösenordet 
till metoden ”connect()” som i sin tur 
upprättar en nätverksanslutning till PHP-
skriptet ”verify.php”.   

Skriptet kontrollerar om 
användarnamnet och lösenordet finns i 
databasen och vid lyckad inloggning 
visas ett enkelt chattrum på skärmen. I 
annat fall visas ett felmeddelande.  

 
public void validateUser(String name, String pass) { 
 
 String s = connect(defaultURL + "verify.php?user=" + name  
                 + "&pass=" + pass); 
 user_id = getIntegerFromString(s); 
 
 if (user_id == -1) { 
  Alert error = new Alert("Fel!", "Felaktigt 
            användarnamn eller lösenord \nFörsök igen!", null, 
            AlertType.ERROR); 
  error.setTimeout(Alert.FOREVER); 
  display.setCurrent(error, loginForm); 
  } else { 
 
   chattrumGUI(); 
             startChatting(); 
    
  } 
   } 

 

Metoden ”startChatting” startar en tråd som hämtar de senaste meddelanden 
från databasen och uppdaterar chattrummet. 
 
public void startChatting(){ 
  new refresh().start(); 
}  
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Chattrummet i Java ME 
 

Chattrummet består av två textfält och 
två knappar (se bilden). För att hantera 
kommunikationen i chattrummet på ett 
smidigt sätt skapade vi två inre klasser 
som ärver från ”Thread” d.v.s. klasser 
som representerar trådar i Java. Den ena 
klassen (sendMessage) skickar ett 
meddelande till databasen och den andra 
klassen (refresh)1 tar hand om 
uppdateringen av chattrummet genom att 
hämta nya meddelanden från databasen 
och visa dessa i chattrummet. 

Klassen ”sendMessage” hämtar texten 
från inmatningsfältet och skickar ett 
URL till metoden connect(). URLen 
består av sökvägen till insert.php 
inklusive den inmatade texten och 
användarens ID som hämtas i samband 
med verifieringen (se föregående sida). 

 
class sendMessage extends Thread { 
 public void run() { 
  try{   
                String msg = inputField.getString(); 
      inputField.setString(""); 
      msg = msg.trim(); 
      if (msg.length() > 0){ 
   connect(defaultURL + "insert.php?message=" +  
                  msg + "&user_id=" + user_id ); 
      } 
  }catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("IOException " + ioe); 
   ioe.printStackTrace(); 
 
  } 
 } 
 
} 

 

                                                 
1 Källkoden till klassen Refresh finns på sid. 163-164. 
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Praktiskt exempel – Flash Lite Version 
Flash lite versionen utvecklades med hjälp av ”Adobe Flash Professional 8” och 
”Flash Lite 2.1 Update for Flash Professional 8” och programmeringsspråket 
”ActionScript for Flash Lite 2.x”1. Applikationen byggdes vidare på vår MySql 
databas2. Flash Lite kommunicerar med MySQL databasen via två skriptspråk 
som utför vidarebefordring av data. Dessa språk är ”PHP” och ”Action Script”.  

Action Script som vi beskriver med kod och ord nedan, tar emot/returnerar data 
från/till Flash Lite och kommunicerar med PHP för att bearbeta data vidare. 
Medan PHP-skripten är ”nästan” en kopia av våra PHP filer som är skrivna för 
Ajax och Sajax. Detta för att kunna återanvända kod på samma princip som 
ovannämnd, vilket innebär att PHP-skripten kan ge och ta emot data från och till 
MySQL databasen. 

Applikationen har två frame (fönster), där det första visar ett 
inloggningsformulär med två inmatningsfält och en knapp. Om inloggningen 
godkänns av MySql som kommunicerar med flash via några PHP-skript, skickas 
man vidare till nästa frame som representerar ett chattrum. 

Bakom scenen styr Action Script hela chattprocessen med hjälp av PHP-skript 
som i sin tur kommunicerar med MySql.  

Nedan beskriver vi varje frame med lite källkod och kommentarer3. 

                                                 
1 Läs mer här: http://livedocs.adobe.com/flashlite/3.0/docs/help.html?content=Part3_Intro_FL_AS_1.html 
2 Se sidan 2 för mer information om databasen. 
3 Fullständig källkod till Flash Lite versionen finns i bilaga 9. 
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Inloggningsformulär i Flash Lite 

I huvudsidan (inloggningsformuläret) har vi deklarerat två textfält som tar emot 
användarnamn och lösenord. En restriktion i dessa textfält är att de endast tar 
emot bokstäver och siffror.  
var userName_tf:TextField; 
var userpassword_tf:TextField; 
var join_btn:Button; 
 
_global.userpassword_tf = new String(); 
_global.userName_tf = new String(); 
 
userName_tf.restrict = "a-zA-Z0-9"; 
userpassword_tf.restrict = "a-zA-Z0-9"; 

 

När inloggningsknappen trycks ner av 
användaren, utförs följande: 

ActionScript kontrollerar att 
användarnamnet och lösenordet inte är 
tomma. 

De inmatade värden skickas vidare till PHP-
skriptet login_mysql.php, med hjälp av en 
LoadVars() objekt och funktionen load()som 
skickar och ta emot variabler.  

Funktionen toString() skriver ut alla 
inmatade variabler till skriptfilen 
login_mysql.php med Get-metoden. 

Om man till exempel matar in 
användarnamnet ”Alfons” med lösenordet 
”1234” så kommer sökvägen att se så här ut: 
login_mysql.php?userName_tf= 
alfons&userpassword_tf=1234 

Svaret blir ”Felaktig inmatning!” därför att 
Alfons inte existerar i databasen.   
 
join_btn.onRelease = function():Void { 
  if(userName_tf.text == '' || userpassword_tf.text =='')  { 
     output_text.text = 'Var god försök igen!'; } 
  else  { 
         output_text.text = ' '; 
         var sql = new LoadVars(); 
         _global.userName_tf = userName_tf.text      
         sql.userName_tf= _global.userName_tf; 
         _global.userpassword_tf = userpassword_tf.text      
         sql.userpassword_tf= _global.userpassword_tf; 
         sql.load(login_mysql + "?" + sql.toString());       }
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Chattrummet i Flash Lite 
När man loggar in med rätt uppgifter och PHP svarar med ”true” till 
ActionScript. Då skickas användaren vidare till nästa ”Frame” som består av 
ett inmatningsfält, chattarea och en skicka-knapp. 
sql.onLoad = function()  { 
  if(this.output == 'true')  {  
              _global.user_id=this.user_id; 
              _root.nextFrame();                                                       
       } 
       else  { 
              output_text.text = 'Fail, try again';  
       } 
} 

 

När chattrummet öppnas, anropas funktionen 
GetLastMessage() som i sin tur exekverar 
PHP skriptet ”getlastmsg.php” för att hämta 
sista inmatade meddelande ID och sparar det 
som en global variabel. 

Efteråt startas funktionen setInterval() som 
loopar igenom funktionen RefreshChatArea() 
varje sekund för att uppdatera chattrummet 
med de nya meddelandena. 

Knappen ”skicka” anropar funktionen 
AddMessage() som skickar den inmatade 
texten till ”insert_mysql.php” som i sin tur 
sparar meddelandet i databasen. 

 

 

 

 

 

 
var send_text:TextField; 
var send_btn:Button; 
GetLastMessage (); 
qload=setInterval(RefreshChatArea, 1000); 
_global.meddelande_id = new String(); 
send_btn.onRelease = function () { AddMessage(); } 
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Testning på skarpa enheter 
Vi har under utförandefasen fortlöpande testat våra applikationer på några 
skarpa mobila enheter.  

Testmetod 
Vår metod består av två steg: 

Steg 1: Dator och emulator 
Vi börjar alltid med att testa på en dator (PC) och/eller en emulator. Följande 
verktyg har vi använt för att testa och felsöka Ajax. 

• Firebug 1.0 for Firefox (www.getfirebug.com) 
• iPhone Simulator (www.testiphone.com) 

 
Java ME applikationen har vi testat med hjälp av de inbyggda emulatorerna som 
finns i  “Sun Java Wireless Toolkit 2.5.1 for CLDC”. 

För att testa Flash Lite använde vi ”Flash Lite 2.1 Update for Flash Professional 
8” som var tillräckligt bra för vårt ändamål. 

Steg 2: Skarpa enheter 
Nästa steg är att testa applikationerna på några skarpa mobila enheter.  

Vår metod i denna studie är en kvalitativmetod1 och därför har vi valt att testa 
på några få mobila enheter.  

Följande enheter ingick i testen: 

 
Enhet 
 

 
Webbläsare 

Nokia 6610 Navigator Web Browser for S60 

Sony Ericsson P990i Opera 8.60 for symbian OS 

Nokia 5500 S60 NGBrowser 3.00 

Nokia N73 Opera 8.65 for S60 3.x Ver:8.65 

Nokia N70 Web Browser for S60 

Sony Ericsson T650 NetFront  3.3 

Sony Ericsson K800i NetFront 

Nokia 6280 WAP 2.0/xHTML 
 
 

                                                 
1 Se sid. 2 för mer information om vår metod.  
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Mobile Ajax Test 
 

För att testa om våra mobila enheter är kompatibla med Mobile Ajax använde vi 
oss av ”PavingWays – Frost Mobile Ajax Test”.  

Via enhetens webbläsare surfar man till ”http://pwmwa.com”. Där testats om 
enheten har stöd för följande: 

1. JavaScript 
2. try...catch 
3. getElementById 
4. getElementById RW 
5. innerHTML 
6. XHR 
7. XHR Onclick 
 

 
Figur 22: Frost Mobile Ajax Test 
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Testresultat 
Nedan redovisar vi vårt testresultat. 
 

 
SE  

P990i 
Nokia 
5500 

Nokia 
6610 

Nokia 
N73 

Nokia 
N70 

SE  
T650 

SE  
K800i 

Nokia  
6280 

1. JavaScript Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2. try...catch Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3. getElementById Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

4. getElementById RW Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

5. innerHTML on DIV Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

6. XHR Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

7. XHR Onclick Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

MAIM Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

 
Fyra av åtta enheter gick igenom alla tester, d.v.s. har stöd för de grundläggande 
Mobile Ajax krav såsom JavaScript och XHR. Men, vi hade problem med att 
köra vår chatt-applikation (MAIM) på sex enheter, t.ex. Nokia 6610 Navigator. 
Denna mobil klarar av att hantera registrerings- och inloggningskomponenterna 
men kraschar i chattrummet när man försöker skicka och ta emot meddelanden. 

Lite om Java ME och Flash Lite tester 
Alla testenheter hade stöd för Java ME (CLDC 1.0, MIDP 1.0) och därför hade 
vi inga problem med att ladda ner, installera och köra vår Java-applikation. 

Däremot saknades stöd för Flash Lite 2.1 i nästan alla enheter och därför fick vi 
ladda ner ”Flash Lite 2.1 Standalone Player” från Adobe webbplats för att 
kunna köra vår Flash Lite applikation. 

 

Vi skulle ha velat testa våra applikationer på mobila PDA enheter (handdatorer) 
men tyvärr! Vi hade inte tillgång till några sådana. 
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Diskussion 
Vi ska i detta kapitel diskutera några problem som uppstått vid utvecklingen av 
vår chatt applikation i Mobile Ajax, Java Me och Flash Lite. Dessutom 
redovisas här våra reflektioner och kommentarer för att komma fram till några 
slutsatser. 

Mobile Ajax är ganska ny teknologi och därför saknas en komplett och bra 
dokumentation. Men däremot har vi noterat att standard webbtekniker såsom 
HTML, JavaScript, DOM och CSS har otroligt många källor och mycket bra 
dokumentation. 

Vi hade inga problem med att välja 
utvecklingsverktyg. Det finns ett stort utbud av 
program både kommersiella och öppen källkod ”open 
source”. Ett bra verktyg som vi valde under arbetet 
och har stöd för Ajax är aptana (www.aptana.com). 

Vi har under utvecklingen av vår Mobile Ajax applikation använt oss av 
innerHTML som inte är en egentlig standard. Så här har Microsoft skrivit på 
MSDN: ”There is no public standard that applies to this property.”1 

Anledningen till detta är att innerHTML är snabbare än DOM-metoder. Detta är 
extra viktigt vid utveckling av mobila webbapplikationer med tanke på att dessa 
enheter har begränsade resurser. På quirksmode.org2 har Peter-Paul Koch 
(2006) gjort ett jämförande test mellan några DOM-metoder och innerHTML på 
sju olika webbläsare bl.a. Explorer, Mozilla och Opera. Nedanstående tabell är 
ett utdrag ur resultatet. 

 W3C DOM 1 InnerHTML 1 
Time 411 ms 141 ms 

Average time 411 ms 141 ms 

Index 291 100 

Explorer 5 Windows 380 160 

Explorer 7 and 7 beta 3,000 180 

Explorer 5.2 Mac 10, 600 130 

Mozilla 1.75 340 100 

Safari 1.75 330 150 

Opera 8 510 100 

iCab 730 100 
Figur 23 - W3C DOM vs. innerHTML 
 

                                                 
1 http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533897.aspx 
2 http://www.quirksmode.org/dom/innerhtml.html 
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Resultatet visar att innerHTML är mycket snabbare än DOM. Så här 
sammanfattar Peter-Paul Koch:  
‘“The most obvious conclusion of these tests is that innerHTML is faster than 
"real" W3C DOM methods in all browsers. The W3C DOM table methods are 
slow to very slow, especially in Explorer.” 

Redan i början av arbetet, har vi avgränsat oss till att inte gå in i 
säkerhetsaspekten, men vi ansåg att en enkel lösning kunde passa bra i vår 
applikation. Därför utvecklade vi Ajax versionen med en PHP-session som 
skyddar applikationen från obehöriga eller oregistrerade användare, som kan 
komma in i lösenordsskyddade sidor. Vid inloggning med rätt 
användaruppgifter sparas alla variabler och variabelvärden i en session som kan 
återanvändas under chattprocessen. Det visade sig att sessionhantering är en 
praktisk lösning och fungerar utan stora bekymmer på mobila enheter. 

Istället för att överföra och manipulera XML på våra begränsade enheter, har vi 
valt att endast överföra ren text. XML-manipulation är oftast mycket batteri och 
processorintensiv operation. På detta sätt sparar vi enheternas batterikraft, som 
behövs för uppkoppling och nedladdning av data.   

Mobile Ajax fungerar ”teoretiskt” på alla mobila enheter som har en webbläsare 
som stödjer JavaScript och XHR, men vi har upptäckt att tekniken kräver mer 
än så! Även om mobilen (webbläsaren) klarar av alla Mobile Ajax tester så kan 
webbaplikationen krascha eller helt plötsligt sluta fungera.  

Här bör vi notera problemet med webbläsarnas ”Cache”. De flesta webbläsare 
sparar en lokal kopia av Ajaxmotorn, bilder och HTML-sidor. Därför behöver 
användaren vara uppmärksam med att tömma webbläsarens Cache vid 
nedladdning av en ny version av applikationen. 

Mobile Ajax applikationer kräver, i de flesta fall, kontinuerlig 
Internetuppkoppling, vilket kan dra till sig dyra trafikavgifter för användare. 
Svenska mobiloperatörer tar idag igenomsnitt ca 12,5 kronor per megabyte data 
man laddar ner till eller upp från mobiltelefonen. Men, det börjar dyka upp 
flatrate abonnemang som innebär att man betalar en fast kostnad per månad 
oavsett hur mycket data man skickar/tar emot.  

Tabellen på sidan 74 visar att fyra enheter klarade av de sju olika Mobile Ajax 
tester. Men trots det, kraschade chatt applikationen (MAIM) i t.ex. Nokia 6610 
Navigator. Större delen av genomförande fasen gick åt att felsöka detta 
problem.  

I den första versionen hade vi ett enda XHR-objekt som tog hand om den 
asynkrona kommunikationen. Objektets huvuduppgift var att skicka ett 
meddelande till servern och uppdatera chattrummet genom att hämta nya 
meddelanden från databasen med hjälp av några PHP-skript.  
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För att kunna uppdatera chattrummet varje sekund, anropade vi JavaScript 
funktionen setTimeout() i refresh() så här:  
function refresh(){ 
 setTimeout("refresh()", 1000); 
 return uppdate_messages('refresh.php');  
} 

 
Troligtvis ligger problemet i själva XHR-objektet. Det verkar som om objektet 
inte kan skicka och ta emot data samtidigt. Applikationen fungerar utan problem 
så länge anropen görs från ett ställe och inte flera samtidigt.  

Om man avaktiverar setTimeout() fungerar applikationen felfritt. Användaren 
behöver således skriva något för att eventuellt se senaste meddelanden! I detta 
fall missar vi den dynamiska uppdateringen som är en viktig princip i Mobile 
Ajax. 

Vi har diskuterat problemet med vår handledare på SICS/Viktoriainstitutet, 
Mattias Rost. Han har bl.a. tipsat oss om att göra en XHR-scheduler d.v.s. skapa 
en schemaläggare som har hand om ett enda XHR-objekt och använda enbart 
schemaläggaren för att starta en XHR-request.  

Vår första lösning till problemet är att skapa en global boolean variabel, 
XHRisBusy, som används till att bevaka och se till att man bara skickar en 
XHR-request åt gången. XHRisBusy sätts till true medan objektet är upptaget 
med att skicka ett meddelande. XHRisBusy sätts till false när XHR-objektet är 
färdig, alltså vid readyState 4.  
function send_message(url){ 
 XHRisBusy=true; 
 xhr.open('GET',url , true); 
 xhr.onreadystatechange = function(){  
   if(xhr.readyState == 4) { XHRisBusy=false; } 
 xhr.send(''); 
} 

 
Funktionen refresh() avbryter uppdateringen om XHRisBusy är true och 
återkommer om en sekund. 
function refresh(){ 
 setTimeout("refresh()", 1000); 
 if(XHRisBusy){  return false; } 
 else{ return uppdate_messages('refresh.php'); }  
} 

Lösningen verkar vara logisk men fungerar tyvärr inte i t.ex. Nokia 6610 
Navigator.  
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Nästa tips var att testköra två trådar parallellt utan några inmatningsfält, så här: 
<html>  <head> <script> 
 function inc(id){ 
  var el = document.getElementById(id); 
  var v = el.innerHTML; 
  var xhr = new XMLHttpRequest(); 
  xhr.open('GET','inc.php?v='+v,true); 
  xhr.onreadystatechange = function(){ 
    if (xhr.readyState==4){ 
      el.innerHTML = xhr.responseText; 
      setTimeout('inc("'+id+'")',100); 
    }  } 
  xhr.send(null); 
} 
function start(){ 
  inc('hej'); 
  inc('tjo'); 
} 
</script> </head> 
<body onload="start()"> 
<div id="hej">100</div> 
<div id="tjo">0</div> 
</body>  </html>  
  

 
När man öppnar webbsidan anropar start() funktionen inc() två gånger, vilket 
skapar två XHR-objekt. Dessa objekt kommunicerar asynkront med inc.php 
som är en enkel räknare. 
<?php 
if (!isset($v)){$v = 0;} 
$v = $v + 1;  
echo $v; 
?> 

 

Vi testkörde ovanstående kod på våra mobiler och det funkar utan problem. 
Nästa steg blir att vidareutveckla koden med en knapp och ett inmatningsfält 
och undersöka resultatet. 

Det gick bra att starta en tråd med en knapp så här: 
<button onclick="inc('hej');">Start</button> 

 
Men, om man använder ett inmatningsfält (input) för att mata in ett ID (t.ex. 
”hej”) dör alla trådar och webbläsaren börjar bete sig på ett konstigt sätt!  
En lösning kan vara att stänga av trådarna när ett inmatningsfält är aktivt, men 
detta är inte syftet med just denna applikation. Vi vill ha igång trådarna i alla 
fall. 
<input type="text" id="in" /> 
<button  
onclick="inc(document.getElementById(in).value);"> Start 
</button> 
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Sedan skapade vi en array av XHR-objekt och lät funktionen send_message() gå 
igenom arrayen för att hitta ett ledigt XHR-objekt. Denna lösning finns på sidan 
51, men fungerar tyvärr inte i vissa mobila enheter!  

Problemet ligger ”troligtvis” på en högre nivå d.v.s. implementationen av 
webbläsaren och hur den hanterar flera XHR-objekt. Så lösningen är att 
uppdatera den mobila enheten med en ”bättre” webbläsare. 

Vårt dilemma kunde enkelt lösas genom att t.ex. installera webbläsaren ”Opera 
Mobile 8.65 for S60” på Nokia 6610 Navigator som levereras med “Web 
Browser for S60”. Alla ovanstående kodsnuttar funkar på Opera Mobile inkl. 
MAIM (Mobile Ajax Instant Messenger). 

 

Vi avslutar diskussionen med några ord om databasen. Vår planering var från 
början att inte använda olika databaser för utveckling av vår applikation, utan vi 
planerade att använda en och samma databas för alla versioner. På detta sätt kan 
applikationerna komplettera varandra och kommunicera med varandra genom 
att använda samma databaskälla. Figuren nedan visar hur en Mobile Ajax 
version, lätt kan kommunicera med en Flash Lite version eftersom båda bygger 
på samma databas.  

 

   
Figur 24: En Mobile Ajax version kan kommunicera med en Flash Lite version. 
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Erfarenheter av Java Me 
Vid utvecklingen av chattklienten i Java ME stötte vi 
på några problem. Det viktigaste var att skapa ett 
användarvänligt gränssnitt. Java ME har inga 
inbyggda klasser som hanterar rullningslister 
(Scrollbars) i textfälten. I vår applikation flyttas alla 
gamla meddelanden upp för att så småningom 
försvinna! 

Lösningen var att söka efter en extra hjälpklass. 
Andrew Davison (2005) har på sin webbplats skrivit 
om en egen utvecklad klass som skapar textfält 
(meddelanderuta) med en lodrät rullningslist. 
Klassen heter ”ScrollableMessageBox” 1  och är 
ganska bra för vår test-applikation. 

Nästa problem var att tolka ny-rad-tecken d.v.s. escapesekvensen ”\n” i 
meddelanderutan, vid datahämtning från PHP. Skriptet refresh.php hämtar nya 
meddelanden från databasen och skapar en sträng som separerar meddelanden 
med ”\n”. När Java hämtar strängen ignoreras detta tecken och alla nya 
meddelanden skrivs ut på en och samma rad! 

Vi har sökt efter en lösning i dokumentationen och på Internet. Problemet 
verkar vara större än vi trodde och har ingen direkt lösning. På t.ex. Forum 
Nokia (2005) rekommenderas att skriva ”\n\n” eller ”\r\n” eller ”\n \r\r” istället 
för ”\n”, men ingen av dessa lösningar fungerar!  

En annan allmän Java lösning är att byta ut ny-rad-tecknet med ett annat tecken 
t.ex. pipe-tecken”|” och använda klassen StringTokenizer för att dela upp 
strängen i mindre delar. Men, klassen existerar inte i Java ME [Forum Nokia, 
2003] och därför fick vi använda en alternativ StringTokenizer för Java ME från 
MITs webbplats (Massachusetts Institute of Technology) [MIT, 2007].  
Se källkoden i bilaga 8 för mer information. 

                                                 
1 Källkoden till ” ScrollableMessageBox” finns i bilaga 8. 
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Erfarenheter av Flash Lite 
Eftersom vi inte hade några tidigare kunskaper i att utveckla och arbeta med 
Flash Lite fick vi därför ägna mycket tid åt att lära oss utvecklingsverktyget. 
Med hjälp av dokumentationen och tutorials om Flash Lite inskaffade vi oss 
kunskaper om bland annat Design och ActionScript.  

Att utveckla en mobil webbapplikation med Flash Lite kräver en viss förståelse 
och kunskap om hur GUI och Layer hantering sker i själva 
utvecklingsverktyget. Men vi hade inga större problem vad gäller kodning.  

Vi påbörjade arbetet med att skapa en liten Flash Lite applikation 
(inloggningsformulär), för att komma igång och förstå hur Flash Lite 
kommunicerar med en MySQL databas. 

En av de globala funktionerna som vi använt oss av i vår applikation är 
loadVariables() som läser data från en fil eller läser data framställd av PHP, 
Active Server Pages (ASP), CGI eller Perl script och sätter varje variabel sitt 
värde framför. Dessa skriptspråk kan koppla sig direkt till olika databaser via 
inbyggda funktioner som de har tillgång till.  

Ett typiskt problem som vi upplevde under utvecklingsprocessen var att hantera 
cache. Webbläsaren (IE och Mozilla) sparade en kopia av Flash Lite 
applikationen, vilket tvingade oss att skicka applikationen via blåtand 
(Bluetooth) eller radera bort gamla cache filer manuellt för att kunna se ev. nya 
versioner/uppdateringar. 

Flash Lite är ett kompetent och kraftfullt format för mobila enheter. Därför 
anser vi att det finns möjlighet att skapa mobila webbapplikationer i Flash Lite 
som har hög funktionalitet och användarvänlighet och klarar av en stor del av 
vad Mobile Ajax gör. Men dock finns det ett antal brister. 

Flash Lite kräver att mobilen ska ha Flash player installerad. Spelaren är inte 
integrerad i alla mobila enheter idag, utan den finns bara i några moderna 
modeller som gör att Flash Lite inte är helt kompatibel. Uppdateringen av Flash 
Lite Player sker manuellt och är ännu inte automatiserad. 

I slutet av genomförandefasen funderade vi på om det gick att integrera båda 
Mobile Ajax och Flash Lite i samma applikation. Med hjälp av Adobe 
dokumentationen kom vi fram till att det inte är omöjligt göra det. Adobe har 
redan skapat en ”ExternalInterface”1 klass som underlättar kommunikationen 
mellan JavaScript och Flash. Med hjälp av några funktioner i denna klass kan 
ActionScript anropa vilken JavaScript funktion som helst, för att sedan skicka 
den vidare med några argument. Det går även att anropa en JavaScript funktion 
från ActionScript för att ta emot data. Detta betyder att det finns möjligheter för 
vidareforskning och studier kring integreringen av Flash Lite och Mobile Ajax. 
Men på grund av tidsbrist hann vi inte koda och testa denna idé. 

                                                 
1 Läs mer här: http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/external_interface.html 
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Slutsatser 
Huvudsyftet med uppsatsen, både teoretiska och praktiska har resulterat att vi 
kunde uppnå de målsättningar vi satt upp från starten, att undersöka vilka 
möjligheter och nackdelar Mobile Ajax har, samt att jämföra Mobile Ajax med 
Java ME och Flash Lite.  

Låt oss försöka sammanställa våra slutsatser genom att svara på följande frågor: 
 

1. Kan Mobile Ajax göra mobila webbapplikationer mer användarvänliga, 
dynamiska och interaktiva? 
 
Vi har kommit fram till att Mobile Ajax är mycket effektivare än den 
klassiska webbapplikationsmodellen, samt att Mobile Ajax kommer i 
framtiden att prestera ännu bättre än den gör idag. För att Mobile Ajax 
bygger på en asynkron kommunikationsmodell, vilket gör mobila 
webbapplikationer dynamiska och interaktiva. Användaren behöver inte 
uppdatera webbsidan själv utan detta sker dynamiskt. Detta medför mer 
interaktivitet och kortare svarstider. Allt detta gör Mobile Ajax 
webbapplikationer mer användarvänliga och sparar båda tid och 
bandbredd. 

 
2. Vilka funktionaliteter i Mobile Ajax underlättar utvecklingen av mobila 

webbapplikationer? 
 
Utveckling med öppna standard webbteknologier som man är redan van 
vid, såsom JavaScript, XHTML, CSS och DOM. Detta leder till mindre 
träning och når ut på marknaden snabbare.  
En annan funktionalitet i Mobile Ajax som underlättar utvecklingen av 
mobila webbapplikationer är att administrationen och uppdateringen 
styrs helt från servern. Vi kom även fram till att Mobile Ajax 
funktionalitet måste appliceras i ett noggrant och meningsfullt sätt, för 
att många av dagens mobila webbläsare klarar inte av Mobile Ajax 
applikationer! 

 
3. Vilka krav ställer Mobile Ajax på mobila enheter? 

 
Mobile Ajax applikationer kräver en ”modern” webbläsare som har stöd 
för JavaScript och DOM - Document Object Model eller åtminstone 
innerHTML stöd, samt XMLHttpRequest. Våra tester visade att Opera 
Mobile har bäst stöd för Mobile Ajax.  
Vissa Mobile Ajax applikationer t.ex. IM (Instant Messenger) kräver 
permanent Internetanslutning. 
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4. Vilka fördelar och nackdelar har Mobile Ajax jämfört med Java ME och 
Flash Lite? 

 
Den största fördelen, ur ett användarperspektiv, med Mobile Ajax 
jämfört med Java ME och Flash Lite, är att Mobile Ajax kan integreras i 
befintliga lösningar. Vilket innebär att användaren kan börja eller 
fortsätta arbeta med sina mobila webbapplikationer, utan att behöva 
ladda ner eller installera extra programvara på klienten. Dessutom 
kommer användarens upplevelse, i den nya miljön, att öka på ett 
interaktivt sätt. Medan både Java ME och Flash Lite kräver nedladdning 
och/eller installation av programvara. Detta är en lätt uppgift men kan 
vara en tröskel för nybörjare.  
 
Ur ett utvecklarperspektiv, innebär Mobile Ajax en bättre och 
kraftfullare mobil webbutveckling med befintliga standard teknologier, 
vilket är mycket lättare att lära sig än Java ME och Flash Lite, som är 
betydligt svårare och kräver att man både behöver lära sig nya språk och 
sätta sig in i nya utvecklingsmiljöer.  
 
När det gäller funktionaliteten så upplever vi att det största problemet i 
Mobile Ajax är att alla applikationer måste köras i en webbläsare, medan 
dagens mobila webbläsare är begränsade och saknar stöd för 
multitrådning. Detta innebär att webbläsarna har dåligt stöd för Mobile 
Ajax. Våra tester1 har visat att det finns stora brister på de flesta mobila 
webbläsare. Opera Mobile är den enda som kunde köra vår applikation 
(MAIM). Lägg märke till att om man avaktiverar JavaScript stödet i 
webbläsaren så kommer applikationen att inte fungera överhuvudtaget.  
 
Vi har kommit fram till att Mobile Ajax applikationer inte är kompatibla 
med alla mobila enheter och kan därför inte köras på olika enheter. 
Mobile Ajax applikationer kräver en ”modern” webbläsare som har stöd 
för JavaScript, DOM och XHR. Medan alla Java ME applikationer kan 
köras på enheter som har operativsystem som stödjer Java (CLDC, 
MIDP). Flash Lite applikationer kan köras på operativsystem som har 
stöd för Flash och har en Flash Player installerad. Det är underförstått att 
Java Me och Flash Lite kräver ej en webbläsare. 

                                                 
1 Se vår testresultat på sidan 2. 
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Förslag till vidareforskning 
Eftersom webbläsaren spelar en central roll i Mobile Ajax framgång, 
rekommenderar vi vidareforskning i dagens mobila webbläsare och kanske 
utveckla en helt ny mobil webbläsare som är speciellt anpassad till att köra 
Mobile Ajax applikationer. 

Ett annat intressant forskningsområde skulle kunna vara att undersöka 
säkerheten i Mobile Ajax.  

Vi har tyvärr inte hunnit testa JavaFX Mobile och därför kan en jämförelse 
mellan dessa JavaFX och Mobile Ajax vara en intressant studie. 
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Bilaga 1: Mobile Ajax FAQ1 
Vad är Mobile Ajax?  
Ajax är en webbläsarteknologi som involverar användning av de existerande 
webbstandarder och teknologier (XML/XHTML, DOM, CSS, JavaScript, XHR 
- XMLHttpRequest) för att skapa webbapplikationer med snabbare svarstider. 
Ajax förminskar bandbreddanvändning, genom att undvika fullständig 
omladdning av sidor, och tillhandahåller mera användarupplevelser liknande 
skrivbordsapplikationer. Termen Ajax myntades av Jesse James Garrett i hans 
originella dokument på Adaptive Path.  

Applikationer som utvecklas med Ajax, klassificeras allmänt i Rich Internet 
Applications (RIA) kategori.  

Mobile Ajax är en specialisering av Ajax principer till den mobila miljön och 
inkluderar andra begränsade enheter t.ex. spelkonsoler eller digitalboxar som 
har webbläsaregenskaper. Medan tekniken är det samma, ses Mobile Ajax som 
ett specialfall av Ajax i allmänhet, för att den behandlar problem som är 
specifika till den mobila marknaden inklusive mobila enheter och mobila 
webbläsare i allmänhet.   

Finns det en checklista / minikrav till Mobile Ajax?  
Att endast ha JavaScript i webbläsaren är inte tillräcklig. Det måste finnas en 
klar skillnad mellan JavaScript och Ajax-stöd. Det finns många exempel på 
webbläsare med mycket bra stöd för JavaScript, men kan vara inkompetent vid 
användning av Ajax-tekniker. Minsta kraven för Mobile Ajax inkluderar:  

JavaScript 

XMLHttpRequest objekt eller likvärdigt ActiveX (endast för IE) 

Funktioner för DOM manipulation eller innerHTML stöd (för att visa 
efterfrågan resultat)   

Vad liknar Mobile Ajax?  
Å ena sidan, är Mobile Ajax transparent till slutanvändare t.ex. alla Nokia 
enheter som stödjer S60 och Opera webbläsare har stöd för Ajax - men detta gör 
obetydlig skillnad till slutanvändare. Å andra sidan, ger Mobile Ajax stöd åt 
Widgets (se nedan). 

                                                 
1 Källa: www.horizonchannel.com/archives/category/rich-faqs/ (070601) 
   Översättning: Hydar Altayr och Mahmud Al Hakim 
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Således den visuella representationen till slutanvändaren av Mobile Ajax kan 
vara i form av Widgets eller rika webbläsarbaserade tillämpningar som vi ser i 
de nya Nokia telefoner eller Opera Webbläsare. 

Varför bör man göra Ajax på mobila telefoner / vilka problem 
löser den?  
Anledningarna till att använda Ajax är samma som används på skrivbordet: 

Bättre användarupplevelser, utan att tillgripa proprietära 
körningsmodulsteknologier (runtime). 

Mindre data/bandbredd som konsumeras genom överföring av redundant kod-
omslag (sidlayout). 

Användning av öppna standard webbteknologier som man är redan van vid, 
vilket leder till mindre träning och når ut på marknaden snabbare. 

Att skapa enkla applikationer m. h. a. Widgets.   

Vilka alternativ finns det till Mobile Ajax?  
I allmänhet kan nästan vilka programmeringsspråk och körningsmoduler (eller 
virtuella maskiner) som helst, användas för att uppnå resultat som är jämförbara 
med Mobile Ajax tekniker. Listan av alternativ varierar med skiftande fokus på 
olika finesser t.ex. plattformskapacitet, användning av öppna standarder, 
utvecklingssatsning, kostnad- och utplaceringsmetoder (deployment) etc. 
beroende på utvecklare. 

Här nedan är en lista på aktuella alternativ till Mobile Ajax. 

Java ME (J2ME)  

För närvarande den mest allmänt spridda körningsmodul som är tillgänglig för 
mobila enheter, men också det mest splittrade när det gäller funktioner och 
specifikationsstöd mellan utvecklare och enheter. Saker förbättras för att många 
OEM-utvecklare investerar tungt för att göra Java ‘write-once-run-anywhere’ 
dröm på enheter en möjlig framtidsverklighet. Det nya beslutet av Sun att öppna 
Java källkoden kan resultera i mer kapabla och kompatibla versioner på vägen, 
och insatser liksom OpenLaszlo + Suns ”Project Orbit ” eller JavaFx kan 
möjliggöra mer vana för utveckling av webbteknologier (i stället för mobil 
Javautveckling) för att utplacera direkt till Javakompatibla enheter i framtiden. 

Flash Lite  

Flash Lite är Adobe mest allmänt spridda körningsmodul för SWF formatet 
specifikt designad för att användas på begränsade enheter. Medan Flash kan 
installeras på nästan alla stationära- och bärbara datorer idag, är den för 
närvarande endast tillgänglig på ett mindre antal mobila enheter, nämligen 
smarttelefoner och PDA.  

Tidiga versioner av Flash Lite hade stöd för en bantad version av ActionScript 
vilket påvisade frustration för många utvecklare. De senaste utgåvorna följer 
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nära de versioner av Flash och ActionScript som finns i utbrett bruk idag på 
Internet, vilket förväntas öka intresset hos utvecklare att använda Flash 
plattformen på enheter. 

Hur kan Flash Lite och Java jämföras med Mobile Ajax?  
Java kräver ofta variationer på kod för olika enheter och utvecklare – inte 
nämna variationer i Java implementation själv (MIDP 2, CLDC 1.1). 
Dessa variationer tillåter ofta att Java applikationer förbättrar enhetens 
maskinvara t.ex. kameror, Bluetooth och 3D grafik, men de fragmenterar 
implementationen. 

Flash kräver inte typiska variationer på kod på samma sätt som Java - men kan 
kräva variationer i den visuella layouten för att ge en optimal 
användarupplevelse på varierande enheter. Nyare versioner av Flash Lite arbetar 
för att minimera den extra visuella layouten som krävs ofta för olika 
skärmstorlekar. 

Mobile Ajax applikationer bör fungera med samma kod över varierande enheter, 
och genom användandet av Cascading Style Sheets (CSS) bör den visuella 
layouten anpassas enligt kraven på en bred variation av enheter. Hursomhelst, se 
nedanför begränsningar/hinder av Mobile Ajax. 

Några webbläsare (Nokia S60) förväntas att ha plug-in stöd för Flash Lite i 
framtida versioner. Om sådana scenarion uppstår kan Flash Lite vara 
komplement till Mobile Ajax applikationer på samma sätt som Flash och Ajax 
ofta används tillsammans på skrivbordswebben. 

Vad är skillnaden mellan Ajax plattformar, ramverk, verktyg och 
bibliotek?  
När Ajax plattformar, liksom Opera eller NetFronts inbäddad Ajax, installeras 
på en enhet, underlättas utvecklingen av applikationer och Widgets genom att 
använda standard webbteknologier - inklusive Ajax. 

Det finns en stor skillnad mellan på ena sidan plattformar, och på andra sidan 
ramverk, verktyg eller bibliotek. Medan den sistnämnda vanligen laddas 
tillsammans med webbapplikationen in i webbläsaren varje gång, d.v.s. i form 
av en extern JavaScript-fil, installeras plattformar en gång på apparaten och 
laddas därefter vid behov av applikationerna som körs överst. Till exempel 
Opera Platform Widgets kräver Opera Platform medan Nokia Widgets kräver 
S60 plattformen.  

   

Vilka existerande Mobile Ajax ramverk, verktyg och bibliotek bör 
jag använda?  
Det finns för närvarande inte några specifika Mobile Ajax ramverk, verktyg 
eller bibliotek. Allt som krävs för Ajax på mobila enheter, är stöd för: 

• HTML 
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• JavaScript 

• XHR - XMLHttpRequest 

• DOM - Document Object Model eller åtminstone innerHTML stöd 

Ett bibliotek som siktas specifikt på att ge en abstraktion för Ajax funktioner för 
begränsade webbläsare är för närvarande under utveckling vid PavingWays . 
Biblioteket som kallas ”Frost” är en öppen källkod projekt och ska släppas ut 
under en MIT-licens i mitten av 2007.    

Kan jag använda existerande ramverk, bibliotek och verktyg?  
Några existerande ramverk, bibliotek och verktyg kan sannerligen fungera på 
några mobila webbläsare. Hursomhelst, dessa bibliotek kräver för mycket minne 
och implementationsfinesser som aldrig kan användas enkelt på en mobil enhet 
(t.ex. dra och släpp). 

Med de ökande mobila webbläsarekapaciteterna spelar detta mindre roll för att 
webbläsartillverkare redan siktar sig på att deras nästa generation av webbläsare 
att fungera med dessa verktyg - emellertid är belastningen fortfarande kvar. 
Det kan antas att några av dessa ramverk ska släppa ut mobila versioner, så 
frågan är mer om när vi ska börja se mobil specifik webbläsarstöd inom dessa 
bibliotek och verktyg.   

Vad är förhållandet mellan Mobile Ajax och Mobile Widgets?  
I helheten består Ajax av XMLHttpRequest + DOM Scripting + XHTML/CSS. 
Funktionellt händer två saker här: Data hämtas asynkront och informationen 
som hämtas, renderas på klienten med hjälp av JavaScript. 

De flesta Widget-motorer använder den asynkrona delen men gör egna 
renderingar. Detta leder till en splittring av Widget-teknologin, men faktumet är 
fortfarande att Ajax d.v.s. asynkron datahämtning och visuell framställning är 
grundteknologin som styrker Widgets.  

Vi ser samma fenomen i den mobila miljön d.v.s. Mobile Widgets som drivas 
av Mobile Ajax.  

Dessutom bör noteras att vi ser ett första försök på en standardisering av 
Widgets från W3C.   

Vilka webbläsare stödjer Mobile Ajax?  
Här är en lista över nuvarande kända mobila webbläsare som stödjer Ajax, vilket betyder 
att de kan presentera XMLHttpRequest eller en likvärdigt ActiveX (som är fallet för IE 
Mobile). Några av dessa webbläsare finns för nuvarande och används väldigt brett, 
medan andra är under utveckling och är inte tillgängliga ännu. 
Opera Mobile (>= 8.x, ej Opera Mini) 

• IE Mobile (WM 5.0/2003) 

• S60 3rd ed. (WebKit/KHTML core) 
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• Minimo (Mozilla baserad) 

• OpenWave (>=Mercury) 

• NetFront (>=3.4) 

• Safari Mobile (iPhone) 

Det bör noteras att stöd för XMLHttpRequest eller ActiveX räcker normalt inte 
för att kunna utföra Ajax uppgifter. Webbläsaren måste ge stöd för JavaScript 
till en nivå som kan manipulera och visa inhämtade data via DOM, fastän 
innerHTML-stöd kan vara tillräcklig i många fall. CSS-stöd är också en snarlikt 
viktigt finess, t.ex. för att dölja några områden och visa andra. 

Det finns även andra enheter än telefoner som presenterar webbläsare, till 
exempel spelkonsoler, såsom Nintendo DS och Wii eller Sony PSP eller 
PlayStation 3. 

Dessa enheter, delvis mobila - delvis fasta, presenterar webbläsare (Opera för 
Nintendo, NetFront för Sony) som är jämförbara med de som finns på mobila 
enheter t.ex. mobiltelefoner. Några av dessa begränsade webbläsare stödjer 
Ajax (till exempel Opera webbläsare i Tranzas digitalboxar). En annan viktig 
likhet är, att dessa enheter presenterar också mycket begränsade 
inmatningsmetoder, ibland mindre än mobiltelefoner t.ex. 4 knappar och en 
styrspak med fyra riktningar på PSP.   

Vilka företagsapplikationer använder Mobile Ajax?  
SoonR är en av de tidiga pionjärerna av Mobile Ajax och verkar alltid vara det 
föredragna exemplet. SoonR applikationen har som mål att i första hand komma 
åt filer på skrivbordet från en mobil enhet. Den stödjer främst Opera Mobile och 
version 3 av S60 för Ajax funktionalitet, men det finns även en grundversion för 
andra webbläsare utan Ajax. Företagsapplikationer erbjuder en möjlighet för 
Mobile Ajax, för att de tillhandahåller en rik webbläsarupplevelse på mobila 
enheter, och samtidigt inte är betvingade av behovet att komma åt enheternas 
APIer (t.ex. telefonkatalogens API på en telefon).   

Vad har Apple iPhone för roll med hänsyn till Mobile Ajax?  
Medan detta är spekulativt för att inga tillräckliga detaljer för iPhone är kända, 
Apple har sagt att iPhone inte ska inkludera Java och kanske inkluderar Flash. 
Det är mycket sannolikt att webbläsaren av iPhone ska stödja Ajax. 
Om detta händer, då kan Widgets spela en huvudroll på iPhone med Mobile 
Ajax som en av deras möjliga teknologier. I så fall kommer detta att hjälpa 
Mobile Ajax att ta plats på iPhone.    

Hur kan applikationer såsom Mojax eller Bling Software passa 
in?  
Mojax och Bling Software är exempel på applikationer som använder Mobile 
Ajax med Java som middleware. Ajax gör ett utmärkt presentationslagrar, men 
den passar inte idealt för att arbeta med enheter på API nivå (Bluetooth, kamera, 
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XML, etc.) medan teknologier såsom J2ME/BREW/C++ redan används 
omfattande. Således det är möjligt att använda de kombinerade styrkorna av 
varje teknologi (J2ME + Ajax) för att skapa den bästa möjliga erfarenheten. 

Medan man inte utnyttjar öppna standarder exklusivt, kan dessa applikationer 
mycket väl visa att Ajax teknologi är ett huvudblock i applikationsutveckling - 
antingen baserat på webbläsaren eller på en Java-/C++ applikation. 

Faktum är, att Sun själv talar ett liknande synsätt med Java FX teknologi.   

Hur kan man utveckla för och testa på alla dessa webbläsare?  
I stor omfattning, på samma sätt som man utvecklar för webben i dag: använd 
webbstandarder, därefter hitta en god referens webbläsare (Opera Mobile, Nokia 
s60, Internet Explorer Mobile, etc.) och använd den ständigt igenom utveckling. 
För att maximera kompatibiliteten, planera att bygga en vanlig mobil webbplats 
(utan Ajax) och utveckla den gradvis med Ajax efter behovet. 
Testa webbplatsen eller applikationen på enkla telefoner (WAP 2.0 - XHTML-
MP - ingen DOM/XHR) för att vara säker på att den fungerar på icke Ajax 
kapabla webbläsare.  

Vilka är (nuvarande) hinder i att implementera och köra Mobile 
Ajax applikationer?  
Det största förhindret är det samma som på skrivbordet: Webbläsarstöd. 
Med flera webbläsare än de som finns på skrivbordet och större skillnader i 
deras stöd för webbstandarder och teknologier som krävs av Ajax, innebär detta 
ett verkligt problem och har hållit många utvecklare ifrån att gå vidare än 
initiala tester. 

Ett annat tekniskt problem är HTTP fördröjning. Att endast ladda delar av en 
webbsida i en mobilwebbapplikation kan ta så lång tid som att ladda en hel sida 
(stillastående trafiken och framställningstiden i webbläsaren skall vara mindre). 
Detta varierar från en anslutningstyp till en annan och kan även påverkas av 
återförsäljarnas implementation av deras proxy. 

Dessutom strömförbrukning och batteridränering av Ajax applikationer kan vara 
en sak. Om en Ajax applikation kopplar upp sig konstant till en webbresurs, 
t.ex. för att kontrollera nya data, så kan detta inte bara tömma telefonens batteri, 
utan även dra till sig dyra trafikavgifter för några användare. Så Ajax 
funktionalitet måste appliceras i ett ansvarigt och meningsfullt sätt, speciellt i 
applikationer som körs på mobila enheter. 

Medan Mobile Ajax och Mobile Widgets, uppvisar många löften, är de för 
närvarande utrustade för enkla uppgifter och applikationer.   

Vad är AHAH / AJAH?  
Skrivbordsdatorn har mycket mer minne och processorkraft, såväl som olika 
medel för att mata in data i applikationen. Mobile Ajax måste fungera på 
resursbegränsade enheter och webbläsare, så det är mest typiskt att Ajax 
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skrivbordsbiblioteket inte kan användas på mobila webbläsare. I stället för att 
överföra och manipulera ren XML på begränsade enheter, föredras att överlåta 
manipulationen av XML till servern och överföra endast XHTML till klienten. 

Denna teknik som liknar i stort sätt Ajax kallas oftast för AHAH - Asynkron 
HTML och HTTP - eller AJAH - (HTML i stället för XML). Huvudsakligen 
transporterar båda metoder inte XML, utan framställd HTML eller XHTML och 
undviker att bearbeta XML-data på klienten själv - som kan vara mycket batteri 
och processorintensiv operation.   

Finns det någon standardiseringinsats för Ajax?  
Ingen standard är utformad än, och därför kommer Open Ajax Alliance 
tillsammans med olika spelare i branschen att standardisera Mobile Ajax.    

 



 94

Bilaga 2: Kravspecifikation 
Applikationen ska vara användarvänlig och interaktiv. 

Applikationen ska baseras på relationsdatabas databas. 

Applikationen ska vara webbaserad, d.v.s. inga program ska installeras på 
klienter (mobila och begränsade enheter). 

För att applikationen ska vara kompatibel med så många mobila enheter 
(webbläsare) som möjligt, så ska den baseras på följande Mobile Ajax 
teknologier: 

XHTML 1.0 

CSS Mobile Profile 2.0 

JavaScript 1.5 

Document Object Model (DOM) Level 1 Specification 

innerHTML 

Utvecklingen kan ske med hjälp av biblioteket Sajax. 

Serverprogrammeringen sker med PHP version 5.0 
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Bilaga 3: Källkod till databasen 

 

 
 
 
 
-- MySQL Database: `mobileajax_se` 
 
 
CREATE DATABASE `mobileajax_se` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE 
latin1_swedish_ci; 
 
USE `mobileajax_se`; 
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-- -------------------------------------------------------- 
-- Table structure for table `users` 
--  
CREATE TABLE `users` ( 
  `user_id` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `user` varchar(12) NOT NULL, 
  `password` varchar(10) NOT NULL, 
  `email` varchar(25) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`user_id`), 
  UNIQUE KEY `user` (`user`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=11 ; 
 
 
-- -------------------------------------------------------- 
-- Table structure for table `admins` 
--  
CREATE TABLE `admins` ( 
  `admin_id` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `user` int(4) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`admin_id`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 
 
 
-- -------------------------------------------------------- 
-- Table structure for table `messages` 
--  
CREATE TABLE `messages` ( 
  `message_id` int(5) NOT NULL auto_increment, 
  `message` text, 
  `user` int(4) NOT NULL, 
  `room` int(4) NOT NULL, 
  `date_time` datetime NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`message_id`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=34 ; 
 
 
-- -------------------------------------------------------- 
-- Table structure for table `rooms` 
--  
CREATE TABLE `rooms` ( 
  `room_id` int(4) NOT NULL auto_increment, 
  `room` varchar(12) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`room_id`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=14 ; 
 
INSERT INTO `rooms` VALUES (1, 'KTH'); 
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Bilaga 4: Källkod till MAIM version 1.0 
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/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                         AJAXMOTOR.JS 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename ajaxmotor.js 
 * @title Ajax engine for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-23 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 *********************************************************************  
 */ 
 
/*  
 ********************************************************************* 
 *  
 *                 Initiera ett XMLHttpRequest objekt 
 *                  
 *********************************************************************  
 */ 
 
//xmlreqs är en array som kommer att innehålla ett antal XHR objekt 
var xmlreqs = new Array(); 
 
//XHRInit(1) initierar ett XHR objekt.  
//Argumentet markerar att objektet är ledigt 
XHRInit(1); 
 
/* 
 * XHRInit() skapar ett XHR objekt beroende på webbläsaren 
 * Argumentet sätts till 1 om objektet är ledigt (free) 
 * freed är en klassvariabel som sätts till 1 om objektet  
 * är ledig och sätts till 0 om objektet är upptaget. 
 *  
 * Funktionen returnerar false vid misslyckande  
 */ 
function XHRInit(free){ 
 this.freed = free;  
 this.xhr = false; 
 
 if(window.XMLHttpRequest){ 
  try { 
   this.xhr = new XMLHttpRequest();  
   return true;  
  }  
  catch(e){  
   this.xhr = false;  
   return false;  
  } 
  return false; 
 } 
 else if(window.ActiveXObject) { 
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  try{ 
   this.xhr = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');  
   return true;  
  }  
  catch(e){ 
   try { 
    this.xhr = new 
ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');  
    return true; 
   }  
   catch(e) {  
    this.xhr = false;  
    return false;  
   } 
  } 
  return false; 
 }  
 else { 
  this.xhr = false;  
  return false;  
 } 
}   
 
/*  
 ********************************************************************* 
 *  
 *                 Inloggningsfunktioner 
 *                  
 *********************************************************************  
 */ 
 
 
 
/* 
 * validateUser()  
 * Tar emot två argument: url och responearea 
 * url är en komplett sökväg med ev. parametrar 
 * responsearea är en reserverad plats, där resultatet kommer att visas 
 * funtionen testar om det finns ett xhr objekt 
 * visar en animerad bild på responseearean 
 * skickar argumenten vidare till OpenValidate() 
 */ 
function validateUser(url, responsearea){ 
 if(!xhr){  
  document.getElementById(responsearea).innerHTML = 'No XHR 
support!'; 
  return true; 
 } 
 document.getElementById(responsearea).innerHTML = '<img 
class="loadimg" src="loading.gif" alt="loading..." width="16" 
height="16" />'; 
 return   OpenValidate(url, responsearea); 
  
} 
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/* 
 * OpenValidateUser() 
 * Tar emot två argument: url och responearea 
 * url är en komplett sökväg med ev. parametrar 
 * responsearea är en reserverad plats, där resultatet kommer att visas 
 * funtionen förbereder xhr för en asynkron kommunikation via metoden 
open() 
 * Vid lyckad inloggning öppnar funktionen en ny webbsida 
 * I annat fall visas ett felmeddelande på responsearean 
 */ 
 
 
function OpenValidateUser(url, responsearea){ 
  xhr.open('GET',url , true); 
  xhr.onreadystatechange = function(){  
    if(xhr.readyState == 4){     
     if(xhr.responseText == true){  //login successful 
   window.document.location = "chat.html";    
  } 
  else{ 
   document.getElementById(responsearea).innerHTML = 
xhr.responseText;  
  } 
   
    }     
  } 
  xhr.send(null); 
} 
 
 
 
/*  
 ********************************************************************* 
 *  
 *                 Registreringsfunktioner 
 *                  
 *********************************************************************  
 */ 
 
/* 
 * pass och mail är globa variabler 
 * sätts tills true om validering av lösenord och e-post är godkänd 
 */ 
var pass = false; 
var mail = false; 
 
 
/* 
 * validate()  
 * Tar emot två argument: url och responearea 
 * url är en sökväg med ev. parametrar 
 * responsearea är en reserverad plats,  
 * där resultatet kommer att visas. 
 * funtionen testar om det finns ett xhr objekt, 
 * visar en animerad bild på responseearean 
 * och skickar argumenten vidare till OpenValidate() 
 */ 
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function validate(url, responsearea){ 
 if(!xhr){  
  document.getElementById(responsearea).innerHTML = 'No XHR 
support!'; 
  return true; 
 } 
 document.getElementById(responsearea).innerHTML = '<img 
class="loadimg" src="loading.gif" alt="loading..." width="16" 
height="16" />'; 
 return   OpenValidate(url, responsearea); 
  
} 
/* 
 * OpenValidate() 
 * Tar emot två argument: url och responearea 
 * url är en sökväg med ev. parametrar 
 * responsearea är en reserverad plats, där resultatet kommer att visas 
 * funtionen förbereder xhr för en asynkron kommunikation via metoden 
open() 
 * Vid lyckad inloggning öppnar funktionen en ny webbsida 
 * I annat fall visas ett felmeddelande på responsearean 
 */ 
function OpenValidate(url, responsearea){ 
 url=url+"&sid="+Date(); 
  xhr.open('GET',url , true); 
  xhr.onreadystatechange = function(){  
    if(xhr.readyState == 4){     
     if(xhr.responseText == true){  //Lyckad registrering 
   window.document.location = "chat.html";    
  } 
  else{ 
   document.getElementById(responsearea).innerHTML = 
xhr.responseText;  
  } 
   
    }     
  } 
  xhr.send(null); 
} 
 
/* 
 * checkpassword() 
 * Används av registreringskomponenten 
 * Tar emot två argument: password och responearea 
 * password är ett lösenord 
 * responsearea är en reserverad plats, där resultatet kommer att visas  
 * funktionen testar om lösenordet är större än 3 tecken 
 * vid godkänt lösenord raderas "gamla" felmeddelanden. 
 * i annat fall visas ett felmeddelande på responsearean  
 */ 
function checkpassword(password, responsearea){ 
 if (password.length > 2 ){ 
  document.getElementById(responsearea).innerHTML ="";  
     
 } 
 else{ 
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  document.getElementById(responsearea).innerHTML ='<span 
id=\"warn\">Ange minst 3 tecken</span>'; 
 
 }     
} 
 
/* 
 * recheckpassword() 
 * Används av registreringskomponenten 
 * Tar emot tre argument: password, repassword och responearea 
 * password är det första inmatande lösenordet 
 * repassword är ett kontroll-lösenord 
 * responsearea är en reserverad plats, där resultatet kommer att visas  
 * funktionen testar om lösenorden är lika 
 * och sätter den globala variabeln pass till true 
 * samt raderar ev. "gamla" felmeddelanden. 
 * i annat fall visas ett felmeddelande på responsearean 
 * 
 */ 
function recheckpassword(password, repassword, responsearea) { 
 if ( repassword == password){ 
  pass = true; 
  document.getElementById(responsearea).innerHTML =""; 
 } 
    else{ 
  document.getElementById(responsearea).innerHTML ='<span 
id=\"warn\">Felaktigt lösenord</span>'; 
    } 
} 
 
 
/* 
 * validatemail() 
 * Används av registreringskomponenten 
 * Tar emot två argument: email och responearea 
 * email är en e-post adress som ska valideras 
 * responsearea är en reserverad plats, där resultatet kommer att visas  
 * funktionen validerar inmatad e-postadress 
 * funktionen testar om e-post adressen innehåller en @ på minst den 
andra positionen, 
 * testar om det finns en punkt efter @ + en position, 
 * sätter den globala variabeln mail till true 
 * samt raderar ev. "gamla" felmeddelanden. 
 * i annat fall visas ett felmeddelande på responsearean 
 * 
 */ 
function validatemail(email, responsearea){ 
 apos=email.indexOf("@"); 
 dotpos=email.lastIndexOf("."); 
    if (apos<1 || dotpos-apos<2  || email == ''){ 
  document.getElementById(responsearea).innerHTML ='<span 
id=\"warn\">Felaktig e-post.</span>';  
    } 
    else{ 
  mail= true;  
  document.getElementById(responsearea).innerHTML =""; 
 } 



 103

} 
 
/* 
 * send() 
 * kontrollerar att det finns ett godkänt lösenord 
 * och en godkänd e-post 
 * I så fall skickas ett url med användarnamn, lösenord och e-post till 
 * validate() för att dubbelkolla användarnamnet och kommunicera med 
servern.  
 */ 
function send(url, user, password, email,responsearea ){  
 if (pass==true && mail==true){ 
  
 validate(url+'?user='+user+'&password='+password+'&email='+email, 
responsearea);  
    }  
} 
 
/*  
 ********************************************************************* 
 *  
 *                        Chattrumsfunktioner 
 *                  
 *********************************************************************  
 */ 
 
/* 
 * add_message() 
 * funktionen tar emot två argument: 
 * -ett meddelande (message) 
 * -och namnet på inmatningsfältet (messageInput) 
 * Ett false returneras om meddelandet är tomt 
 *  
 * Funktionen sätter fokus på inmatningsfältet och tömmer det. 
 * Därefter skickar funktionen en URL till send_message 
 * URLn består av en sökväg till php-skriptet insert.php och parametern 
message. 
 */ 
function add_message(message, messageInput){ 
 if (message == "") { 
  return false;   
 } 
 else{ 
  document.getElementById(messageInput).focus; 
  document.getElementById(messageInput).value=""; 
   
  //GET 
  return send_message('insert.php?message='+message); 
  //POST 
  //return send_message('insert.php', 'message='+message); 
 } 
} 
 
/* 
 * send_message() 
 * funktionen tar emot en url för kommunikation med servern 
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 * Först går funktionen igenom xmlreqs arrayen för att hitta ett ledigt 
XHR objekt 
 * Om arrayen saknar några XHR objekt skapas ett sådant med hjälp av 
funktionen XHRInit() 
 * Sedan sätts freed till 0 d.v.s XHR är upptaget 
 * Vid lyckad kommunikation med servern sätts freed till 1 
 * Källa: 
 * http://drakware.com/?e=3 
 */ 
 
//GET 
function send_message(url) {  
 
 var pos = -1;  
 for (var i=0; i<xmlreqs.length; i++) {  
  if (xmlreqs[i].freed == 1) {  
   pos = i;  
   break;  
  } 
 }  
 if (pos == -1) {  
  pos = xmlreqs.length;  
  xmlreqs[pos] = new XHRInit(1);  
 }  
 if (xmlreqs[pos].xhr) {  
  xmlreqs[pos].freed = 0;  
  xmlreqs[pos].xhr.open("GET",url,true);  
  xmlreqs[pos].xhr.onreadystatechange = function() { 
   if (xmlreqs[pos].freed == 0 && 
xmlreqs[pos].xhr.readyState == 4) { 
    ProcessXHR(xmlreqs[pos].xhr);  
    xmlreqs[pos].freed = 1;  
   }    
  }  
   
  xmlreqs[pos].xhr.send(null);  
   
 } 
 
 
/* 
//POST 
function send_message(url,data) { 
  var pos = -1;  
  for (var i=0; i<xmlreqs.length; i++) { 
    if (xmlreqs[i].freed == 1) { pos = i; break; }  
 }  
 if (pos == -1) { 
   pos = xmlreqs.length; xmlreqs[pos] = new XHRInit(1);  
 }  
 if (xmlreqs[pos].xmlhttp) {  
  xmlreqs[pos].freed = 0;  
  xmlreqs[pos].xmlhttp.open("POST",url,true);  
  xmlreqs[pos].xmlhttp.onreadystatechange = function() {  
   if (typeof(xmlhttpChange) != 'undefined') { 
     xmlhttpChange(pos);  
   }  
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  }  
  xmlreqs[pos].xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded");  
  //xmlreqs[pos].xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", 
"text/html; charset=iso-8859-1"); 
  //xmlreqs[pos].xmlhttp.setRequestHeader("Accept-
Charset","ISO-8859-1"); 
  xmlreqs[pos].xmlhttp.send(data); 
  }  
} 
*/  
  
} 
 
 
/* 
 * ProcessXHR() 
 * funktionen hämtar senaste meddelanden från servern som ren text 
(responseText), 
 * sparar gamla meddelanden i en temp-variabel 
 * och uppdaterar responsearean med de senaste meddelande:- 
 * senaste meddelande hamnar högst upp 
 * gamla meddelande hamnar längst ner. 
 *  
 */ 
function ProcessXHR(xhr){  
 var responseText = xhr.responseText ? xhr.responseText : ''; 
 var old_messages = 
document.getElementById('chattarea').innerHTML; 
 document.getElementById('chattarea').innerHTML = responseText + 
old_messages;     
  
} 
 
 
/* 
 * refresh() 
 * funktionen uppdaterar chattrummet varje sekund 
 * uppdateringen avbryts om XHR-objektet är upptaget av funktionen 
send_message  
 */ 
 
// var counter = 0; // en global variabel som används vid test 
(räknare) 
 
function refresh(){ 
  
 setTimeout("refresh()", 1000); 
  
 //Används vid test 
 //document.getElementById("counter").innerHTML = counter++; 
  
 return send_message('refresh.php');  
} 
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<!--- index.html --> 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 
<head> 
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" /> 
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" 
media="all" /> 
 <script type="text/javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
 <title>MAIM</title> 
</head> 
 
<body  onload ="document.myform.user.focus();"> 
<center> 
 
<form name="myform" id="myform" action="" 
onsubmit="validateUser('loggin.php?user='+ 
document.myform.user.value+'&password='+document.myform.password.value, 
'result'); return false;"/> 
 
<h3>MAIM</h3> 
 
Användarnamn 
<br/> 
<input type="text" id="user" 
onfocus="document.getElementById('result').innerHTML =''" /> 
<br/> 
 
Lösenord 
<br/> 
<input type="password" id="password"/> 
<br/> 
<br/> 
<input type="submit" value="Logga in" 
onclick="validateUser('loggin.php?user='+ 
document.myform.user.value+'&password='+document.myform.password.value, 
'result'); return false;"/> 
<div id="result"></div> 
 
</form> 
<br/> 
<a href="register.html">Registrera dig</a> 
</center> 
</body> 
</html> 
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<!--- register.html --> 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" /> 
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" 
media="all" /> 
 <script type="text/javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
 <title>MAIM - Registrering</title> 
</head> 
<body  onload ="document.myform.user.focus();"> 
<center> 
 
<form name="myform" id="myform" action=""> 
<h3>MAIM - Registrering</h3> 
Användarnamn 
<br/> 
<input type="text" id="user" onblur="return 
validate('verify.php?user='+ document.myform.user.value, 
'user_result');"/> 
<br/> 
<div id="user_result"></div> 
 
Lösenord 
<br/> 
<input type="password" id="password" onblur="return 
checkpassword(document.myform.password.value, 'password_result');"/> 
<br/><div id="password_result"></div> 
 
Bekräfta Lösenord<br/> 
<input type="password" id="repassword" onblur="return 
recheckpassword(document.myform.password.value,document.myform.repasswo
rd.value ,'repassword_result');"/> 
<div id="repassword_result"></div> 
 
E-postadress<br/> 
<input type="text" id="email"  
onblur="validatemail(document.myform.email.value, 'email_result');"/> 
<div id="email_result"></div> 
<br/> 
 
<input type="button" value="Registrera" onclick="return 
send('register.php', document.myform.user.value, 
document.myform.password.value, document.myform.email.value, 
'register');"/> 
<div id="register"></div> 
<br/> 
 
</form> 
</center> 
</body> 
</html> 
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<!--- chat.html --> 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 
<head> 
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" /> 
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" 
media="all" /> 
 <script type="text/javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
 <title>MAIM</title> 
</head> 
 
<body  onload="refresh(); document.myform.messageInput.focus();"> 
 
<form name="myform" id="myform"  action="" 
onsubmit="add_message(document.myform.messageInput.value, 
'messageInput'); return false;" /> 
 
<input type="text" name="messageInput" id="messageInput" 
class="inputMessage" autocomplete=off 
onclick="add_message(document.myform.messageInput.value, 
'messageInput'); return false;" 
onblur="add_message(document.myform.messageInput.value, 
'messageInput'); return false;" /> 
<br/> 
 
<input type="button" value="Skicka" 
onclick="add_message(document.myform.messageInput.value, 
'messageInput'); return false;"/> 
<br/> 
 
<div name="chattarea" id="chattarea"></div> 
 
</form> 
 
<span id="counter"></span><br/> 
 
</body> 
 
</html> 
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/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                         style.css 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename style.css 
 * @title style sheet for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 */ 
  
#warn { color: red; background: yellow } 
  
.inputMessage  
{ 
  width: 100%;  
 height: auto 
} 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                         mysql_connect.php 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename  mysql_connect.php 
 * @title  MySql connect script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 ********************************************************************* 
 */ 
  
 $dbHost = "localhost" ; 
 $dbUser = "mobileajax_se" ; 
 $dbPwd = "              " ; 
 $dbName = "mobileajax_se" ; 
  
 $dbconn = mysql_connect($dbHost, $dbUser, $dbPwd) ; 
 mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error()) ; 
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                         loggin.php 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename loggin.php 
 * @title loggin Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 ********************************************************************* 
 * Skriptet verifierar att användarnamnet existerar i databasen  
 * och kontrollerar om lösenordet stämmer överens med det angivna  
 * användarnamnet.  
 * Om inte skickas ett felmeddelande tillbaka till Ajax.motorn  
 * som i sin tur uppdaterar gränssnittet.  
 * Vid lyckad registrering sparas följade info. i en PHP-session.  
 * användarnamnet: user 
 * användarID: user_id 
 * rummets namn: room 
 * rummets id: room_id 
 * senaste meddelande id : message_id      
 *  
 *********************************************************************  
 */ 
  
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$user = $_REQUEST['user']; 
$password = $_REQUEST['password']; 
 
$query = "SELECT * FROM users WHERE user = '$user'" ; 
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()) ; 
$num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
if ($num_rows == 0) { 
 echo "<span id=\"warn\">Felaktigt användarnamn</span>"; 
} 
 
if ($num_rows > 0){ 
 $query = "SELECT * FROM users WHERE user = '$user' and password 
='$password'" ; 
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()) ; 
 $num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
  
 if ($num_rows == 0) { 
  echo "<span id=\"warn\">Felaktigt lösenord</span>"; 
 } 
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 if ($num_rows > 0){ 
  $row = mysql_fetch_row($result); 
  $_SESSION['user'] = $user; 
  $_SESSION['user_id'] = $row[0];  
  session_register($_SESSION['user']); 
  session_register($_SESSION['user_id']); 
   
  $_SESSION['room'] =  'KTH'; //$_REQUEST['room']; 
  session_register($_SESSION['room']); 
 
  $_SESSION['room_id'] = '1'; //$_REQUEST['room_id']; 
  session_register($_SESSION['room_id']); 
   
  $room_id= $_SESSION['room_id']; 
 
  $query = "SELECT MAX(message_id) FROM messages where 
room='$room_id'"; 
  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
  $row = mysql_fetch_row($result); 
  $_SESSION['message_id'] = $row[0];     
  
  session_register($_SESSION['message_id']); 
   
  echo true; 
 } 
} 
 
    
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                         verify.php 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename verify.php 
 * @title verify Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 ********************************************************************* 
 * Skriptet kopplar servern upp mot MySQL och ställer en SQL-fråga 
 * för att verifiera om användarnamnet redan finns i databasen. 
 * Om databashanteraren MySQL returnerar ett positivt svar skickas  
 * ett meddelande tillbaka till XHR-Objektet som i sin tur  
 * uppdaterar gränssnittet. 
 *  
 *********************************************************************  
 */ 
  
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
require ("mysql_connect.php"); 
$user = $_REQUEST['user']; 
 
$query = mysql_query("SELECT user FROM users WHERE user = '$user'") or 
die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_row($query); 
if($row > 0){ 
    echo "<span id=\"warn\">Användarnamnet är upptaget</span>"; 
} 
 
 
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                         register.php 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename register.php 
 * @title Register Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 ********************************************************************* 
 * Skriptet verifierar att användarnamnet inte redan finns i databasen. 
 * och registrerar en ny användare (namn, lösenord och e-post). 
 * Vid lyckad registrering sparas följade info. i en PHP-session.  
 * användarnamnet: user 
 * användarID: user_id 
 * rummets namn: room 
 * rummets id: room_id 
 * senaste meddelande id : message_id 
 *  
 *********************************************************************  
 */ 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$user = $_REQUEST['user']; 
$password = $_REQUEST['password']; 
$email= $_REQUEST['email']; 
 
if ($user=='' || $password=='' || $email==''  ){ 
 echo "Alla fält är obligatoriska!"; 
} 
 
else{ 
 $sql = "INSERT INTO users (user, password, email) VALUES 
('$user','$password', '$email')" ; 
 $commit = mysql_query($sql); 
 if (!$commit){ 
   echo "<span id=\"warn\">Användarnamnet är 
upptaget</span>"; 
 } 
 else{ 
  $query = "SELECT user_id FROM users WHERE user = '$user'" ; 
  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()) ; 
  $row = mysql_fetch_row($result); 
   
   
  $_SESSION['user'] = $user; 
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  $_SESSION['user_id'] = $row[0];  
  session_register($_SESSION['user']); 
  session_register($_SESSION['user_id']); 
   
  $_SESSION['room'] =  'KTH'; //$_REQUEST['room']; 
  session_register($_SESSION['room']); 
 
  $_SESSION['room_id'] = '1'; //$_REQUEST['room_id']; 
  session_register($_SESSION['room_id']); 
   
  $room_id= $_SESSION['room_id']; 
 
  $query = "SELECT MAX(message_id) FROM messages where 
room='$room_id'"; 
  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
  $row = mysql_fetch_row($result); 
  $_SESSION['message_id'] = $row[0];     
  
  session_register($_SESSION['message_id']); 
   
  echo true; 
   
 } 
} 
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                         insert.php 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename insert.php 
 * @title Insert Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 *********************************************************************  
 * Alla meddelanden sparas i databasen via PHP-skriptet ”insert.php”.  
 * I samma post sparas användaren id, som hämtas via en PHP-session  
 * och rummets id, som sätts in statiskt till ett.  
 * I sista fältet sparas aktuellt datum och tid.                 
 *********************************************************************  
 */ 
  
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$message = $_REQUEST['message']; 
$userid = $_SESSION['user_id']; 
$roomid = "1"; 
$datum = date('Y-m-d H:i:s'); 
 
$sql="INSERT INTO messages (message,user,room,date_time) VALUES 
('$message', '$userid', '$roomid', '$datum')"; 
$commit=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
 
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                         refresh.php 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename refresh.php 
 * @title Refresh Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *              
 *********************************************************************  
 */ 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$room_id = "1";  //$_SESSION['room']; 
$message_id = $_SESSION['message_id']; 
$messages = ""; 
 
$query = "SELECT users.user, messages.message_id, messages.message, 
messages.date_time FROM users, messages WHERE users.user_id = 
messages.user AND messages.room = '$room_id' AND message_id > 
'$message_id'"; 
 
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 
      $messages = substr($row['date_time'], 11)." [".$row['user']."] 
".$row['message']."<BR/> ".$messages; 
      $message_id = $row['message_id'];  
} 
$_SESSION['message_id']= $message_id; 
echo $messages; 
 
?> 
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Bilaga 5: Källkod till XML 
<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                refresh.php  "XML - Version" 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename refresh.php 
 * @title Refresh Script for MAIM (XML version) 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 *********************************************************************  
 */ 
  
session_start(); 
header('Content-Type: application/xhtml+xml; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$room_id = "1";  //$_SESSION['room']; 
$message_id = $_SESSION['message_id']; 
 
$query = "SELECT users.user, messages.message_id, messages.message, 
messages.date_time FROM users, messages WHERE users.user_id = 
messages.user AND messages.room = '$room_id' AND message_id > 
'$message_id'"; 
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
$num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
 
if($num_rows > 0){ 
  
 $doc = new DOMDocument('1.0'); 
 $doc->formatOutput = true; 
 $root = $doc->createElement('messages'); 
 $root = $doc->appendChild($root);  
  
 while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 
        
  $title = $doc->createElement('message'); 
  $title = $root->appendChild($title); 
  $text = $doc->createTextNode($row['message']); 
  $text = $title->appendChild($text); 
   
  $title = $doc->createElement('user'); 
  $title = $root->appendChild($title); 
  $text = $doc->createTextNode($row['user']); 
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  $text = $title->appendChild($text); 
   
  $title = $doc->createElement('date_time'); 
  $title = $root->appendChild($title); 
  $text = $doc->createTextNode($row['date_time']); 
  $text = $title->appendChild($text); 
  
  $message_id = $row['message_id'];  
 }  
 
 $_SESSION['message_id']= $message_id; 
 echo $doc->saveXML($root); 
} 
 
 
else{ 
 $doc = new DOMDocument('1.0'); 
 $doc->formatOutput = true; 
 $root = $doc->createElement('messages'); 
 $root = $doc->appendChild($root);  
 $title = $doc->createElement('message'); 
 $title = $root->appendChild($title); 
 $text = $doc->createTextNode(''); 
 $text = $title->appendChild($text); 
 $title = $doc->createElement('user'); 
 $title = $root->appendChild($title); 
 $text = $doc->createTextNode(''); 
 $text = $title->appendChild($text); 
 $title = $doc->createElement('date_time'); 
 $title = $root->appendChild($title); 
 $text = $doc->createTextNode(''); 
 $text = $title->appendChild($text); 
 echo $doc->saveXML($root); 
} 
 
?> 
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/* 

 *          ProcessXHR() - XML Version 
 
 * funktionen hämtar senaste meddelanden från servern som XML 
(responseXML), 
 * sparar gamla meddelanden i en temp-variabel 
 * och uppdaterar responsearean med de senaste meddelande:- 
 * senaste meddelande hamnar högst upp 
 * gamla meddelande hamnar längst ner. 
 *  
 */ 
function ProcessXHR(xhr){  
 var old_messages = 
document.getElementById('chattarea').innerHTML; 
 var new_messages = ""; 
 var datum = ""; 
 var xmlDoc = xhr.responseXML; 
 var length = xmlDoc.getElementsByTagName("message").length; 
 
 for (i = length-1 ; i >= 0  ; i--){ 
  datum = 
xmlDoc.getElementsByTagName("date_time")[i].textContent; 
  new_messages += datum.substr(10,9); 
  new_messages += " "; 
  new_messages += 
xmlDoc.getElementsByTagName("user")[i].textContent; 
  new_messages += ": "; 
  new_messages += 
xmlDoc.getElementsByTagName("message")[i].textContent; 
   
  if(new_messages.length > 3){ 
   new_messages += "<br/>" 
   document.getElementById('chattarea').innerHTML = 
new_messages+old_messages; 
  } 
 } 
  
} 
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Bilaga 6: Källkod till JSON 
<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *            refresh.php  "JSON - version" 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename refresh.php 
 * @title Refresh Script for MAIM as JSON 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-08-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 *********************************************************************  
 */ 
  
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$room_id = "1";  //$_SESSION['room']; 
$message_id = $_SESSION['message_id']; 
 
$query = "SELECT users.user, messages.message_id, messages.message, 
messages.date_time FROM users, messages WHERE users.user_id = 
messages.user AND messages.room = '$room_id' AND message_id > 
'$message_id'"; 
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
$num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
if($num_rows > 0){ 
  
 $messages = "{"; 
 $messages .="'messages':"; 
 $messages .="["; 
  
 while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 
   $messages .= "{"; 
   $messages .= " 'message': '".$row['message']."',"; 
   $messages .= " 'user': '".$row['user']."',"; 
   $messages .= " 'date_time': '".substr($row['date_time'], 11)."'"; 
   $messages .= "}"; 
   $messages .= ","; 
       
    $message_id = $row['message_id'];  
 } 
  



 122

 
 $messages .="{'message':'','user':'','date_time':''}";  
 $messages .="]"; 
 $messages .="}";  
 echo $messages;  
 $_SESSION['message_id']= $message_id; 
 
} 
else{ 
 echo "{'messages':[{'message':'','user':'','date_time':''}]}"; 
} 
 
?> 
 
           
/*  

 * ProcessXHR() 
 * funktionen hämtar senaste meddelanden från servern som JSON objekt 
 */ 
function ProcessXHR(xhr){  
 var responseText = xhr.responseText ? xhr.responseText : ''; 
 var old_messages = 
document.getElementById('chattarea').innerHTML; 
 var new_messages =""; 
 var objekt = eval("(" + responseText + ")"); 
  
 if(objekt.messages[0].message != ''){ 
  var length = objekt.messages.length-2; 
  for (i = length ; i >= 0  ; i--) { 
   new_messages += objekt.messages[i].date_time; 
   new_messages += " "; 
   new_messages += " [ "; 
   new_messages += objekt.messages[i].user; 
   new_messages += " ] "; 
   new_messages += objekt.messages[i].message; 
      new_messages += "<br>"; 
    } 
   } 
   document.getElementById('chattarea').innerHTML =  new_messages + 
old_messages;     
       
  
} 
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Bilaga 7: Källkod till Sajax 
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/* ******************************************************************* 

 *               AJAXMOTOR.JS för Sajax  
 ********************************************************************* 
 * @filename ajaxmotor.js 
 * @title Sajax engine for MAIM (Sajax version) 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-09-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
   
*********************************************************************/ 
 
/********************************************************************* 
*         Inloggningsfunktioner 
*********************************************************************  
********************************************************************* 
*  loggin() är en JavaScript funktion som tar emot två argument: user 
och  
* password  dessa två värden skickas vidare till loggin_user() och  
* resultatet kommer att visas i set_loggin() 
*********************************************************************  
*/ 
 
var timeout; 
 
function loggin()  
{ 
  var user = document.getElementById("user").value; 
  var password = document.getElementById("password").value; 
   x_loggin_user(user,password,set_loggin); 
} 
 
function set_loggin(loggin) 
{ 
  if(loggin) 
   { 
     window.document.location = "rooms.php"; 
   }  
  else 
   { 
   document.getElementById("loggin").innerHTML= "<span 
id=\"warn\"><br/>Felaktigt lösenord!</span>"; 
   } } 
 
/********************************************************************* 
*  do_checkUser() är en JavaScript funktion som tar emot ett argument: 
user  
*  och kontrollerar båda längden på user. Om angivet namn  
*  existerar i DB.den och är mer än tre tecken visas resultatet 
*  på skärmen via set_resultuser(). 
*********************************************************************/ 
function do_checkUser()  
{ 
    var minLength = 3; 
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    var user = document.getElementById("user").value; 
  if ( user.length < minLength ) 
              { 
              return "<span id=\"warn\"><br/>Ange minst 3 
tecken</span>"; 
              } 
              else 
              {  x_verify_user(user,set_resultuser);         } 
     } 
 function set_resultuser(result) 
 { 
 if(!result) 
    { 
document.getElementById("result").innerHTML= "<span 
id=\"warn\"></br>Användaren existerar inte!</br><a 
href=\"register.php\">Klicka här för registrering</a></br></span>"; 
    } 
   Else 
   {     document.getElementById("result").innerHTML= "";}} 
 
/********************************************************************  
********************************************************************* 
*         Chattrumsfunktioner 
*********************************************************************/ 
 
/********************************************************************** 
* open_the_room()är en JavaScript funktion som visar alla tillgängliga  
* chattrum i Databasen (Namn och ID). Detta sker med hjälp av PHP  
* funktionen available_rooms() och resultat visas via set_rooms()                    
**********************************************************************/ 
function open_the_room()  
{ 
   x_available_rooms(set_rooms); 
} 
function set_rooms(rooms) 
{ 
      document.getElementById("rooms").innerHTML= rooms; 
} 
 
/********************************************************************** 
* add() är en JavaScript funktion som sparar meddelanden i DB. 
* Detta sker med hjälp av PHP funktionen insert_messages()                    
**********************************************************************/ 
 
function add()  
{ 

Var message = document.getElementById("message").value; 
            document.getElementById("message").value=""; 
 if (message == "") {   return ;  } 
 x_insert_messages(message,add_cb); 
} 
 
 
function add_cb() { 

refresh(); 
} 
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/********************************************************************** 
* refresh()är en JavaScript funktion som uppdaterar chattrummet med nya 
* meddelanden från DB. Detta sker med hjälp av PHP funktionen refresh() 
som * tar refresh_cb() som argument, där anger vi att uppdateringen 
sker varje 
* sekund: setTimeout("refresh()", 1000); 
**********************************************************************/ 
function refresh(){ 
 x_refresh(refresh_cb);  
 } 
function refresh_cb(message) 
{ 
var old_messages = document.getElementById("chat_plan").innerHTML; 
 document.getElementById("chat_plan").innerHTML =  message + 
old_messages; 
 timeout =  setTimeout("refresh()", 1000); 
} 
 
function stopRefresh(){ 
if (timeout) clearTimeout(timeout);   
} 
 
/********************************************************************** 
* makeRequest()är en JavaScript funktion som tar emot chattrummets namn 
och * ID från PHP funktionen available_rooms() (visar alla tillgängliga 
rum).  
* Funktionen sparar dessa värden i den aktuella PHP-sessionen. 
* Därefter öppnas chattrummet ”chat.php”. 
**********************************************************************/ 
 
function makeRequest(roomname,rid)  
 { 
    x_insert_session(roomname,rid,set_makeRequest); 
 } 
  
 function set_makeRequest(svar) 
 { 
      window.document.location = "chat.php"; 
 } 
 
 
 
 



 127

Sajax.php v0.12 
 
<?php  
if (!isset($SAJAX_INCLUDED)) { 
 
 /*   
  * GLOBALS AND DEFAULTS 
  * 
  */  
 $GLOBALS['sajax_version'] = '0.12';  
 $GLOBALS['sajax_debug_mode'] = 0; 
 $GLOBALS['sajax_export_list'] = array(); 
 $GLOBALS['sajax_request_type'] = 'GET'; 
 $GLOBALS['sajax_remote_uri'] = ''; 
 $GLOBALS['sajax_failure_redirect'] = ''; 
  
 /* 
  * CODE 
  * 
  */  
   
 // 
 // Initialize the Sajax library. 
 // 
 function sajax_init() { 
 } 
  
 // 
 // Helper function to return the script's own URI.  
 //  
 function sajax_get_my_uri() { 
  return $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
 } 
 $sajax_remote_uri = sajax_get_my_uri(); 
  
 // 
 // Helper function to return an eval()-usable representation 
 // of an object in JavaScript. 
 //  
 function sajax_get_js_repr($value) { 
  $type = gettype($value); 
   
  if ($type == "boolean") { 
   return ($value) ? "Boolean(true)" : "Boolean(false)"; 
  }  
  elseif ($type == "integer") { 
   return "parseInt($value)"; 
  }  
  elseif ($type == "double") { 
   return "parseFloat($value)"; 
  }  
  elseif ($type == "array" || $type == "object" ) { 
   // 
   // XXX Arrays with non-numeric indices are not 
   // permitted according to ECMAScript, yet everyone 
   // uses them.. We'll use an object. 
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   //  
   $s = "{ "; 
   if ($type == "object") { 
    $value = get_object_vars($value); 
   }  
   foreach ($value as $k=>$v) { 
    $esc_key = sajax_esc($k); 
    if (is_numeric($k))  
     $s .= "$k: " . sajax_get_js_repr($v) . ", 
"; 
    else 
     $s .= "\"$esc_key\": " . 
sajax_get_js_repr($v) . ", "; 
   } 
   if (count($value)) 
    $s = substr($s, 0, -2); 
   return $s . " }"; 
  }  
  else { 
   $esc_val = sajax_esc($value); 
   $s = "'$esc_val'"; 
   return $s; 
  } 
 } 
 
 function sajax_handle_client_request() { 
  global $sajax_export_list; 
   
  $mode = ""; 
   
  if (! empty($_GET["rs"]))  
   $mode = "get"; 
   
  if (!empty($_POST["rs"])) 
   $mode = "post"; 
    
  if (empty($mode))  
   return; 
 
  $target = ""; 
   
  if ($mode == "get") { 
   // Bust cache in the head 
   header ("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");    
// Date in the past 
   header ("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") 
. " GMT"); 
   // always modified 
   header ("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");  
// HTTP/1.1 
   header ("Pragma: no-cache");                          
// HTTP/1.0 
   $func_name = $_GET["rs"]; 
   if (! empty($_GET["rsargs"]))  
    $args = $_GET["rsargs"]; 
   else 
    $args = array(); 
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  } 
  else { 
   $func_name = $_POST["rs"]; 
   if (! empty($_POST["rsargs"]))  
    $args = $_POST["rsargs"]; 
   else 
    $args = array(); 
  } 
   
  if (! in_array($func_name, $sajax_export_list)) 
   echo "-:$func_name not callable"; 
  else { 
   echo "+:"; 
   $result = call_user_func_array($func_name, $args); 
   echo "var res = " . trim(sajax_get_js_repr($result)) 
. "; res;"; 
  } 
  exit; 
 } 
  
 function sajax_get_common_js() { 
  global $sajax_debug_mode; 
  global $sajax_request_type; 
  global $sajax_remote_uri; 
  global $sajax_failure_redirect; 
   
  $t = strtoupper($sajax_request_type); 
  if ($t != "" && $t != "GET" && $t != "POST")  
   return "// Invalid type: $t.. \n\n"; 
   
  ob_start(); 
  ?> 
   
  // remote scripting library 
  // (c) copyright 2005 modernmethod, inc 
  var sajax_debug_mode = <?php echo $sajax_debug_mode ? 
"true" : "false"; ?>; 
  var sajax_request_type = "<?php echo $t; ?>"; 
  var sajax_target_id = ""; 
  var sajax_failure_redirect = "<?php echo 
$sajax_failure_redirect; ?>"; 
   
  function sajax_debug(text) { 
   if (sajax_debug_mode) 
    alert(text); 
  } 
   
   function sajax_init_object() { 
    sajax_debug("sajax_init_object() called..") 
     
    var A; 
     
    var msxmlhttp = new Array( 
    'Msxml2.XMLHTTP.5.0', 
    'Msxml2.XMLHTTP.4.0', 
    'Msxml2.XMLHTTP.3.0', 
    'Msxml2.XMLHTTP', 
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    'Microsoft.XMLHTTP'); 
   for (var i = 0; i < msxmlhttp.length; i++) { 
    try { 
     A = new ActiveXObject(msxmlhttp[i]); 
    } catch (e) { 
     A = null; 
    } 
   } 
     
   if(!A && typeof XMLHttpRequest != "undefined") 
    A = new XMLHttpRequest(); 
   if (!A) 
    sajax_debug("Could not create connection 
object."); 
   return A; 
  } 
   
  var sajax_requests = new Array(); 
   
  function sajax_cancel() { 
   for (var i = 0; i < sajax_requests.length; i++)  
    sajax_requests[i].abort(); 
  } 
   
  function sajax_do_call(func_name, args) { 
   var i, x, n; 
   var uri; 
   var post_data; 
   var target_id; 
    
   sajax_debug("in sajax_do_call().." + 
sajax_request_type + "/" + sajax_target_id); 
   target_id = sajax_target_id; 
   if (typeof(sajax_request_type) == "undefined" || 
sajax_request_type == "")  
    sajax_request_type = "GET"; 
    
   uri = "<?php echo $sajax_remote_uri; ?>"; 
   if (sajax_request_type == "GET") { 
    
    if (uri.indexOf("?") == -1)  
     uri += "?rs=" + escape(func_name); 
    else 
     uri += "&rs=" + escape(func_name); 
    uri += "&rst=" + escape(sajax_target_id); 
    uri += "&rsrnd=" + new Date().getTime(); 
     
    for (i = 0; i < args.length-1; i++)  
     uri += "&rsargs[]=" + escape(args[i]); 
 
    post_data = null; 
   }  
   else if (sajax_request_type == "POST") { 
    post_data = "rs=" + escape(func_name); 
    post_data += "&rst=" + escape(sajax_target_id); 
    post_data += "&rsrnd=" + new Date().getTime(); 
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    for (i = 0; i < args.length-1; i++)  
     post_data = post_data + "&rsargs[]=" + 
escape(args[i]); 
   } 
   else { 
    alert("Illegal request type: " + 
sajax_request_type); 
   } 
    
   x = sajax_init_object(); 
   if (x == null) { 
    if (sajax_failure_redirect != "") { 
     location.href = sajax_failure_redirect; 
     return false; 
    } else { 
     sajax_debug("NULL sajax object for user 
agent:\n" + navigator.userAgent); 
     return false; 
    } 
   } else { 
    x.open(sajax_request_type, uri, true); 
    // window.open(uri); 
     
    sajax_requests[sajax_requests.length] = x; 
     
    if (sajax_request_type == "POST") { 
     x.setRequestHeader("Method", "POST " + 
uri + " HTTP/1.1"); 
     x.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
    } 
    
    x.onreadystatechange = function() { 
     if (x.readyState != 4)  
      return; 
 
     sajax_debug("received " + 
x.responseText); 
     
     var status; 
     var data; 
     var txt = 
x.responseText.replace(/^\s*|\s*$/g,""); 
     status = txt.charAt(0); 
     data = txt.substring(2); 
 
     if (status == "") { 
      // let's just assume this is a pre-
response bailout and let it slide for now 
     } else if (status == "-")  
      alert("Error: " + data); 
     else { 
      if (target_id != "")  
      
 document.getElementById(target_id).innerHTML = eval(data); 
      else { 
       try { 
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        var callback; 
        var extra_data = false; 
        if (typeof 
args[args.length-1] == "object") { 
         callback = 
args[args.length-1].callback; 
         extra_data = 
args[args.length-1].extra_data; 
        } else { 
         callback = 
args[args.length-1]; 
        } 
        callback(eval(data), 
extra_data); 
       } catch (e) { 
        sajax_debug("Caught 
error " + e + ": Could not eval " + data ); 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
    
   sajax_debug(func_name + " uri = " + uri + "/post = " 
+ post_data); 
   x.send(post_data); 
   sajax_debug(func_name + " waiting.."); 
   delete x; 
   return true; 
  } 
   
  <?php 
  $html = ob_get_contents(); 
  ob_end_clean(); 
  return $html; 
 } 
  
 function sajax_show_common_js() { 
  echo sajax_get_common_js(); 
 } 
  
 // javascript escape a value 
 function sajax_esc($val) 
 { 
  $val = str_replace("\\", "\\\\", $val); 
  $val = str_replace("\r", "\\r", $val); 
  $val = str_replace("\n", "\\n", $val); 
  $val = str_replace("'", "\\'", $val); 
  return str_replace('"', '\\"', $val); 
 } 
 
 function sajax_get_one_stub($func_name) { 
  ob_start();  
  ?> 
   
  // wrapper for <?php echo $func_name; ?> 
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  function x_<?php echo $func_name; ?>() { 
   sajax_do_call("<?php echo $func_name; ?>", 
    x_<?php echo $func_name; ?>.arguments); 
  } 
   
  <?php 
  $html = ob_get_contents(); 
  ob_end_clean(); 
  return $html; 
 } 
  
 function sajax_show_one_stub($func_name) { 
  echo sajax_get_one_stub($func_name); 
 } 
  
 function sajax_export() { 
  global $sajax_export_list; 
   
  $n = func_num_args(); 
  for ($i = 0; $i < $n; $i++) { 
   $sajax_export_list[] = func_get_arg($i); 
  } 
 } 
  
 $sajax_js_has_been_shown = 0; 
 function sajax_get_javascript() 
 { 
  global $sajax_js_has_been_shown; 
  global $sajax_export_list; 
   
  $html = ""; 
  if (! $sajax_js_has_been_shown) { 
   $html .= sajax_get_common_js(); 
   $sajax_js_has_been_shown = 1; 
  } 
  foreach ($sajax_export_list as $func) { 
   $html .= sajax_get_one_stub($func); 
  } 
  return $html; 
 } 
  
 function sajax_show_javascript() 
 { 
  echo sajax_get_javascript(); 
 } 
 
  
 $SAJAX_INCLUDED = 1; 
} 
?> 
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/* ******************************************************************* 
 *                         index.php 
 ********************************************************************* 
 * @filename index.php 
 * @title index.php 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
   
*********************************************************************/ 
 
/********************************************************************** 
* Varje PHP sida har en start <?php tagg, och avslutas med  ?> 
* session_start() är en funktion som startar en session som sparar alla 
* nödvändiga variabler t.ex. användarnamn, användarID ... 
* header() behövs för att kunna visa svenska tecken.  
* require() är en funktion som länkar alla filer som behövs. I detta 
fall  
* Sajax biblioteket, Mysql anslutningsdata och verify.php som tar hand 
om 
* verifiering på serversidan.  
* Resten av koden är HTML och JavaScript  
**********************************************************************/ 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
require ("Sajax.php"); 
require ("mysql_connect.php"); 
require ("verify.php"); 
sajax_init(); 
sajax_export("loggin_user","verify_user"); 
sajax_handle_client_request(); 
?> 
<html><head> 
<script language="javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
 <title>MAIM</title> 
 <script><?  sajax_show_javascript(); ?></script> 
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="all" /> 
</head><body onload ="document.myform.user.focus()";> 
<center><h3>Logga in i MAIM </h3><br/> 
<form name="myform" id="myform"  action="#"     onsubmit="loggin(); 
return false;"> 
Användarnamn<br/> 
<input type="text" name="user" id="user" AUTOCOMPLETE = "off"  
size="10" maxlength="20" onblur="do_checkUser();"/> 
<span id="result"></span> 
<br/>Lösenord<br/> 
<input type="password" name="password" AUTOCOMPLETE = "off" 
id="password" size="10" maxlength="20" /> 
<span id="loggin"></span><br/> 
<br/><input type="button" onclick="loggin(); return false;" 
value="Logga in" /><br/> 
<a href="register.php">Registrera dig</a> 
<br/></form></center></body></html> 
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/******************************************************************** 

 *                         verify.php  
 ********************************************************************* 
 * @filename verify.php  
 * @title verify 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
   
*********************************************************************/ 
 
/********************************************************************** 
* Skriptet består av två funktioner: 
* verify_user() som verifierar om  
* det angivna användarnamnet redan finns i databasen eller inte. 
* Detta sker genom att koppla servern upp mot MySQL och ställa en  
* SQL-fråga.  
* loggin_user() är en funktion som tar hand om inloggningen.  
* Den kollar om användarnamnet och lösenordet som finns i databasen 
* stämmer överrens med de angivna som argument. 
* Vid lyckad inloggning skapas en session, där sparas user och userID 
* som kommer att användas senare. 
**********************************************************************/ 
 
 
<?php 
 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
 
function verify_user($user) 
{ 
 $query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE user = '$user'") 
or die(mysql_error()) ; 
 $row = mysql_fetch_row($query) ; 
 if ($row == 0) 
 { 
     return false ; 
 } 
 if ($row > 0) 
 {     
     return true ; 
 } 
} 
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function loggin_user($user, $password) 
{ 
 $query = "SELECT * FROM users WHERE user = '$user' and password 
='$password'" ; 
  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()) ; 
  $num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
 
   if ($num_rows > 0) 
    { 
     $row = mysql_fetch_row($result); 
       
      $_SESSION['user'] = $user; 
      $_SESSION['user_id'] = $row[0];  
     
 session_register($_SESSION['user']); 
     
 session_register($_SESSION['user_id']); 
      return true; 
    } 
  if ($num_rows == 0) 
  { 
    return false ; 
  } 
} 
?> 
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/******************************************************************** 

 *                         rooms.php  
 ********************************************************************* 
 * @filename rooms.php  
 * @title rooms 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
********************************************************************** 
* Detta är en sida som visar alla tillgängliga rum med klickbar länk  
* som innehåller två argument namnet och rummets ID nummer. 
*********************************************************************/ 
  
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1') ; 
if(!session_is_registered(user)) 
{ 
header("location:index.php"); 
} 
else 
{ 
    require ("Sajax.php") ; 
    require ("mysql_connect.php") ; 
    require ("chose_rooms.php") ; 
 
    sajax_init() ; 
   
 sajax_export("available_rooms","insert_session") ; 
    sajax_handle_client_request() ; 
?> 
<html> 
<head> 
 <title>MAIM, Välj ett rum!</title> 
 <script language="javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
 <script> 
 <? 
 sajax_show_javascript() ; 
    ?> 
 </script> 
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" 
media="all" /> 
  <meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; 
charset=iso-8859-1" /> 
</head> 
<body onload="open_the_room();"> 
<center> 
<div id="rooms"></div><br /> 
<a href="logout.php">Logga ut</a> 
</center> 
</body> 
</html> 
<?php } ?> 
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/******************************************************************** 

 *                   chose_rooms.php  
 ********************************************************************* 
 * @filename chose_rooms.php  
 * @title choose rooms 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
********************************************************************** 
* available_rooms()  
* Visar alla tillgängliga chattrum och sätter varje rumID i en 
* JavaScript funktion som heter makeRequest()  
* för att rummet skall vara länkbar. 
* då kan användaren välja ett specifikt rum.   
 
**********************************************************************/ 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
 
 function available_rooms() { 
 $columns = 2 ; 
 $query = "SELECT room_id, room FROM rooms" ; 
 $result = mysql_query($query) ; 
 $num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
 $rows = $num_rows ; 
 $rooms=""; 
 while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 
     $data[] = $row['room_id'] ; 
     $data2[] = $row['room'] ; 
 } 
  for ($i = 0; $i < $rows; $i++){ 
    for ($j = 0; $j < $columns; $j++){ 
    if (isset($data2[$i + ($j * $rows)])) 
    { 
 
$rooms = $rooms."</br><span style=\"cursor: pointer; text-decoration: 
underline\" onclick=\"makeRequest('". $data2[$i + ($j * $rows)]."','". 
$data[$i + ($j * $rows)]."')\">" . $data2[$i + ($j * $rows)]. 
"</span>";      }    }     } 
return $rooms; 
} 
/********************************************************************** 
insert_session()  
Sparar rummets nman och ID i sessionen 
*********************************************************************/ 
function insert_session($roomname,$rid){ 
 $_SESSION['roomname'] = $roomname; 
 session_register($_SESSION['roomname']); 
  
 $_SESSION['rid'] = $rid; 
 session_register($_SESSION['rid']); 
} 
?> 
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/********************************************************************  

*           chat.php  
 ********************************************************************* 
 * @filename chat.php  
 * @title chat room 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
******************************************************************** 
Chattrummet startas med en session som lagrar nödvändiga variabler 
och kontrollerar om användaren har redan en session.  
Sajax_export deklarerar vilka PHP funktioner som kan anropas  
inifrån HTML sidan. Med hjälp av en session kan vi ta emot  
rummets ID och namn som ska visas. 
get_last_messageID()är en PHP funktion som hämtar det senaste  
inmatade meddelande ID från Databasen.  
Resten av koden är HTML kod som visar en knapp och ett textfält. 
När sidan laddas (onload) anropas JavaScript funktionen refresh() 
add_message() funktionen skickar nya meddelanden till databasen.  
*********************************************************************/ 
 
<?php 
session_start() ; 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
if (!session_is_registered(user)) 
{ 
 session_unset(); 
 session_destroy(); 
 header("location:index.php"); 
} 
else 
{ 
 require ("Sajax.php") ; 
 require ("mysql_connect.php") ; 
 require ("chat_functions.php") ; 
 sajax_init() ; 
 
 sajax_export("insert_messages","get_user_info","print_out_message
s","refresh"); 
 sajax_handle_client_request() ; 
 $_SESSION['message_id'] = get_last_messageID(); 
 session_register($_SESSION['message_id']); 
?> 
 
<html> 
<head> 
 <title><? echo $_SESSION['roomname']; ?></title> 
  <script language="javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
 <script> 
 <? sajax_show_javascript() ; ?> 
</script> 
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="all" /> 
</head> 
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<body onload="refresh(); document.myform.message.focus();"> 
<form name="myform" AUTOCOMPLETE = "off" id="myform" onsubmit="add();  
return false;" action="#" /> 
 
<input class="INPUTMESSAGE" type="text" AUTOCOMPLETE = "off" 
name="message" id="message" onclick="add(); return false;"/><br/> 
 
<input type="button" value="Skicka" onclick="add(); return 
false;"/><br/> 
 
<ul><span id="chat_plan"></span></ul> 
 
</form> 
<span id="status"></span><br/> 
<center> 
<a href="rooms.php">Byt chatrum</a><br/> 
<a href="logout.php">Logga ut</a> 
</center> 
 
</body> 
</html> 
<?php } ?> 
 
/*********************************************************************  

*           chat_functions.php  
 ********************************************************************* 
 * @filename chat_functions.php  
 * @title chat room functions 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 ********************************************************************/ 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
 
/********************************************************************** 
refresh() är en PHP funktion som hämtar rummets ID och Message ID från 
sessionen 
och visar alla meddelanden som tillhör det specifika rummet med alla 
detaljer såsom 
datum, användarnamnet och meddelandet 
*********************************************************************/ 
function refresh(){ 
  
 $room_id = $_SESSION['rid']; 
 $message_id = $_SESSION['message_id']; 
 $messages = ""; 
 $query = "SELECT users.user, messages.message_id, 
messages.message, messages.date_time FROM users, messages WHERE 
users.user_id = messages.user AND messages.room = '$room_id' AND 
message_id > '$message_id'"; 
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
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 while ($row = mysql_fetch_array($result)) 
 { 
  $messages =  "<li>".$messages.substr($row['date_time'], 
11)." [~~".$row['user']."~~] ".$row['message']."</li>"; 
  $message_id = $row['message_id'];  
 } 
 $_SESSION['message_id']=$message_id; 
 return $messages; 
} 
 
/********************************************************************** 
insert_messages() är en PHP funktion som tar emot ett meddelande som 
argument  
och skickar det vidare till databasen. 
*********************************************************************/ 
 
function insert_messages($message){ 
 $userid = $_SESSION['user_id']; 
 $roomid = $_SESSION['rid']; 
 $username = $_SESSION['user']; 
 $datum = date('Y-m-d H:i:s'); 
  
 $sql="INSERT INTO messages (message,user,room,date_time) VALUES 
('$message', '$userid', '$roomid', '$datum')"; 
 $commit=mysql_query($sql); 
 if(!$commit) { 
   return "<span id=\"warn\">Fails</span>\n"; 
 } 
} 
 
/********************************************************************** 
get_last_messageID () är en PHP funktion som visar sista meddelande ID 
 som tillhör det specifika rummet.   
*********************************************************************/ 
function get_last_messageID() 
{ 
 $room_id = $_SESSION['rid']; 
 $query = "SELECT MAX(message_id) FROM messages where 
room='$room_id'"; 
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
 
 $row = mysql_fetch_row($result); 
 return $row[0];     
} 
 
?> 
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/********************************************************************* 

 *                       register.php 
 ********************************************************************* 
 * @filename register.php 
 * @title Registrering av nya användare 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
********************************************************************* 
* Skriptet verifierar användarnamn och registrerar nya användare. 
* Vid lyckad registrering sparas följande info. i en PHP-session.  
* användarnamnet, användarID, e-post och lösenord.   
*********************************************************************/ 
 
<?php 
 
require ("Sajax.php"); 
require ("mysql_connect.php"); 
require ("register_funktions.php"); 
 
sajax_init(); 
sajax_export("verify_user"); 
sajax_export("insert_registration"); 
sajax_handle_client_request("post"); 
?> 
<html> 
<head> 
 <title>MAIM</title> 
 <script> 
 <?php 
sajax_show_javascript(); 
?> 
/********************************************************************  
* do_verifyUser() är en JavaScript funktion som verifierar att  
* användarnamnet inte redan finns i databasen,  
* och att det ska vara minst 3 tecken.  
* Ett felmeddelandet som kommer ifall ett false svar kommer visas.   
********************************************************************/ 
 
function do_verifyUser()  
{ 
 var minLength = 3; 
 var user; 
 user = document.getElementById("user").value; 
  if ( user.length < minLength ){ 
     document.getElementById("result").innerHTML= "<span 
id=\"warn\"><br/>Ange minst 3 tecken</span>"; 
 } 
 else    {  
   x_verify_user(user,set_result); 
   } 
} 
 
function set_result(result) 
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{ 
if(result) 
   { 
   document.getElementById("result").innerHTML= "<span 
id=\"warn\"><br/>Användarenamnet är upptaget</span>\n"; 
   } 
  else 
  { 
  document.getElementById("result").innerHTML= ""; 
 }  
} 
 
/********************************************************************  
*   do_ checkpassword() 
*********************************************************************/ 
function do_checkpassword() { 
     var minLength = 3; 
  var  password; 
  password = document.getElementById("password").value; 
     
      if (password.length < minLength ) 
          { 
            set_passwordresult('<span id=\"warn\"><br/>Ange minst 3 
tecken.</span>'); 
          } 
          else 
          { 
         set_passwordresult('');  
    } 
     
} 
 
function set_passwordresult(password_result) { 
 document.getElementById("password_result").innerHTML=password_res
ult; 
} 
/******************************************************************** 
* do_verificationrepassword() är en JavaScript funktion som används  
* av registreringskomponenten. 
* Funktionen testar om två lösenord är identiska. 
********************************************************************/ 
 
function do_verificationrepassword() { 
 var  password, re_password; 
   password = document.getElementById("password").value; 
 re_password = document.getElementById("re_password").value; 
 if ( re_password != password || re_password == '' )  
   { 
  set_repasswordresult('<span id=\"warn\"><br/>Felaktig 
lösenord</span>'); 
   } 
   else 
   { 
   set_repasswordresult(""); 
   } 
} 
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function set_repasswordresult(repassword_result){ 
 document.getElementById("repassword_result").innerHTML=repassword
_result; 
} 
 
/********************************************************************  
* do_verificationemail() 
* En JavaScript funktion som validerar inmatad e-postadress. 
* Funktionen testar om e-postadressen innehåller en @ på minst den 
andra 
* positionen och testar om det finns en punkt efter @ + en position. 
* set_emailresult() visar resultat i en span tagg. 
*********************************************************************/ 
 
function do_verificationemail() { 
 var email; 
 email = document.getElementById("email").value; 
 apos=email.indexOf("@") 
 dotpos=email.lastIndexOf(".") 
  
 if (apos<1 || dotpos-apos<2  || email == '')  
   { 
  set_emailresult('<span id=\"warn\"><br/>Felaktig e-
post.</span>'); 
   } 
   else 
   { 
   set_emailresult(""); 
   } 
} 
function set_emailresult(email_result) { 
 document.getElementById("email_result").innerHTML=email_result; 
} 
   
/********************************************************************  
* do_send() kontrollerar att alla element fyller sina villkor  
* och är inmatade på rätt sätt.  
* Då skickas alla vidare till databasen via funktionen 
* insert_registration() 
*********************************************************************/ 
function do_send()  { 
  var  div_user, div_password, div_re_password, div_email; 
   
  div_user = document.getElementById("result").innerHTML; 
     div_password = 
document.getElementById("password_result").innerHTML; 
  div_re_password = 
document.getElementById("repassword_result").innerHTML; 
     div_email = 
document.getElementById("email_result").innerHTML; 
      
  if(div_user =='' && div_password =='' && div_re_password== '' && 
div_email == '') 
  { 
   var  user = document.getElementById("user").value; 
    var  password = document.getElementById("password").value; 
  var email = document.getElementById("email").value; 
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     x_insert_registration(user, password ,email 
,set_insertregister); 
   } 
  } 
function set_insertregister(register) 
 { 
  
  if(register) 
    { 
        window.document.location = "rooms.php"; 
    } 
 else 
 { 
 document.getElementById("register").innerHTML="FEL, Error"; 
 } 
 } 
 
  
 </script> 
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" 
media="all" />  
  <meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; 
charset=iso-8859-1" /> 
</head> 
 
<body onload="document.myform.user.focus()"> 
<form name="myform" id="myform"  action="" > 
  <center><h3>MAIM</h3>     
Användarnamn<br/> 
<input type="text" name="user" id="user" onblur="do_verifyUser();"/> 
<span id="result"></span> 
<br/> 
Lösenord<br/> 
<input type="password" name="password" id="password" 
onblur="do_checkpassword();"/> 
<span id="password_result"></span> 
<br/> 
Bekräfta Lösenord<br/> 
<input type="password" name="re_password" id="re_password" 
onblur="do_verificationrepassword();"/> 
<span id="repassword_result"></span> 
<br/> 
E-postadress<br/> 
<input type="text" name="email" id="email"  
onblur="do_verificationemail();" /> 
<span id="email_result"></span> 
<br/> 
<input type="button" value="Registera!" onclick="return do_send();"/> 
<span id="register"></span> 
<br/> 
<a href="index.php">Logga in<a/> 
<br/> 
</form> 
</center> 
</body> 
</html>  
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/********************************************************************* 

 *                  register_funktions.php 
 ********************************************************************* 
 * @filename register_funktions.php 
 * @title Registeringsfunktioner 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
********************************************************************* 
* verify_user() 
* En PHP funktion som verifierar att användarnamnet redan finns i 
databasen 
* den returnerar ett false eller true 
*********************************************************************/ 
<?php 
function verify_user($user) 
{ 
 $query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE user = '$user'") 
or die(mysql_error()) ; 
 $row = mysql_fetch_row($query) ; 
 if ($row == 0){ 
     return false ; 
 } 
 if ($row > 0){     
     return true ; 
 } 
} 
/********************************************************************  
insert_registration () är en PHP funktion som matar in alla i 
Databasen.  
**********************************************************************/ 
 
function insert_registration($user, $password, $email) 
{ 
 $sql = "INSERT INTO users (user, password, email) VALUES 
('$user','$password', '$email')" ; 
 $commit = mysql_query($sql) ; 
 if (!$commit) 
 { 
  return false; 
 } 
 else 
 { 
  $query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE user = 
'$user'") or die(mysql_error()) ; 
  $row = mysql_fetch_row($query); 
    $_SESSION['user'] = $user; 
    $_SESSION['user_id'] = $row[0];   
    session_register($_SESSION['user']); 
    session_register($_SESSION['user_id']); 
    return true; 
 } 
} 
 



 147

?> 
/********************************************************************** 

 *                         style.css 
 ********************************************************************* 
 * @filename style.css 
 * @title style sheet for MAIM 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
**********************************************************************/ 
 
body { 
 font-family: helvetica, sans-serif; 
 margin:0px; 
 padding:0px; 
 font-size: 0.8em; 
 text-align: left; 
  
 } 
 
#accepted   { color: #C20000; background: #FFC5A8 } 
 
#notice { color: #248A01;background: #CCFFBC } 
 
#warn { color: red; background: yellow } 
 
li {  margin-bottom: 0.25em; 
      display: block; 
   width: auto; 
   height: auto; 
   background: #CC9999; 
   border: 1px dotted #996666; 
   }  
  
.INPUTMESSAGE  
{ 
  width: 90%;  
 height: auto 
} 
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/********************************************************************* 

 *                       mysql_connect.php 
 ********************************************************************* 
 * @filename mysql_connect.php 
 * @title MySQL connection 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
*********************************************************************/ 
 
<?php 
    $dbHost = "localhost" ; 
    $dbUser = "mobileajax_se" ; 
    $dbPwd = "              " ; 
    $dbName = "mobileajax_se" ; 
 
    $dbconn = mysql_connect($dbHost, $dbUser, 
$dbPwd) ; 
    mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error()) 
; 
?> 
 
 
 
/********************************************************************* 

 *                      logout.php 
 * förstör sessionen och hänvisar användaren till startsidan                          
 ********************************************************************* 
 * @filename register_funktions.php 
 * @title Registeringsfunktioner 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-10-30 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
*********************************************************************/ 
<?php 
session_start(); 
session_destroy(); 
session_unset(); 
header("Location: index.php"); 
?> 
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/* 
********************************************************************* 

 *           Admin filer och funktioner 
 *                         ajaxmotor.js 
 ********************************************************************* 
 * @filename ajaxmotor.js 
 * @title Admin for MAIM 
 * @version 1.1 
 * @date 2007-09-30 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 */ 
/********************************************************************** 
* open_the_room()är en JavaScript funktion som visar alla tillgängliga  
* chattrummen på Db med namn och IDnummer detta sker med hjälp av PHP  
* funktionen    
* available_rooms() som skickas av  open_the_room() och resultat visas  
* set_rooms()                    
 
**********************************************************************/ 
 
function open_the_room()  
{ 
  x_available_rooms(set_rooms); 
} 
 function set_rooms(rooms) 
 { 
       document.getElementById("rooms").innerHTML= rooms; 
 } 
/********************************************************************** 
* visa_users() är en JavaScript funktion som visar alla tillgängliga  
* användare på Db med namn och IDnummer detta sker med hjälp av PHP  
* funktionen.    
 
**********************************************************************/ 
 
function visa_users()  
{ 
  x_available_users(set_visa_users); 
} 
 function set_visa_users(users) 
 { 
       document.getElementById("users").innerHTML= users; 
 } 
/********************************************************************** 
* add_room() är en JavaScript funktion som lägger till ett nytt rum med  
* hjälp av databasen. set_room() visar det nya skapade rummet. 
**********************************************************************/ 
 
function add_room()  
{ 
var room = document.getElementById("room").value; 
 if (room == "")  
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 {   return "";  } 
 x_insert_room(room,set_room); 
} 
 
function set_room(room) 
{  
    if(room) 
      { 
       window.document.location = "admin.php"; 
      } 
       else 
      { 
    document.getElementById("result").innerHTML= "<span 
id=\"warn\"><br/>Rummet finns redan!</span>"; 
   } }  
 
 function set_loggin(loggin) 
 { 
 if(loggin) 
 { 
     window.document.location = "admin.php"; 
 }  
else 
 { 
 document.getElementById("loggin").innerHTML= "<span 
id=\"warn\"><br/>Felaktigt lösenord!</span>"; 
  } 
} 
********************************************************************* 
* loggin() är en JavaScript funktion som tar emot två argument: admin 
och  
* password, dessa två värden skickas vidare till loggin_user() och  
* resultatet kommer att visas i set_resultuser () funktionen. 
*********************************************************************  
 
function loggin()  
{ 
Var admin = document.getElementById("admin").value; 
Var password = document.getElementById("password").value; 
   x_loggin_user(admin,password,set_loggin); 
 } 
 
function set_resultuser(result) 
 { 
 if(!result) 
   { 
document.getElementById("result").innerHTML= "<span 
id=\"warn\"></br>Användaren existerar inte!</br></span>"; 
   } 
  else 
  { 
     document.getElementById("result").innerHTML= ""; 
  } } 
 
********************************************************************* 
*  do_checkUser() är en JavaScript funktion som tar emot en argument: 
admin  
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*  och kontrollerar båda längden på  variablen och om angivet namnet  
*  existerar i DB. om den är mer än tre tecken. sen visar ett 
resultatet 
*  på skärmen. 
*********************************************************************  
 
function do_checkUser()  
{ 
    var minLength = 3; 
    Var admin = document.getElementById("admin").value; 
  if ( admin.length < minLength ){ 
return "<span id=\"warn\"><br/>Ange minst 3 tecken</span>"; } 
              else {  
 x_verify_user(admin,set_resultuser); 
                   } } 
 
********************************************************************* 
* makeRequest(rooms) och makeRequest(roid) är JavaScript funktioner som 
tar * emot sina argument som nedannamn, de tar bort user och rum från  
* databasen. resultat visas på set_makeRequest(rooms) och  
* set_deleteUser(users) funktioner. 
*********************************************************************  
function set_makeRequest(rooms) 
          { 
 if(rooms) 
    { 
      window.document.location = "del_room.php"; 
    }  
    else    { 
    document.getElementById("rooms").innerHTML= "<span 
id=\"warn\"><br/>det gick inte att ta bort rummet</span>"; 
    }  } 
  
function makeRequest(roid)  
{ 
  x_delete_rooms(roid,set_makeRequest);} 
  
********************************************************************* 
* deleteUser() är en JavaScript funktion som tar bort en användare från 
databasen genom att skicka namnet vidare till delete_user() PHP 
funktionen. 
*********************************************************************  
 
function deleteUser(username)  
 { 
    x_delete_user(username,set_deleteUser); 
 } 
  
function set_deleteUser(users) 
{ 
if(users) 
   { 
     window.document.location = "del_user.php"; 
   }  
  else 
   { 
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   document.getElementById("users").innerHTML= "<span 
id=\"warn\"><br/>det gick inte att ta bort user</span>"; 
   } 
 } 
/* 
********************************************************************* 
*  index.php för Admin 
* index sidan visar två textfält med en knapp som skickar requesten 
vidare   * till  loggin() funktionen                        
********************************************************************* 
<?php 
session_start() ; 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
require ("Sajax.php"); 
require ("mysql_connect.php"); 
require ("verify.php"); 
 
sajax_init(); 
sajax_export("loggin_user","verify_user"); 
sajax_handle_client_request();?> 
<html><head> 
<script language="javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
 <title>MAIM Admin</title> 
 <script><?  sajax_show_javascript(); ?></script> 
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" 
media="all" /> 
</head> 
<body onload ="document.myform.admin.focus();"> 
<center><h3>Admin i MAIM </h3><br/> 
<form name="myform" id="myform"  action="#" onsubmit="loggin(); return 
false;">Användarnamn<br/> 
<input type="text" name="admin" id="admin" size="10" maxlength="20" 
onblur="do_checkUser();"/> 
<span id="result"></span><br/> 
Lösenord<br/><input type="password" name="password" id="password" 
size="10" maxlength="20"  /><span id="loggin"></span><br/> 
<br/><input type="button" onclick="loggin(); return false;" 
value="Logga in" /><br/></form></center></body></html> 
 
 
 
/* 
********************************************************************* 
*  admin.php för Admin 
* Sidan innehåller en lista over vad en admin vil göra med tre 
alternativ. 
* Ta bort en användare 
* Skapa ett chat rum 
* Ta bort ett chat rum 
********************************************************************* 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1') ; 
if(!session_is_registered(admin)) 
{  header("location:index.php");} 
Else { ?> 
<html><head><title>Administratör</title> 
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<script language="javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="all" /> 
<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; 
charset=iso-8859-1" /> 
</head><body><center><h2>Administratör</h2> 
<span id="result"></span> 
<a href="del_user.php">Ta bort en användare.</a><br /> 
<a href="cre_room.php">Skapa ett chat rum.</a><br /> 
<a href="del_room.php">Ta bort ett chat rum.</a><br /> 
<a href="logout.php">Logga ut</a> 
</center></body></html><?php } ?> 
 
 
/* 
********************************************************************* 
*  cre_room.php för Admin 
* en sida som innehåller en textfält för att kunna skriva en ett 
rumsnamn  
* och en knapp som utför processen. 
********************************************************************* 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1') ; 
if(!session_is_registered(admin)) 
   {    header("location:index.php");   } 
 Else    { 
require ("Sajax.php"); 
require ("create_rooms.php"); 
require ("mysql_connect.php"); 
sajax_init(); 
sajax_export("insert_room"); 
sajax_handle_client_request();?> 
<html><head> 
<script language="javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
<title>MAIM Admin</title> 
<script><?  sajax_show_javascript(); ?></script> 
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="all" /> 
</head> 
<body onload ="document.myform.room.focus();"> 
<center><h3>Skapa chatrum</h3><br/> 
<form name="myform" id="myform"  action="#" onsubmit=""> 
Ange ett namn<br/> 
<input type="text" name="room" id="room" size="10" maxlength="20"/> 
<span id="result"></span><br/> 
<input type="button" onclick="return add_room();" value="Skapa" /> 
<br/></form><a href="admin.php">Meny</a><br/> 
<a href="logout.php">Logga ut</a> 
</center></body></html><?php } ?> 
 
 
/* 
********************************************************************* 
*  create_rooms.php för Admin 
* Är en PHP function som skapar angivet rumnamn via en Mysql fråga. 
********************************************************************* 
<?php 
session_start(); 
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header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1') ; 
require ("mysql_connect.php"); 
function insert_room($room) 
{ 
$query = mysql_query("SELECT * FROM rooms WHERE room='$room'") or 
die(mysql_error()) ; 
 $row = mysql_fetch_row($query) ; 
 if ($row == 0) 
 { 
 $sql="INSERT INTO rooms (room) VALUES ('$room')"; 
         $commit=mysql_query($sql); 
          if($commit) 
            { return true; } 
        Else { return false; } 
 } 
  if ($row > 0) 
  { return false ;  } } ?> 
 
/* 
********************************************************************* 
*  del_room.php för Admin 
* en sida som innehåller lista över alla tillgänglia rum, då kan man 
välja vilket som skall tas bort och en knapp som utför processen. 
********************************************************************* 
 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1') ; 
if(!session_is_registered(admin)) 
{ header("location:index.php");} 
else{ 
require ("Sajax.php"); 
require ("delete_rooms.php"); 
require ("mysql_connect.php"); 
sajax_init(); 
sajax_export("available_rooms","delete_rooms"); 
sajax_handle_client_request();?> 
<html><head> 
<script language="javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
<title>MAIM Admin</title><script><?  sajax_show_javascript(); ?> 
</script><link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" 
media="all" /></head> 
<body onload="open_the_room();"> 
<center><form name="myform" id="myform"  action="#" onsubmit=""> 
<br/><div id="rooms"></div><br/> 
</form><a href="admin.php">Meny</a><br/> 
<a href="logout.php">Logga ut</a></center> 
</body></html><?php } ?> 
/* 
********************************************************************* 
*  delete_rooms.php för Admin 
* Är två PHP functioner som tar bort det angivet rumnamn via en Mysql 
fråga. Och en funktion som visar alla tillgängliga rumen på Databasen. 
********************************************************************* 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1') ; 
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require ("mysql_connect.php"); 
 
function delete_rooms($roid) 
{ 
$sql = "delete from rooms where room='$roid'"; 
 $commit = mysql_query($sql); 
  if ($commit) 
  { return true; } 
  Else { return false; } 
} 
 
function available_rooms() 
{ 
$columns = 2 ; 
$query = "SELECT room_id, room FROM  rooms" ; 
$result = mysql_query($query) ; 
$num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
$rows = $num_rows ; 
$rooms=""; 
while ($row = mysql_fetch_array($result)) 
{ 
$data[] = $row['room_id'] ; 
$data2[] = $row['room'] ; 
} 
for ($i = 0; $i < $rows; $i++) 
    { 
    for ($j = 0; $j < $columns; $j++) 
     { 
     if (isset($data2[$i + ($j * $rows)])) 
 { 
$rooms = $rooms."</br><span style=\"cursor: pointer; text-decoration: 
underline\"   onclick=\"makeRequest('". $data2[$i + ($j * 
$rows)]."')\">" . $data2[$i + ($j * $rows)]. "</span>"; 
 } } } 
return $rooms; 
}?> 
/* 
********************************************************************* 
*  del_user.php för Admin 
* en sida som innehåller lista över alla tillgänglia användare, då kan 
man välja vilken som skall tas bort och en knapp som utför processen. 
* ********************************************************************* 
 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1') ; 
if(!session_is_registered(admin)) 
{header("location:index.php");} 
else 
{ 
require ("Sajax.php"); 
require ("delete_users.php"); 
require ("mysql_connect.php"); 
sajax_init(); 
sajax_export("available_users","delete_user"); 
sajax_handle_client_request(); 
?> 
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<html> 
<head> 
<script language="javascript" src="ajaxmotor.js"></script> 
 <title>MAIM Admin</title> 
 <script> 
 <?  sajax_show_javascript(); ?> 
 </script> 
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" 
media="all" />  
</head> 
<body onload="visa_users();"> 
<center> 
<form name="myform" id="myform"  action="#" onsubmit=""> 
<br/> 
<div id="users"></div> 
<br/> 
</form> 
<a href="admin.php">Meny</a><br/> 
<a href="logout.php">Logga ut</a> 
</center> 
</body> 
</html> 
<?php } ?> 
 
/* 
********************************************************************* 
*  delete_users.php för Admin 
* Är några PHP functionersom tar hand om borttagande av en användare 
från Databasen. 
********************************************************************* 
<?php 
session_start(); 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1') ; 
require ("mysql_connect.php"); 
function available_users() 
{ 
$columns = 2 ; 
$query = "SELECT * FROM users" ; 
$result = mysql_query($query) ; 
$num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
$rows = $num_rows ; 
$users=""; 
while ($row = mysql_fetch_array($result)) 
{ 
$data2[] = $row['user'] ; 
} 
for ($i = 0; $i < $rows; $i++) 
{ 
for ($j = 0; $j < $columns; $j++) 
{ 
if (isset($data2[$i + ($j * $rows)])) 
{ 
$users = $users."</br><span style=\"cursor: pointer; text-decoration: 
underline\"   onclick=\"deleteUser('". $data2[$i + ($j * 
$rows)]."')\">" . $data2[$i + ($j * $rows)]. "</span>"; 
}   }   } 
return $users; 
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} 
function delete_user($user) 
{ 
$sql = "delete from users where user='$user'"; 
$commit = mysql_query($sql); 
 if (!$commit) 
 { return false; } 
 else 
 { return true;} 
}?> 
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Bilaga 8: Källkod till Java ME  
  
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                         MAIM.java 
 * 
 ********************************************************************* 
 * @filename MAIM.java 
 * @title Mobile Ajax Instant Messenger (MAIM) - Java Version 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-19 
 * @author Mahmud Al Hakim <mahmud.alhakim@mobileajax.se> 
 * @author Hydar Altayr <hydar.altayr@mobileajax.se> 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 * 
 ********************************************************************* 
 */ 
import java.io.*; 
import javax.microedition.io.*; 
import javax.microedition.lcdui.*; 
import javax.microedition.midlet.*; 
 
public class MAIM extends MIDlet implements CommandListener { 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  * Privata medlemmar 
  * 
  */ 
    private String defaultURL = "http://www.mobileajax.se/maim/java/"; 
    private String messageID; 
    private int    user_id; 
 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  Login Form GUI Komponenter 
  * 
  */ 
 private Display display; 
 private TextField username; 
 private TextField password; 
 private Form loginForm; 
 private StringItem label; 
 private Command AVBRYT_COMMAND =  new Command("Avbryt", 
Command.EXIT, 1); 
 private Command LOGIN_COMMAND = new Command("Logga in", 
Command.OK, 0); 
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 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  CHAT ROOM Form GUI Komponenter 
  * 
  */ 
    private Form chattrum; 
    private ScrollableMessagesBox outputField; 
    private TextField inputField; 
 private Command EXIT_COMMAND = new Command("Logga ut", 
Command.EXIT, 0); 
    private Command SEND_COMMAND = new Command("Skicka", Command.OK, 
1); 
 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  Konstruktor 
  * 
  */ 
    public MAIM(){ 
 
  display = Display.getDisplay(this); 
 } 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  Inloggningsformulär 
  * 
  */ 
 public void logginFormGUI(){ 
 
  loginForm = new Form("MAIM - JAVA"); 
  label = new StringItem("Logga in i MAIM\n\n", ""); 
  label.setLayout(Item.LAYOUT_CENTER | Item.LAYOUT_2); 
  username = new TextField("Användarnamn\n", "", 10, 
TextField.ANY); 
  username.setLayout(Item.LAYOUT_CENTER | Item.LAYOUT_2); 
  password = new TextField("Lösenord\n", "", 10, 
TextField.PASSWORD); 
  password.setLayout(Item.LAYOUT_CENTER | Item.LAYOUT_2); 
 
  loginForm.addCommand(AVBRYT_COMMAND); 
  loginForm.addCommand(LOGIN_COMMAND); 
 
  loginForm.append(label); 
  loginForm.append(username); 
  loginForm.append("\n"); 
  loginForm.append(password); 
 
  loginForm.setCommandListener(this); 
  display.setCurrent(loginForm); 
  display.setCurrentItem(username); 
 } 
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 /****************************************************************
******** 
  * 
  *      Chattrummets GUI 
  * 
  */ 
 public void chattrumGUI(){ 
  chattrum = new Form("MAIM"); 
  outputField = new 
ScrollableMessagesBox("",chattrum.getWidth(),chattrum.getHeight()-
(chattrum.getHeight()/7)); 
  inputField = new TextField(null, "", 255, TextField.ANY); 
 
 inputField.setPreferredSize(chattrum.getWidth(),chattrum.getHeigh
t()/9); 
 
  chattrum.addCommand(SEND_COMMAND); 
  chattrum.addCommand(EXIT_COMMAND); 
  chattrum.append(outputField); 
  chattrum.append(inputField); 
 
  chattrum.setCommandListener(this); 
  display.setCurrent(chattrum); 
  //display.setCurrentItem(inputField); 
 } 
 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  Command implementationer 
  * 
  */ 
 public void commandAction(Command c, Displayable s) { 
  if (c == EXIT_COMMAND) { 
 
   destroyApp(false); 
   notifyDestroyed(); 
  } 
  else if (c == AVBRYT_COMMAND){ 
 
   destroyApp(false); 
   notifyDestroyed(); 
  } 
  else if (c == SEND_COMMAND){ 
 
   new sendMessage().start(); 
 
  } 
  else if (c == LOGIN_COMMAND){ 
 
   validateUser(username.getString(), 
password.getString()); 
  } 
 } 
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 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  startApp 
  * 
  */ 
    public void startApp() { 
   
  // Testa databasuppkoppling 
  Thread connect = new Thread() { 
   public void run() { 
    try{ 
     String s = connect(defaultURL + 
"connect.php"); 
     int i = getIntegerFromString(s); 
     if (i != 1){ 
      Alert error = new Alert("Fel!", 
"Enheten kan tyvärr inte kommunicera med servern!", null, 
AlertType.ERROR); 
      error.setTimeout(Alert.FOREVER); 
      display.setCurrent(error, 
loginForm); 
     } 
     else{ 
      //Vid lyckad kommunikation öppna 
Login Form 
      logginFormGUI(); 
     } 
 
    }catch (IOException e) { 
     System.out.println("IOException " + e); 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
      }; 
    
   connect.start(); 
    
    } 
 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  validateUser 
  *  Metoden verifierar om användaren finns i databasen 
  * 
  */ 
 public void validateUser(final String name, final String pass) { 
    
  Thread verify = new Thread() { 
   public void run() { 
 
    try{ 
     String s = connect(defaultURL + 
"verify.php?user=" + name + "&pass=" +pass); 
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     user_id = getIntegerFromString(s); 
     if (user_id == -1) { 
      Alert error = new Alert("Fel!", 
"Felaktigt användarnamn eller lösenord \nFörsök igen!", null, 
AlertType.ERROR); 
      error.setTimeout(Alert.FOREVER); 
      username.setString(""); 
      password.setString(""); 
      display.setCurrent(error, 
loginForm); 
 
     } else { 
 
      chattrumGUI(); 
      startChatting(); 
     } 
 
    }catch (IOException e) { 
      System.out.println("IOException " + e); 
      e.printStackTrace(); 
    } 
    } 
  }; 
   
  verify.start(); 
   
 
   } 
 
   
 /****************************************************************
******** 
     * 
     *  getIntegerFromString 
     *  metoden tar emot en sträng och konverterar den till integer 
     * 
     */ 
    public static int getIntegerFromString(String s) { 
 
     int i = -1; 
 
     try{ 
      i = Integer.parseInt(s.trim()); 
     }catch (NumberFormatException nfe){ 
     
 System.out.println("getIntegerFromString:NumberFormatException: " 
+ nfe); 
      nfe.printStackTrace(); 
     } 
     return i; 
    } 
 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  startChatting 
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  *  metoden startar tråden refresh() som uppdaterar chattrummet 
  * 
  */ 
 public void startChatting(){ 
  
   new refresh().start(); 
 } 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  sendMessage 
  *  Klassen är en tråd som skickar ett meddelande till 
databasen 
  * 
  */ 
 class sendMessage extends Thread { 
 
  public void run() { 
   try{ 
    String msg = inputField.getString(); 
    inputField.setString(""); 
    msg = msg.trim(); 
     
    if (msg.length() > 0){ 
     connect(defaultURL + 
"insert.php?message=" + msg + "&user_id=" + user_id ); 
    } 
   }catch (IOException ioe) { 
    System.out.println("IOException " + ioe); 
    ioe.printStackTrace(); 
   }catch (IllegalArgumentException iae) { 
    System.out.println("IOException " + iae); 
    iae.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 
 } 
  
 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  refresh 
  *  Klassen refresh är en tråd som tar hand om uppdateringen av 
chattrummet. 
  * 
  */ 
      class  refresh extends Thread { 
 
  public void run() { 
   
   try{ 
    messageID = connect(defaultURL + 
"getLastMessageID.php"); 
    messageID = messageID.trim(); 
       
    while(true){ 
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     String meddelande = ""; 
     String new_id = connect(defaultURL + 
"getLastMessageID.php"); 
     new_id = new_id.trim(); 
 
     if(!new_id.equals(messageID)){ 
      String msg = connect(defaultURL + 
"refresh.php?id=" + messageID); 
 
      StringTokenizer token = new 
StringTokenizer(msg,'|'); 
      while(token.hasMoreTokens()){ 
       meddelande = 
token.nextToken(); 
      
 outputField.addMessage(meddelande.trim()); 
      } 
 
      messageID = new_id; 
     } 
 
     Thread.sleep(500); 
 
    } 
    
   }catch (IOException ioe) { 
       System.out.println("IOException " 
+ ioe); 
       ioe.printStackTrace(); 
   }catch (InterruptedException ie) { 
       
System.out.println("InterruptedException " + ie); 
       ie.printStackTrace(); 
   } 
    
    
  } 
 
 }//refresh 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  *  connect 
  *  Metoden tar emot en sökväg till ett PHP-skript 
  *  och upprättar en nätverksanslutning 
  * 
  */ 
     public String connect(String url) throws IOException { 
 
  HttpConnection connection = null; 
  InputStream is = null; 
  OutputStream os = null; 
  StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer(); 
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  // För att undvika "IllegalArgumentException: Space 
character in URL"  
  // Byt ut alla mellanslag med %20 
  StringBuffer encodedURL = new StringBuffer(); 
  for(int i = 0; i < url.length(); i++) { 
   char c = url.charAt(i);  
   if (c == ' ') encodedURL.append("%20"); 
   else encodedURL.append(c); 
        }   
  url = encodedURL.toString(); 
 
   
        try { 
   connection = 
(HttpConnection)Connector.open(url.trim()); 
   connection.setRequestMethod(HttpConnection.POST); 
   // connection.setRequestProperty("User-
Agent","Profile/MIDP-2.0 Confirguration/CLDC-1.0"); 
   //connection.setRequestProperty("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
     
   os = connection.openOutputStream(); 
   is = connection.openDataInputStream(); 
 
   int ch; 
   while ((ch = is.read()) != -1) { 
    stringBuffer.append((char) ch); 
   } 
 
  }catch (IOException ioe) { 
    System.out.println("IOException " + ioe); 
    ioe.printStackTrace(); 
        }finally { 
           try{ 
      if(is != null) is.close(); 
      if(os != null) os.close(); 
      if(connection != null)  connection.close(); 
   }catch (IOException ioe) { 
     System.out.println("IOException " + ioe); 
     ioe.printStackTrace(); 
         } 
        } 
 
        return stringBuffer.toString(); 
 
 
    }//connect 
 
 /****************************************************************
******** 
  * 
  * pauseApp 
  * 
  */ 
 public void pauseApp() { 
 
 } 
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 /****************************************************************
******** 
  * 
  * destroyApp 
  * 
  */ 
 public void destroyApp(boolean unconditional) { 
 
  notifyDestroyed(); 
 } 
 
}//MAIM 
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// ScrollableMessagesBox.java 
// Andrew Davison, ad@fivedots.coe.psu.ac.th, August 2005 
 
/* A scrollable messages box containing multiple message 
   lines, which can be scrolled off the top of the box 
   or scrolled down off the bottom. 
 
   A message line is added by calling addMessage(). 
 
   A scrollbar is drawn on the right hand side of the 
   canvas, but it's only a picture. It doesn't support 
   any text controls itself. 
 
   The scrolling is controlled by commands or by 
   up/down game action keys. 
 
   Key repetition is supported, either through 
   keyRepeated(), or by using a TimerTask to periodically 
   repeat the current scroll movement. 
*/ 
 
import javax.microedition.lcdui.*; 
import java.util.Timer; 
 
 
 
public class ScrollableMessagesBox extends CustomItem 
                                  implements ItemCommandListener 
{ 
  // offsets for writing text 
  private static final int XOFFSET = 5; 
  private static final int YOFFSET = 3; 
 
  // timer task delay between repeating 
  private static final int KEY_DELAY = 200;  // 0.2 secs 
 
  /* the factor multiplied to the number of text box lines 
     to get the number of lines stored internally */ 
  private static final float LINES_FACTOR = 1.5f; 
 
 
  private Command upCmd, downCmd; 
  private boolean upArrowShowing, downArrowShowing; 
     /* whether the up and down arrows are showing on the 
        scrollbar drawn on the canvas */ 
 
  private int width, height;  // of the scrolling box 
  private int fontHeight; 
  private int maxVisLines;    // max no. of visible lines 
 
  private String[] lines;     // stores the message lines 
  private int maxLines;       // max no. of stored lines 
  private int numLines = 0;   // current number of stored lines 
 
  private int firstVisLine = 0; 
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     /* index of the line that's currently visible at the 
         top of the box */ 
 
  private int msgCounter = 1;  // used to number the messages 
 
  // key repeating timer and task 
  private Timer timer; 
  private KeyRepeatTask keyRepeatTask; 
  private boolean upKeyPressed = false; 
  private boolean downKeyPressed = false; 
 
  public ScrollableMessagesBox(String title, int w, int h) 
  { 
    super(title); 
    width = w; 
    height = h; 
 
    Font f = Font.getDefaultFont(); 
    fontHeight = f.getHeight(); 
 
    maxVisLines = (height-(YOFFSET+1))/fontHeight; 
     /* (YOFFSET+1) represents the offset from the top before 
        the first message line is drawn and the border offset from 
        the bottom of the customItem. */ 
 
    // initialize lines storage, the lines[] array 
    maxLines = (int)(LINES_FACTOR * maxVisLines); 
    lines = new String[maxLines]; 
 
    // create commands, but don't show them yet 
    upCmd = new Command("Up", Command.ITEM, 1); 
    downCmd = new Command("Down", Command.ITEM, 1); 
    upArrowShowing = false; 
    downArrowShowing = false; 
 
    setItemCommandListener(this); 
 
    setKeyRepetition(); 
  } // end of ScrollableMessagesBox() 
 
 
  private void setKeyRepetition() 
  /* If key repetition is not supported then set up a timer 
     task to trigger repeat operations. */ 
  { 
/*  The following code is edited out since I found on WTK2.2. Beta 
    for Win98 that hasKeyRepeats() returned true but key repeats 
    were not generated at run time. 
 
    // decide how to offer key repetition 
    if(hasKeyRepeats()) 
      System.out.println("Key Repeat is supported"); 
    else {  // key repeat not supported 
      System.out.println("Key Repeat not supported"); 
*/ 
      // start a timer to carry out key repeats 
      keyRepeatTask = new KeyRepeatTask(this); 
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      timer = new Timer(); 
      timer.schedule(keyRepeatTask, 0, KEY_DELAY); 
//    } 
  }  // end of setKeyRepetition() 
 
 
  private boolean hasKeyRepeats() 
  // are key repeats supported? 
  {  return ((getInteractionModes() & KEY_REPEAT) != 0);  } 
 
 
  // --------------- accept a new message ----------------------- 
 
  public void addMessage(String msg) 
  // add a message to the text box 
  { 
    checkMessageSpace(); 
 
    // store the message 
    lines[numLines] = msg; 
    //lines[numLines] = "" + msgCounter + ". " + msg; 
    numLines++; 
    msgCounter++; 
 
    ensureLineVisibility(); 
 
    // switch on down arrow if 2 or more lines have been added so far 
    if (!downArrowShowing && (numLines > 1)) { 
      addCommand(downCmd); 
      downArrowShowing = true; 
    } 
 
    repaint(); 
  } // end of addMessage() 
 
 
  private void checkMessageSpace() 
  /* Check if the lines[] array is full. If it is, then the 
     oldest message (lines[0]) must be deleted. The other lines 
     are moved up in the array, making room for the new message 
     at the end. */ 
  { 
    if (numLines == maxLines) {  // is lines[] full? 
      for (int i=0; i < (maxLines-1); i++) 
        lines[i] = lines[i+1];     // delete first line; move others up 
      numLines--; 
      if (firstVisLine > 0)   // adjust visible line index 
        firstVisLine--; 
    } 
  }  // end of checkMessageSpace() 
 
 
  private void ensureLineVisibility() 
  /* Check if the newly entered line is visible on screen. 
     If not then scroll the text lines up so that the new line 
     is visible at the bottom of the screen. 
  */ 
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  { 
    // is the new line positioned off the bottom of the screen? 
    int offScreenDist = numLines - (firstVisLine + maxVisLines); 
    // System.out.println("offscreen dist: " + offScreenDist); 
    if (offScreenDist > 0) { 
      firstVisLine += offScreenDist; 
                 // move display down so new line is visible 
      if (!upArrowShowing) { 
        addCommand(upCmd); 
        upArrowShowing = true;   // can now move up 
      } 
    } 
  } // end of ensureLineVisibility() 
 
 
  // ----------------- UI methods ---------------- 
 
  /* up and down text movement can be triggered by 
     key presses or command menu items. Key repetition 
     is supported.  */ 
 
 
  protected void keyPressed(int keyCode) 
  { 
    // System.out.println("keyPressed: " + keyCode); 
 int gameAct = getGameAction(keyCode); 
 if ((gameAct == Canvas.UP) && upArrowShowing) { 
      textMovesDown(); 
      upKeyPressed = true; 
    } 
 else if ((gameAct == Canvas.DOWN) && downArrowShowing) { 
      textMovesUp(); 
      downKeyPressed = true; 
    } 
  }  // end of keyPressed() 
 
 
  protected void keyReleased(int keyCode) 
  { 
    // System.out.println("keyReleased: " + keyCode); 
 int gameAct = getGameAction(keyCode); 
 if ((gameAct == Canvas.UP) && upKeyPressed) 
      upKeyPressed = false; 
 else if ((gameAct == Canvas.DOWN) && downKeyPressed) 
      downKeyPressed = false; 
  }  // end of keyReleased() 
 
  protected void keyRepeated(int keyCode) 
  // called if key repeats are supported by CustomItem 
  { 
    System.out.println("keyRepeated: " + keyCode); 
 int gameAct = getGameAction(keyCode); 
 if ((gameAct == Canvas.UP) && upArrowShowing) 
      textMovesDown(); 
 else if ((gameAct == Canvas.DOWN) && downArrowShowing) 
      textMovesUp(); 
  } // end of keyRepeated() 
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  public void repeatTextMove() 
  /* Called by KeyRepeatTask periodically to repeat the 
     current text movement operation. This timer task is 
     only switched on if automatic key repeats aren't 
     available. */ 
  { 
    // System.out.println("repeatTextMove()"); 
 if (upKeyPressed && upArrowShowing) 
      textMovesDown(); 
 else if (downKeyPressed && downArrowShowing) 
      textMovesUp(); 
  }  // end of repeatTextMove() 
 
 
  public void commandAction(Command c, Item i) 
  // use commands to move the text 
  { if (c == upCmd) 
      textMovesDown(); 
    else if (c == downCmd) 
      textMovesUp(); 
  } // end of CommandAction() 
 
 
  private void textMovesDown() 
  /* When the up command/key is pressed, then the messages should 
     be moved _down_. This allows earlier messages to be seen. 
  */ 
  { 
    if (firstVisLine > 0) {  // if not already at messages start 
      // System.out.println("textMovesDown()"); 
      firstVisLine--; 
      if (firstVisLine == 0) {  // showing first message at top 
        removeCommand(upCmd);   // disable upward scrolling 
        upArrowShowing = false; 
      } 
      if (!downArrowShowing) { 
        addCommand(downCmd);    // enable downward scrolling 
        downArrowShowing = true; 
      } 
      repaint(); 
    } 
  } // end of textMovesDown() 
 
 
  private void textMovesUp() 
  /* When the down command/key is pressed, then the messages should 
     be moved _up_. This moves newer messages up the screen. 
  */ 
  { 
    if (firstVisLine < numLines-1) {   // if not already at end of 
messages 
      // System.out.println("textMovesUp()"); 
      firstVisLine++; 
      if (firstVisLine == numLines-1) {  // showing last message at top 
        removeCommand(downCmd);     // disable downward scrolling 
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        downArrowShowing = false; 
      } 
      if (!upArrowShowing) { 
        addCommand(upCmd);          // enable upward scrolling 
        upArrowShowing = true; 
      } 
      repaint(); 
    } 
  }  // end of textMovesUp() 
 
  // ------------------ painting ------------------------ 
 
  protected void paint(Graphics g, int w, int h) 
  /* The canvas is white with a black border, with a scrollbar 
     drawn on the right. The text is drawn in lines, down the 
     left side. 
  */ 
  { 
    // a white background with a black border 
    g.setColor(255, 255, 255);   // white background 
    g.fillRect(0, 0, w, h); 
    g.setColor(0,0,0);           // black border 
    g.drawRect(1, 1, w-2, h-2); 
 
    drawScrollBar(g, w, h); 
 
    int yPos = YOFFSET; 
 
    // calculate the index of the first invisible line 
    int invisLine = firstVisLine + maxVisLines; 
    int firstInvisLine = (numLines < invisLine) ? numLines : invisLine; 
 
 
 
    // write the visible lines onto the canvas 
    for (int i = firstVisLine; i < firstInvisLine; i++) { 
      if (i == 0)  // this line is the first saved line 
        g.drawString(lines[i], XOFFSET, yPos, 
Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
      else 
        g.drawString(lines[i], XOFFSET, yPos, 
Graphics.TOP|Graphics.LEFT); 
      yPos += fontHeight; 
    } 
 
 
  } // end of paint() 
 
  private void drawScrollBar(Graphics g, int w, int h) 
  /* The scrollbar is a two-headed thick arrow parallel to 
     the right hand side of the canvas. The upwards 
     and downwards triangles change to circles when it's 
     not possible to move the text up or down. 
 
     There's a lot of magic numbers here for the coordinates and sizes, 
     but at least the coordinates are specified relative to the width 
     and height of the canvas (w and h). 
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  */ 
  { 
    // grey vertical bar 
    g.setColor(128,128,128);  // grey 
    g.fillRect(w-14, 13, 6, h-26); 
    g.setColor(0,0,0);  // black 
 
    // upwards head of the bar 
    if (!upArrowShowing) { 
      g.setColor(128,128,128);  // grey 
      g.fillArc(w-17, 7, 12, 12, 0, 360);   // filled circle 
      g.setColor(0,0,0);  // black 
    } 
    else 
      g.fillTriangle(w-11,6, w-6,18, w-16,18); 
 
    // downwards head of the bar 
    if (!downArrowShowing) { 
      g.setColor(128,128,128);  // grey 
      g.fillArc(w-17, h-19, 12, 12, 0, 360);   // filled circle 
      g.setColor(0,0,0);  // black 
    } 
    else 
      g.fillTriangle(w-11,h-6, w-6,h-18, w-16,h-18); 
  } // end of drawScrollBar() 
 
  // ----------- dimension methods --------------------- 
 
  protected int getMinContentHeight() 
  {  return height; } 
 
  protected int getMinContentWidth() 
  {  return width;  } 
 
  protected int getPrefContentHeight(int w) 
  {  return height;  } 
 
  protected int getPrefContentWidth(int h) 
  {  return width;  } 
 
 
}  // end of ScrollableMessagesBox class 
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// KeyRepeatTask.java 
// Andrew Davison, ad@fivedots.coe.psu.ac.th, August 2005 
 
/* This timer task calls ScrollableMessagesBox's 
   repeatTextMove(), which repeats the current text 
   movement while the key speifying the movement is 
   held down. 
*/ 
 
import java.util.TimerTask; 
 
 
public class KeyRepeatTask extends TimerTask  
{ 
  private ScrollableMessagesBox scroller; 
 
 
  public KeyRepeatTask(ScrollableMessagesBox smb) 
  {  scroller = smb;  }  
 
  public void run() 
  { scroller.repeatTextMove(); } 
 
} // end of KeyRepeatTask class 
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StringTokenizer for J2ME 
 
Källa:  
Guide to getting started in J2ME for the Motorola v3x phone 
http://web.mit.edu/21w.780/www/spring2007/guide/ 
 
 
public class StringTokenizer { 
 
 private String left; 
 private char delim; 
 
 public StringTokenizer(String s, char delim) { 
  this.left = s; 
  if (this.left == null) { 
   this.left = ""; 
  } 
  this.delim = delim; 
 } 
 
 public boolean hasMoreTokens() { 
  int i = left.length(); 
  if (i>0) { 
   return true; 
  } 
  else { 
   return false; 
  } 
 } 
 
 public String nextToken() { 
  StringBuffer s = new StringBuffer(); 
  boolean done = false; 
  int pos = 0; 
  boolean end = false; 
  while(!done) { 
   if (left.length() > pos) { 
    char c = left.charAt(pos); 
    if (c != delim) { 
     s.append(c); 
    } 
    else if (!done && s.length() > 0) { 
     done = true; 
    } 
    else if ((pos + 1) == left.length()) { 
     done = true; 
    } 
   } 
   else { 
    done = true; 
    end = true; 
   } 
   pos++; 
  } 
  String token = s.toString(); 
  if (end) { 
   left = ""; 
  } 
  else { 
   left = left.substring(pos); 
  } 
  return token; 
 } 
} 
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<?php 
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *             connect.php (Java - Version) 
 * 
 ********************************************************************* 
 * @filename connect.php 
 * @title Connect Script for MAIM - Java Version 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-19 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 * 
 ********************************************************************* 
 * Skriptet testar möjligheten till databasuppkoppling via en mobil 
enhet 
 * Vid lyckad uppkoppling returneras 1. I annat fall 0. 
 * 
 ********************************************************************* 
 */ 
 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$query = mysql_query("SELECT * FROM users") or die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_row($query); 
if($row > 0){ 
  echo 1; 
} 
else echo 0; 
 
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *          getLastMessageID.php (Java-version) 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename getLastMessageID.php 
 * @title get last message ID Script för MAIM - Java version 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-19 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 ********************************************************************* 
 * Skriptet kommunicerar med MySQL och ställer en SQL-fråga 
 * för att hämta senaste meddelande ID i rumm nummer 1. 
 *  
 *********************************************************************  
 */ 
  
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$user = $_REQUEST['user']; 
$query = mysql_query("SELECT MAX(message_id) FROM messages WHERE 
room='1'") or die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_row($query); 
echo $row[0];  
 
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *              mysql_connect.php (Java version) 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename  mysql_connect.php 
 * @title  MySql connect script for MAIM (Java version) 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-19 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 ********************************************************************* 
 */ 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
 
 $dbHost = "localhost" ; 
 $dbUser = "mobileajax_se" ; 
 $dbPwd  =  "            " ; 
 $dbName = "mobileajax_se" ; 
  
 $dbconn = mysql_connect($dbHost, $dbUser, $dbPwd) ; 
 mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error()) ; 
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                 verify.php (Java - Version) 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename verify.php 
 * @title verify Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-19 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 ********************************************************************* 
 * Skriptet kopplar servern upp  mot MySQL och ställer en SQL-fråga 
 * för att verifiera om användaren (namnet och lösenordet) redan finns 
i databasen. 
 * Om databashanteraren MySQL returnerar ett positivt svar skickas  
 * användarens ID tillbaka. I annat fall returneras -1. 
 *********************************************************************  
 */ 
 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$user = $_REQUEST['user']; 
$pass = $_REQUEST['pass']; 
 
$query = mysql_query("SELECT user_id FROM users WHERE user = '$user' 
AND password = '$pass' ") or die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_row($query); 
if($row > 0){ 
  echo $row[0]; 
} 
else echo -1; 
 
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                   insert.php (Java  version) 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename insert.php 
 * @title Insert Script for MAIM - Java version 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-19 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 *********************************************************************  
 * Alla meddelanden sparas i databasen via PHP-skriptet ”insert.php”.  
 * I samma post sparas användaren id och rummets id som sätts in 
statiskt till ett.  
 * I sista fältet sparas aktuellt datum och tid.                 
 *********************************************************************  
 */ 
  
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$message = $_REQUEST['message']; 
$userid = $_REQUEST['user_id']; 
$roomid = "1"; 
$datum = date('Y-m-d H:i:s'); 
 
$sql="INSERT INTO messages (message,user,room,date_time) VALUES 
('$message', '$userid', '$roomid', '$datum')"; 
$commit=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
 
?> 
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<?php  
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *               refresh.php (Java - Version) 
 *                          
 ********************************************************************* 
 * @filename refresh.php 
 * @title Refresh Script for MAIM (Java - Version) 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-19 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 *  
 *********************************************************************  
 * Skriptet tar emtot ett meddelade-ID och returnerar alla sparade 
meddelanden 
 * i databasen som har ett större meddelande-ID  
 *********************************************************************  
 */ 
 
header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); 
 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$message_id = $_REQUEST['id']; 
$room_id = "1";   
$messages = ""; 
 
$query = "SELECT users.user, messages.message_id, messages.message, 
messages.date_time FROM users, messages WHERE users.user_id = 
messages.user AND messages.room = '$room_id' AND message_id > 
'$message_id'"; 
 
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 
      $messages = $messages.substr($row['date_time'], 11)." 
[".$row['user']."] ".$row['message']."|" ; 
     } 
  
echo $messages; 
 
?> 
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Bilaga 9: Källkod till Flash Lite 2.1 
 
 
Frame 1 
 
/* 
I Huvudsidan ”Inloggningsframe” har vi deklarerat två variabler som tar 
emot båda användarnamnet och lösenordet av 
typen global Sträng med restriktion så att de kan bara vara kombination 
av båda bokstav och siffra,  
och en knapp av button typ för att utföra sändning. 
*/ 
 
stop(); 
var userName_tf:TextField; 
var userpassword_tf:TextField; 
var join_btn:Button; 
 
_global.userpassword_tf = new String(); 
_global.userName_tf = new String(); 
 
 
 
userName_tf.restrict = "a-zA-Z0-9"; 
userpassword_tf.restrict = "a-zA-Z0-9"; 
 
 
/* 
Fyra skript filer som tar hand om kommunikation så att de kan ge och ta 
emot data  
från och till MySql databasen servern och flash lite, 
vi skrev hela sökvägen som en variabel. 
*/ 
read_mysql = "http://www.mobileajax.se/maim/flash/read_mysql.php"; 
insert_mysql = "http://www.mobileajax.se/maim/flash/insert_mysql.php"; 
login_mysql = "http://www.mobileajax.se/maim/flash/login_mysql.php"; 
getlastmsg ="http://www.mobileajax.se/maim/flash/getlastmsg.php"; 
 
 
 
/*Vid nertrycknings på skicka knappen kontrolleras om de skickade 
variabler är tomma eller ej  
annars skickas de vidare till login_mysql skriptet som på sin tur 
skickar de vidare till mysql databasen. 
med hjälp av en LoadVars() Objekt och load() funktionen som skickar 
och ta emot variabler. Funktionen toString() skriver ut alla inmatade 
variabler till Skriptfilen 
Om dessa uppgifter stämmer med den som finns redan i DB:en då skickas 
användare vidare till nästa frame vilket är Chatt 
rummet. 
*/ 
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join_btn.onRelease = function():Void { 
 if(userName_tf.text == '' || userpassword_tf.text =='')  
 {   output_text.text = ''; } 
else 
    {    
 output_text.text = ''; 
 var sql = new LoadVars(); 
 _global.userName_tf = userName_tf.text      
 sql.userName_tf= _global.userName_tf; 
  
 _global.userpassword_tf = userpassword_tf.text      
 sql.userpassword_tf= _global.userpassword_tf; 
 sql.load(login_mysql + "?" + sql.toString()); 
 }  
 sql.onLoad = function()  
 {  
  if(this.output == 'true') 
  {  
    _global.user_id=this.user_id; 
    _root.nextFrame(); 
  } 
 else 
  { 
   output_text.text = 'Fail, try again'; 
  } 
  } 
} 
/* Fokus sättas på användarnamnet input textfältet med den angivna 
färgen.  */ 
fscommand2("SetFocusRectColor",235,220,145); 
join_btn._focusrect = false; 
Selection.setFocus(userName_tf); 
 
 
 
 
Frame 2 
 
/* I Denna frame har vi ett chatt fönster av textarea typen, en 
textfält av typen input och en knapp  
*/  
stop(); 
var send_text:TextField; 
var send_btn:Button; 
 
/* Globala variabler av typen sträng. */ 
_global.send_text = new String(); 
_global.meddelande_id = new String(); 
 
/* 
Fyra skript filer som tar hand om kommunikation så att de kan ge och ta 
emot data  
från och till MySql databasen servern och flash lite, 
vi skrev hela sökvägen som en variabel. 
*/ 
read_mysql = "http://www.mobileajax.se/maim/flash/read_mysql.php"; 
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insert_mysql = "http://www.mobileajax.se/maim/flash/insert_mysql.php"; 
login_mysql = "http://www.mobileajax.se/maim/flash/login_mysql.php"; 
getlastmsg ="http://www.mobileajax.se/maim/flash/getlastmsg.php"; 
 
/* När programmet startas börjar med att hämta sista inmatade Message 
ID  och sedan startas en klocka  
uppdaterare som startar RefreshChatArea funktionen varje sekund.*/  
GetLastMessage(); 
qload=setInterval(RefreshChatArea, 1000); 
 
/*Skicka knappen som används vid inmatning av ett nytt message som i 
sin tur anropar AddMessage funktionen*/ 
send_btn.onRelease = function () 
{ AddMessage(); } 
/* Sätter fokus på send text textfälet med den angivna färgen.*/ 
fscommand2("SetFocusRectColor",245,240,165); 
Selection.setFocus(send_text); 
 
/* AddMessage() funktionen som matar tar emot den inmatade message och 
bifogar den vidare till  
PHP skriptet som på sin tur skickar de vidare till mysql databasen. 
med hjälp av en LoadVars() Objekt och load() funktionen som skickar 
och ta emot variabler. Funktionen toString() skriver ut alla inmatade 
variabler till Skriptfilen 
och tommar stextfältet efter det.*/ 
function AddMessage() 
{ 
if(send_text.text == '') 
 {  
 } 
 else 
 { 
   var sqlin = new LoadVars(); 
  _global.send_text = send_text.text;      
  sqlin.send_text = _global.send_text; 
  sqlin.user_id = _global.user_id; 
  sqlin.load(insert_mysql + "?" + sqlin.toString()); 
  sqlin.onLoad = function() 
  {  send_text.text ='';  
          Selection.setFocus(send_text); 
  } 
 } 
} 
 
 
/*Funktionen hämtar sist inmatade meddelande från Mysql Dben och 
retunerar det som global variabel*/ 
function GetLastMessage() 
{  
    var sl = new LoadVars(); 
 sl.load(getlastmsg + "?" + sl.toString()); 
 sl.onLoad = function() 
 { 
  _global.meddelande_id=this.meddelande_id; 
 } 
 return meddelande_id; 
} 
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/*Updatering funktionen som tar emot sista MessageID och bifogar en ny 
fråga till databasen för att hämta de nya meddelande 
och skriver de ut på chatplanen.  
*/ 
function RefreshChatArea() 
{  
 var old_messages = chat_plan.text; 
 var ln = new LoadVars(); 
 ln.meddelande_id = _global.meddelande_id; 
 ln.load(read_mysql + "?" + ln.toString()); 
 ln.onLoad = function() 
 { 
  var new_messages = this['meddelande']; 
  if (( old_messages != new_messages) and (new_messages != 
undefined)) 
  { 
  chat_plan.text = new_messages ; 
  } 
 } 
} 
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<?php 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *             mysql_connect.php (Flash Lite version) 
 * 
 ********************************************************************* 
 * @filename  mysql_connect.php 
 * @title  MySql connect script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-15 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 * 
 ********************************************************************* 
 * Databasen inloggnings upppgifter som krävs för att kunna koppla sig 
mot Mysql servern 
 * som innehåller all nödvänliga data. 
 * 
 * 
 */ 
 
 
    $dbHost = "localhost" ; 
    $dbUser = "mobileajax_se" ; 
    $dbPwd = "              " ; 
    $dbName = "mobileajax_se" ; 
 
    $dbconn = mysql_connect($dbHost, $dbUser, 
$dbPwd) ; 
    mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error()) 
; 
?> 
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<?php 
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *           insert_mysql.php (Flash Lite version) 
 * 
 ********************************************************************* 
 * @filename insert_mysql.php 
 * @title Insert Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-15 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 * 
 ********************************************************************* 
 * Alla meddelanden sparas i databasen via PHP-skriptet 
 * I samma post sparas användaren id och rummets id som sätts in 
statiskt till ett som mottsvarar KTH rummet. 
 * I sista fältet sparas aktuellt datum och tid. 
 ********************************************************************* 
 */ 
 
 
require ("mysql_connect.php"); 
$message = $_GET['send_text']; 
$userid = $_GET['user_id']; 
$datum = date('Y-m-d H:i:s'); 
 
 $sql="INSERT INTO messages (message,user,room,date_time) VALUES 
('$message', '$userid', '1', '$datum')"; 
    $commit=mysql_query($sql); 
 echo("&outputin=true"); 
?> 
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<?php 
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *           read_mysql.php (Flash Lite version) 
 * 
 ********************************************************************* 
 * @filename  read_mysql.php 
 * @title Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-15 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 * 
 *** 
 * Uppdaterar chatt plan arean med de nya inkomna chatt meddelande från 
databasen. 
 * PHP Skriptet som skickar de nya meddelande som har kommit efter det 
angivna sista id numret. 
 ************************************************************** 
 */ 
 
 
require ("mysql_connect.php"); 
$message_id =  $_GET['meddelande_id']; 
if($message_id =='' ) 
{ 
   echo "INGEN VARIABEL HAR MOTTAGITS"; 
} 
else 
{ 
$messages = ""; 
$query = "SELECT users.user, messages.message_id, messages.message, 
messages.date_time FROM users, messages WHERE users.user_id = 
messages.user AND messages.room = '1' AND message_id > '$message_id'"; 
 
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
 $num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
 while ($row = mysql_fetch_array($result)) 
 
    { 
 
       $messages = substr($row['date_time'], 11)." 
[".$row['user']."] ".$row['message']." \n".$messages; 
 } 
 
echo "&meddelande=".$messages; 
} 
?> 
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<?php 
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *           login_mysql.php (Flash Lite version) 
 * 
 ********************************************************************* 
 * @filename  login_mysql.php 
 * @filename verify.php 
 * @title verify Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-15 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 * 
 ********************************************************************* 
 * Skriptet kopplar servern upp mot MySQL och ställer en SQL-fråga 
 * för att verifiera om användarnamnet och lösenordet redan finns i 
databasen eller ej. 
 * Om databashanteraren MySQL returnerar ett positivt (true) svar 
skickas 
 * ett meddelande tillbaka till Flash gränssnittet. 
 ****/ 
 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$user = $_GET['userName_tf']; 
$password = $_GET['userpassword_tf']; 
 
 
 $query = "SELECT * FROM users WHERE user = '$user' and password 
='$password'" ; 
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()) ; 
 $num_rows = mysql_num_rows($result) ; 
 if ($num_rows > 0) 
  { 
 
     $row = mysql_fetch_row($result); 
      $user_id = $row[0]; 
   echo "&output=true&user_id=".$user_id; 
  } 
 
 if ($num_rows == 0) 
     { 
 
    echo("&output=false"); 
     } 
?> 
 



 190

<?php 
 
 
/* 
 ********************************************************************* 
 * 

 *                 getlastmsg.php (Flash Lite version) 
 * 
 ********************************************************************* 
 * @filename getlastmsg.php 
 * @title verify Script for MAIM 
 * @version 1.0 
 * @date 2007-11-15 
 * @author Mahmud Al Hakim mahmud.alhakim@mobileajax.se 
 * @author Hydar Altayr hydar.altayr@mobileajax.se 
 * @copyright www.mobileajax.se 
 * 
 ********************************************************************* 
 * Är ett sätt att få det sista inmatade meddelande ID. nummer vilket 
 * retunerar sista inmatade meddelande ID nummer som en global variabel 
till Flash. 
 ********************************************************************* 
 */ 
 
 
require ("mysql_connect.php"); 
 
$query = "SELECT MAX(message_id) FROM messages where room='1'"; 
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_row($result); 
 
$message_id  = $row[0]; 
echo "&meddelande_id=".$message_id; 
 
?> 
 


