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Abstract 
The purpose of this project was to create a system which can handle issues, with other words 
an issue tracking system. The system must create issues, assign issues to a specific user and 
list all issues for each user. On top of that, each issue should have a log where users can log 
whatever they want.  
My part of this project was to implement a client which can fulfill this basic criteria (and a bit 
more if possible), and communicate with the server which has procedures to be executed by 
the client.  
This system is based on Android and has it purpose to be used by mobile devices which 
support Android. “Ichnaea” as the system is called, is meant to be used by companies to have 
human interaction through the network.  
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1.  Inledning 
Syftet med detta projekt är att skapa ett fungerande ärendehanteringssystem för mobila 
applikationer. Systemet skall vara en klient som hämtar all data från en server. 
Detta uppdrag har jag fått utav Navigate Consulting AB. 

När en person startar systemet skall han/hon kunna logga in med användarnamn och lösenord. 
När man väl är inloggad så skall det finnas funktionalitet som täcker alla aspekter av 
systemet: 

• Skapa ärenden 
• Hämta ärenden 

• Logga ärenden 
• Tilldela ärenden till annan användare 

• Ändra ärendets status 
• Uppdatera ärendet 

Utöver dessa grundfunktionaliteter så kommer även andra finesser att tillkomma under 
utvecklingens gång. 

Jag kommer att använda mig av utvecklingssverktyget Eclipse eftersom den är bäst 
kompatibel med Android. Biblioteken som skall användas för att uppnå dessa mål kommer att 
vara Java SE (Standard Edition) bibliotek och Androids egna bibliotek. 
Androids emulator kommer vara verktyget för att kontinuerligt testa funktionaliteten i 
systemet, därefter med jämna mellanrum skall jag installera systemet i min HTC Desire mobil 
som stödjer Android för att verkställa att det verkligen fungerar. Vad jag har förstått så kan 
emulatorn skilja sig lite ifrån mobiler, så därför kommer jag inom vissa tidsintervall testa 
systemet i mobilen. 

Mobiler är plattformsberoende, och eftersom min HTC Desire kör med operativsystemet 
Android 2.2 så kommer utvecklingen att ske med version 2.2.  

Kommunikationen till och från servern kommer att ske med JSON 2.0 för att utbyta och 
representera data. Uppkopplingen mot det globala/lokala nätverket skall implementeras med 
HTTP. 

Det slutgiltiga målet är att företaget blir nöjda med min produkt och fortsätter att utveckla 
systemet och inom sin tid kunna sälja den till andra företag. Eftersom detta är tio veckors 
arbete, så är det inte så stor sannolikhet att man hinner skapa en slutprodukt. 

2. Bakgrund 
Android är ett operativsystem och en öppenkällkod mjukvara som är tillämpat för mobiler 
med stöd för Android. Programmeringsspråket för att utveckla applikationer i Android är 
Java-kod, dock inte standardiserat. 
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Precis så som Java körs på en virtuellmaskin (Java Virtual Machine), görs detsamma för 
Android med skillnaden att den använder sig utav olika virtuella maskiner, Android körs på 
Dalvik (Virtual Machine). 1 
Hela arkitekturen är indelade i fem olika lager: 

1. Applikationer – Android levereras med en uppsättning av program. 
2. Ramverk – all service- och systemimplementeringar som finns tillgängligt för 

utvecklarna i detta ramverk.  
3. Bibliotek – Android har inkluderat bibliotek från C/C++ för funktionaliteten, 

dessutom finns det massa andra bibliotek för specifika områden. SQLite används i 
samband för att lagra strukturerat data. Mediabiblioteket för att integrera bilder, video, 
audio etc. 

4. Android körning (runtime) – Android inkluderar ett antal kärnbibliotek som 
tillhandahåller det mesta av den funktionalitet som finns i kärnans bibliotek i 
programmeringsspråket Java. Varje Android program körs i en separat process, med 
egna instans av Dalvik VM (virtuell maskin). Dessa körbara filer körs i .dex format, 
som omvandlas i kompilatorn av ”DX”-verktyget. 

5. Linux kärnan – Android bygger på Linux version 2.6 för grundliga tjänster såsom 
säkerhet, minneshantering, processhantering och nätverk.  

 
 

                                                 
1 http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html 
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JSON (JavaScript Object Notation) är ett textbaserat oberoende språk för att representera 
strukturerat data. Den har fyra primitiva typer: strängar, nummer, boolesk datatyp (sant/falskt) 
och null (värdelös), samt två strukturerade typer: objekt och vektorer. 
Objekt och vektorer i JSON är serialiserade för att omvandla data så att den kan skickas i 
seriell form och sedan byggas upp igen.  

2 

JSON kodning måste kodas med ”Unicode” och standardkodningen är ”UTF-8” 
(teckenuppsättning).  
När satsdelar tas ut i JSON måste den förvandla en JSON text till en annan representation. 
JSON måste acceptera alla texter som överensstämmer med JSON grammatiken. I vissa fall 
kan JSON ta emot icke-JSON former eller förlängningar.  

Ett genomförande kan sätta gränser för storleken på texter, gränser för de olika numren samt 
sätta gränser för längd och karaktär innehåll av strängar. 3 

3. Beskrivning av arkitektur 
Systemet har fått sitt namn ”Ichnaea” som enligt grekisk mytologi var en gudinna som hade 
egenskapen spårning. Detta blev namnet för applikationen då det är ett spårningssystem av 
ärenden. Ichnaea är kompatibel med Android version 2.2. 

Vad applikationen måste kunna utföra: 

• Skapa ärenden 
• Hämta ärenden 
• Tilldela till användare 

                                                 
2 http://json.org/ 
3 http://tools.ietf.org/html/rfc4627 
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• Uppdatera ärenden med logg 
• Begära status ändringar 
• Uppdatera ärendets ämne/beskrivning 

 
Utifrån dessa grundkrav, så implementerades det ytterligare önskemål för att utvidga 
applikationen och få ett fungerande system.  

En klient (person) skall kunna logga in med sitt användarnamn och lösenord. Därefter, finns 
olika alternativ att välja mellan när personen är inloggad: 

• Skapa ärenden 
• Hämta sina egna ärenden 
• Hämta andra användares ärenden 
• Logga ut 

 
Ett ärende består utav fyra grundattribut (egenskaper):  

• ID 
• Ägare 
• Ämne 
• Beskrivning 

 

3.1 Skapa ärenden 
Innan ett ärende kan skapas måste dessa fyra 
attribut anges, om inte, så skapas inte ärendet 
och ett felmeddelande visas för klienten. 
Ärendet genererar ett unikt id varje gång det 
skapas, och därmed inte konfigurerbart för 
klienten. Ägaren blir den användaren som 
blir tilldelad ärendet, man kan även tilldela 
ärendet till sig själv (”att göra-lista”).  
Förutsättningarna är att man vet vem man 
vill skapa ärendet till. Varje gång man anger 
en bokstav i sökfältet så uppdateras listan 
med användare relaterade till den givna 
bokstaven. 
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3.2 Hämta ärenden 
Alla ärenden hämtas och listas ut för 
användaren, ämnet av ärendet är det man ser 
i listan. När man klickar på respektive ärende 
så hämtas beskrivningen och ett antal 
alternativ dyker upp: 

• Tilldela ärendet till någon annan 
• Loggen 
• Ändra ärendets status 
• Uppdatera ärendets ämne/beskrivning 

 

Klienten har möjligheten att hämta nya 
ärenden via knappen ”uppdatera”. Om nya 
ärenden finns, så meddelas detta och antal 
nya ärenden. Utöver denna 
uppdateringsfiness så har applikationen en 
bakgrundsprocess som kollar efter nya 
ärenden efter visst tidsintervall (detta är 

konfigurerbart), så länge användaren är inloggad, dvs. man kan vara inloggad och samtidigt 
göra någonting annat med telefonen. När ett nytt ärende upptäcks via bakgrundsprocessen så 
skickas en notifikation till mobilen.  

 

3.2.1 Hämta beskrivning 
När man klickar på respektive ärende i listan, 
så dyker en ny aktivitet upp. Denna aktivitet 
innehåller en beskrivning av ärendet, samt 
fyra funktionalitetsknappar som tar dig till 
respekive aktivitet: ”överlåta”, ”loggen”, 
”ändra status” och ”uppdatera ärendet”. 
 
Ifall ärendets beskrivning skulle innehålla 
mer än 297 tecken, så kommer det att 
informeras genom en ny rad text som dyker 
upp strax under beskrivningen: ”klicka för att 
se hela beskrivningen”. Man kan både klicka 
på beskrivningsrutan eller informationsrutan 
för att få fram hela beskrivningen. 
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3.2.2 Överlåta 
Överlåta funktionen innebär att man kan 
tilldela ärendet till någon annan användare. 
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3.2.3 Loggen 
Loggen är till för att kommentera ärendet. I princip kan man skriva vad som helst, men är 
mest tillämpat för att anteckna den lösning eller försök till lösning för respektive ärende. 
Datum och tid stämplas för varje logg. Samtliga loggar visas i ordningen ”nyast först”. 
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3.2.4 Status 
Vid varje skapelse av ett ärende, skapas 
ytterligare en attribut ”status” som initierar 
värdet ”öppen”. Status har fyra möjliga 
värden: 

• Öppen 
• Arbetar 
• Pausad 
• Stängd 

 
Det är inte möjligt att ändra status tillbaka 
”öppen”. När alternativet ”stängd” blivit 
vald, så försvinner ärendet helt och hållet 
från respektive användare. 

 

 

 

3.2.5 Uppdatera 
Denna funktionalitet tillåter klienten att 
ändra ett ärendes ämne och/eller beskrivning. 
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3.3 Hämta andras ärenden 
Användaren skall även få tillgång till andras ärenden, men begränsat.  

Tillgång till: 

• Hämta ämne och beskrivning för ärendet 
• Kunna logga ärendet 

 
Ej tillgång till: 

• Hämta nya ärenden 
• Uppdatera ärenden 
• Ändra ärendets status 
• Överlåta ärendet 

 

 

4. Implementation 
Applikationen skrevs med programmeringsspråken Java (ramverket Standard Edition) och 
Android. Verktyget som användes i samband med utvecklingen var  Eclipse, eftersom den är 
anpassad till android-applikationer.  

Android SDK (Software Development Kit) installerades i datorn för att importera androids 
bibliotek och använda sig av emulatorn för att köra och testa applikationen under 
utvecklingens gång. 

Klienten för applikationen har implementerats i form utav Java/Android-kod, samt XML för 
designen av applikationen. Alla ”fönster” som vi ser i det grafiska användargränssnittet i 
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applikationen, heter ”Activity” och har en livscykel, till skillnad från ”Frames” i Java-
standardiserad kod. En aktivitet kan starta en annan aktivitet och skicka referenser/data. När 
en aktivitet startas, förlorar den alla sina mottagna referenser/data från andra aktiviteter, 
därför är det nödvändigt att skicka tillbaka referenser/data när en aktivitet startar en aktivitet 
som redan skickat referenser/data. 

I android-projektet finns två mappar att jobba med: 

• src (java filer) 
• res (xml och png filer) 

 

Utöver dessa två mappar (source och resource), finns två viktiga filer som har en stor roll för 
utvecklingen: 

• AndroidManifest.xml 
• R.java (ligger i gen mappen) 

 
AndroidManifest.xml är filen som begränsar applikationen, allting utöver det ”vanliga” måste 
deklareras i denna fil. Alla aktiviteter ska finnas här, services (kommer till det senare), 
tillstånd (ex. vibrationer, internet) etc. 

R.java innehåller unika id:n för varsin komponent i applikationen, förutsatt att 
programmeraren har angett id för komponenterna. 

Servern är programmerad med programmeringsspråket Clojure. Alla anrop från klienten sker 
till den så kallade ”B-server”. Servern ansvarar för argumenten i anropen, och skickar svar till 
klienten i form utav meddelanden. Detta är en inter-process kommunikation som tillåter 
klienten att exekvera en subrutin på serversidan. 

4.1 Design 
Det grafiska användargränssnittet kan implementeras direkt i Java/Android-kod eller i form av 
XML. Applikationens design har implementerats med XML, argumentet är: för enkelhetens 
skull. Det går fortare att implementera med XML genom mindre kod, och dessutom är det 
lättförståeligt. 

I res/layout/ ligger alla XML filer som är relaterade till designen och binds samman med java 
filerna. 
 
Det finns fem typer av utseende:  

• LinearLayout – linjärt: horisontellt eller vertikalt 
• RelativeLayout – relativt: höger om, vänster om, ovanpå etc. 
• TableLayout – tabellform: kolumn och rader 
• FrameLayout - ramar 
• AbsoluteLayout (ovanlig) – exakta positioner 
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Komponenter som använts i applikationen: 

android.widget paketet – AdapterView, ArrayAdapter, Button, ListView, TextView, 
EditText, Toast, Spinner. 
android.app paketet – AlertDialog, ListActivity, Activity, Notification, 
NotificationManager, PendingIntent, ProgressDialog. 

Flödesschema 
Bilden nedan illustrerar en arkitektur av systemet. 

 

4.2 Kod 
Applikationens kodning har skett i Android/Java och XML. 

XML 
Första raden av kod som måste finnas på varje XML fil. Talar om vilken version som används 
och vilken typ av kodning: 

<?xml  version ="1.0" encoding ="utf-8"?> 

Därefter måste det finnas någon typ av layout för att placera ut komponenter. Layouten måste 
peka på ett bibliotek med attributen xmlns:android. Alla andra attribut både i layout och 
komponenter har följande struktur → android:egenskap=”värde”. 

<LinearLayout  xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation ="vertical" 

    android:layout_width ="fill_parent" 

    android:layout_height ="fill_parent" 
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--- KOMPONENTER --- 

</LinearLayout> 

FILL_PARENT → fyll ut hela 
WRAP_CONTENT → anpassat efter innehåll 

Komponenter har samma struktur när vi skapar dem i XML: 
<Komponent    

    android:id ="@+id/komponentID" 

    android:layout_width ="fill_parent"  

    android:layout_height ="wrap_content" 

    android:text ="Komponent" /> 

 
Settings 
När man startar applikation så tar den dig till 
login fönstret. Innan man loggar in som en 
användare har man möjligheten att 
konfigurera inställningarna till applikationen 
genom att trycka på telefonens meny knapp.  

Det finns sex olika inställningar för hela 
applikationen: 
 
1. Host - vilken server man vill koppla upp 
sig mot för kommunikation till/från klienten. 
2. Target – vilken sorts bubbla man pratar 
med på serversidan när man skall exekvera 
procedurer. 
3. Tidszon – denna inställning är till för 
loggen, så att man får rätt tid och datum på 
alla inlägg i loggen. 
4. Bakgrundsprocess – hur ofta ska 

applikationen kolla efter nya ärenden. 

5. Vibrering – ifall mobilen skall vibrerar eller ej när en notifikation tas emot. 
6. Rington – när en notifikation tas emot, skall mobile ge ifrån sig ett ljudsignal eller skall den 
vara tyst. 

Hela designen och funktionalitet har implementeras med XML, det finns endast en rad java 
kod som används i aktiviteten för att visa upp denna implementation: 

addPreferencesFromResource(R.layout. settings); 

 
Raden ovan talar om att aktiviteten skall använda filen settings.xml. 
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Det finns två kategorier implementerade, ”General settings” och ”Notification settings”, där 
dessa två kategorier innehåller komponenter till respektive inställningar. EditTextPreference-
komponenten låter oss mata in primitiva värden i ett textfält, ListPreference-komponenten 
tillåter oss att välja en inställning utifrån en lista och i CheckBoxPreference-komponenten 
bockar man i eller av ifall den inställning skall gälla: 
 
<?xml  version ="1.0" encoding ="utf-8"?> 

<PreferenceScreen  
xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
<PreferenceCategory  android:title ="General settings"> 
    <EditTextPreference  
        android:summary ="This allows you to select your host adress for   
                         establishing connection" 
        android:title ="Host" 
        android:key ="hostPref" />  
    <EditTextPreference  
        android:summary ="This allows you to select your target of the host" 
        android:title ="Target" 
        android:key ="targetPref" /> 
 
    <ListPreference  
    android:title ="Timezone" 
    android:summary ="This allows you to select your timezone" 
    android:entries ="@array/timeZoneNames" 
    android:entryValues ="@array/timeZoneValues" 
    android:key ="timeZonePref" />                
</ PreferenceCategory > 
 
<PreferenceCategory  android:title ="Notification settings"> 
    < ListPreference  
        android:title ="Background process" 
        android:summary ="This allows you to select the interval preference        
                        for notifications" 
        android:entries ="@array/bgProcessNames" 
        android:entryValues ="@array/bgProcessValues" 
        android:key ="bgProcessPref" />    
    <CheckBoxPreference  
        android:title ="Vibrate" 
        android:summary ="This allows you to select vibration preference for   
                         notifications" 
        android:defaultValue ="false" 
        android:key ="vibratePref" />  
    <ListPreference  
        android:summary ="This allows you to select your ringtones  
                         preference for notification" 
        android:title ="Ringtones"                            
        android:entries ="@array/ringToneNames" 
        android:entryValues ="@array/ringToneValues" 
        android:key ="ringTonePref" />  
   </ PreferenceCategory > 
</ PreferenceScreen > 

I ListPreference finns två attribut: entries och entryValues. Man ser i koden att t.ex 
android:entries=”@array/bgProcessNames” och 
android:entryValues=”@array/bgProcessValues”, dessa är tagna ifrån yttligare än xml-fil som 
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ligger i res/values/array.xml filen. Detta är väldigt smidigt och effektivt, eftersom vi kan spara 
egna värden och sedan referera dessa värden med hjälp av ett id: 

<resources > 
<string-array  name="bgProcessNames"> 
   <item >5 minutes </ item > 
   <item >15 minutes </ item > 
   < item >30 minutes </ item > 
   <item >60 minutes </ item > 
</ string-array > 

<string-array  name="bgProcessValues"> 
   <item >5</ item > 
   <item >15</ item > 
   <item >30</ item > 
   <item >60</ item > 
</ string-array > 
</ resources > 

Detsamma gäller för tidzsonen och ringtonen. 

Android/Java 

ServerCall 
Denna klass hanterar alla anrop till och från ”B-servern”, där funktionaliteten ligger 
implementerad. All funktionalitet använder sig authentisering, för detta projekt använde Basic 
authentisering. Varje klient som använder funktionalitet på serversidan måste authentisera sig 
själv med användarnamn och lösenord i följande form: ”user:pass” för att sedan kryptera 
dessa inparameter till basic format som kan se ut på detta vis: ”Authorization: Basic 
QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==”. 4 

HttpClient, HttpResponse, HttpPost, JSONObject och JSONArray är de fem inbyggda 
klasserna i standardbiblioteket som används för att läsa och skriva data. 

Kodexemplet nedan skickar inmatade parametrar med JSON till en given server. HttpClient 
behövs för att koppla upp sig mot servern via HTTP protokollet, därefter sätts url adressen till 
servern i HttpPost för att veta vart de givna parametrarna skall skickas.  

Som vi ser nedan, så skapar denna kodexemplet ett nytt ärende på server sidan. I JSON 
objektet ser vi en attribut ”method” som talar om vilken procedur vi vill exekvera, andra 
attributen ”jsonrpc” talar om vilken version av JSON som körs, under applikationens 
utvecklingen har RPC 2.0 använts. 

Det simpla med JSON är att man kan enkelt mata in de parametrar vi vill ha, och i vårt fall 
ska vi skapa ett nytt ärende, och fyra parametrar behövs (beskrevs tidigare i kap. 3): ”uuid” 
(ärendets id), ”assigned-to” (ägaren), ”subject” (ämne) och ”body” (beskrivning). 

JSON objektet omvandlas till en sträng, och sätts som en entitet med koding UTF-8 eftersom 
svenska tecken även skall vara tillåtna när man läser eller skriver till servern från 

                                                 
4 http://www.faqs.org/rfcs/rfc2617.html 
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applikationen. Entiteten läggs i HttpPost som ett ytterligare argument och exekveras till den 
givna adressen, därefter sparas respons meddelandet i objektet HttpResponse: 

try 
{ 
    urlString = host + "/bust/ICHNAEA/" + target + "/rpc"; 
    client  = new DefaultHttpClient();  

    HttpConnectionParams. setConnectionTimeout( client .getParams(), 8000);  
    json  = new JSONObject();  
    post  = new HttpPost( urlString );  

    String authString = username + ":"  + password; 
    String encodedAuthString = Base64. encodeToString(authString.getBytes(),   
                                                           Base64. NO_WRAP); 
    post .setHeader( "Authorization" , "Basic "  + encodedAuthString); 
 
    JSONObject params = new JSONObject();   
    params.put( "uuid" , uuid); 
    params.put( "assigned-to" , assignedTo); 
    params.put( "subject" , subject); 
    params.put( "body" , body);    

    json .put( "jsonrpc" , "2.0" );  
    json .put( "method" , "new-issue" ); 
    json .put( "params" , params);    

    StringEntity se = new StringEntity( json .toString(), "UTF-8" ); 

    se.setContentType( "application/json" ); 
    post .setEntity(se); 
    response  = client .execute( post ); 
} 

catch(Exception e){e.printStackTrace();} 

När metoder används till att läsa/hämta värden från servern, för att sedan visa upp dem i 
applikationen så måste ”response” värdet ge oss resultaten. Kodexemplet nedan hämtar alla 
användare från servern och sparar dom i listor. InputStream klassen läser hämtar entiteten och 
sedan innehållet, därefter används BufferReader som läser in strömmen till en buffert. 

Vi läser rad för rad (om det existerar fler rader) och hämtar attributen i svaret ”result” med 
JSONArray eftersom det existerar ytterligare tre attributer ”id” (användar id) , ”sig” (signatur) 
och ”name” (användarens för- och efternamn). 

En for loop används för att gå igenom hela lista för ”result” och spara dessa tre attribut i 
separata listor. Dessa listor används under applikationen för att visa upp de sökta datavärden: 

if( response  != null) 

{ 
    InputStream in = response .getEntity().getContent(); 
    BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(in)) 

 
    String line = "" ; 
    if((line = br.readLine()) != null) 

    { 
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        JSONObject json2 = new JSONObject(line); 

        JSONArray results = json2.getJSONArray( "result" ); 
        ArrayList<String> ids = new ArrayList<String>(); 
        ArrayList<String> names = new ArrayList<String>(); 
        ArrayList<String> realNames = new ArrayList<String>(); 

        for( int i = 0; i < results.length(); i++) 

        { 
            ids.add(i,    
                    results.getJSONObject(i).getStr ing( "id" ).toString()); 
            names.add(i,   
                    results.getJSONObject(i).getStr ing( "sig" ).toString()); 
            realNames.add(i, 
                    results.getJSONObject(i).getStr ing( "name" ).toString()); 
        } 
 
        users .setUserIds(ids); 
        users .setUserNames(names); 
        users .setUserRealNames(realNames); 
    } 
} 

IssueNotifier 
”IssueNotifier” är en så kallad service, som finns i android biblioteket. En service fungerar 
som en bakgrundsaktivitet över hela applikationen. Det vill säga, att den lever under hela 
applikationen som vars uppgift att utföra det som programmeraren har implementerat. Syftet 
till att implementera denna bakgrundsaktivitet (bakgrundsprocess) var för att automatiskt 
kolla efter nya ärenden hos den inloggade användaren, efter ett visst tidsintervall 
(konfigurerbart i ”Settings”). 

Denna bakgrundsaktivitet använder sig utav TimerTask och Timer från java.util paketet, 
metoden nedan heter startService(): 

timer .scheduleAtFixedRate( new TimerTask()  
{  
    public void run() 
    {  
        if(getNewIssues() > 0) 
            sendNotification(); 
    }  
}, 0, delay ); 

När nya ärenden har upptäckts, så notifieras den inloggade användaren om detta via en 
notifikation i mobilen (sms liknande). För att beräkna antal nya ärenden visar jag upp en 
illustration av metoden getNewIssues() i form utav java kod: 

 // get total issues of this user  
issueCounter  = sc .getIssueCounts( loggedUser , userObj .getAuthentication()); 
   
// add amount issue in list  
if( issueCounter  >= 0) 
    issueCounterHolder .add( issueCounter ); 
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// when more amount of issues exists in list  
if( issueCounterHolder .size() > 1) 
{ 
    int lastCount = issueCounterHolder .get( issueCounterHolder .size() - 1); 
    int penultimateCount = issueCounterHolder .get( issueCounterHolder .size()   
                                                                      - 2); 
    newIssues  = lastCount - penultimateCount; 
} 
return newIssues ; // returns >= 1 if new issues, otherwise 0  

Nu när antal nya ärenden har beräknats, så måste man på något sätt informera den inloggade 
användaren om detta. Metoden sendNotification() skickar en notifikation med antalet nya 
ärenden som finns att hämta: 

// create a new notification with icon and date  
Notification notification = new Notification(R.drawable. ichnaea, "Ichnaea 
notification" , System. currentTimeMillis()); 
   
// what to do when notification is clicked, we use the intent above to take 
us to ViewIssues  
PendingIntent pendingIntent = 
PendingIntent. getActivity( this.getBaseContext(), 0, intent, 
PendingIntent. FLAG_UPDATE_CURRENT); 
   
// if new issues  
if( newIssues  > 0) 
{ 
    if( newIssues  == 1) 
        notification.setLatestEventInfo( this, "Ichnaea" , "Received 1 new   
        issue!" , pendingIntent); 
    
    else 
        notification.setLatestEventInfo( this, "Ichnaea" , "Received "  +        
        newIssues  + " new issues!" , pendingIntent); 
} 
 
// clear on click  
notification. flags  |= Notification. FLAG_AUTO_CANCEL; 
// get value from settings, vibrate or not on notif ication  
boolean vibrate = prefs .getBoolean( "vibratePref" , false); 
   
// set vibrate  
if(vibrate) 
notification. defaults  |= Notification. DEFAULT_VIBRATE; 
   
// get value preference from settings, ringtone or silent  
String ringtone = prefs .getString( "ringTonePref" , "Silent" ); 
   
// set the ringtone  
if(ringtone.equals( "Default ringtone" )) 
{ 
    notification. defaults  |= Notification. DEFAULT_SOUND; 
}    
   
// notify the client  
notificationManager .notify( notificationID , notification); 
// increase notification ID in order to receive mul tiple notifications  
notificationID ++; 

För att stoppa bakgrundsaktiviteten, stopService(): 
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if( timer  != null) 
    timer .cancel();  

Det finns två sätt att hämta nya ärenden: 

1. Att låta bakgrundsaktiviteten kolla efter nya ärenden efter ett visst tidsintervall 
2. Att uppdatera manuellt hur ofta man vill 

Det är inte en självklarhet att användaren vill 
ha automatiskuppdatering av ärenden, så 
därför är detta valbart. När man väl är 
inloggad, så kan man välja att starta eller 
stänga av bakgrundsaktiviteten (kommer ej 
vara startad vid inloggning) genom att trycka 
på mobilens menyknapp. När man loggar ut 
kommer även bakgrundsaktiviteten att 
stoppas, om den är startad. 

Så beroende på vilket sätt du väljer att 
uppdatera ärendelistan, så kommer du att 
informeras om nya ärenden på respektive 
vald sätt (du kan ha båda om du vill): 
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Den första bilden (till vänster) är en notifikation. Här ser vi att två nya ärenden har hämtats. 
Det kan till och med finnas fler notifikationer, det vill säga att om en ny notifikation kommer 
in, så överskriver den inte den gamla. Det var just därför jag implementerade 
notificationID++; i slutet av sendNotification() metoden, dock så försvinner notifikation när 
man har klickat på den, implementerades med: notification.flags |= 
Notification.FLAG_AUTO_CANCEL;. Tecknet före likamed (=) innebär att den kollar bitvis 
(inget som förekommer med javas standardkod, detta gäller för android). 

Den andra bilden (till höger) är en illustration av manuell uppdatering, här kan man se att ett 
nytt ärendet har kommit in.  

När man klickar på respektive notifikation, så tas man till aktiviteten ”hämta ärenden”, 
detsamma gäller för manuell uppdatering efter att ha tryckt på ”OK” när nya ärenden 
tillkommit (man är redan inne i den aktiviteten, men den startas om på nytt). När ärenden 
hämtas och listas upp, så körs en så kallad ProgressDialog-komponent som visas under tiden 
applikationen hämtar alla ärenden för respektive användare.  
När alla ärenden är hämtade och klara för att listas, så kommer ProgressDialog-komponenten 
att avslutas: 
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Users, Issues och Logs 
Det fanns tre ”modellklasser” som hanterade användare, ärenden och inlägg i respektive logg. 

Users bestod utav tre attribut: id, användarnamn och användarens namn (för- och efternamn 
som en enda sträng).  
Metoderna get() och set() för alla dessa tre attribut fanns självklart implementerade, där 
värderna mellanlagrades i separata listor (ArrayList). 

Issues bestod endast av två attribut: id och ämne. Självklart implementerades även get och set 
metoder i denna modell. Dock fanns inte beskrivningen till ärendet som en attribut i klassen, 
eftersom när listan på alla ärenden hämtas så syns endast ämnet på ärendet. För att vara mer 
effektiv, det vill säga inga onödiga anrop (tar lite tid) och hindra från att ta upp minnet (då 
beskrivningar kan vara väldigt långa), så anropades metoden getDesciption() från 
”ServerCall”-klassen när man klickat på respektive ärende.  
Man kan dock undra nu varför jag valde att hämta ärendets id, då det inte heller visas i listan 
på ärenden. Skälet är: ärendets id måste anges i metoden getDescription() för att på 
serversidan veta vilket ärende vi vill hämta beskrivning ifrån. 

urlString  = host  + "/bust/ICHNAEA/"  + issue + "/rpc" ;  
 
Appendix A innehåller “Ichnaea API” där funktionaliteten från serversidan beskrivs. ”Issue” 
är en typ av ”bubbla” som man kommunicerar med. 
 
Logs har endast två attribut: datum och text. Även här implementerades det get och set 
metoder. Datum stämpeln beskriver självklart tid och datum (i millisekunder), men 
representera även ett inläggs id (ingen stor risk att två användare loggar i samma millisekund). 
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User 
Denna klass är tillämpat för den inloggade användaren. Det finns fyra attribut som hanteras i 
denna klass: id, användarens namn (för- och efternamn som en enda sträng), admin och 
authentication.  

 
Om en användare har admin rättigheter, så 
kommer ytterligare en funktion att dyka upp 
när man loggar in, nämligen att kunna skapa 
nya användare i systemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Validering 
Systemet var implementerad på så sätt att all funktionalitet krävde authentisering. När 
användaren loggar in anges ett användarnamn och lösenord. Dessa två inparametrar kodas på 
följande sätt:  
 
String authString = username + ":"  + password;  
String encodedAuthString = Base64. encodeToString(authString.getBytes(), 
Base64. NO_WRAP);  

NO_WRAP innebär att kodningen sker på sånt sätt att alla linjetermineringar utelämnas, det 
vill säga kodningen resulterar i en enda rad.5 Blev tvungen att implementera NO_WRAP för 
annars matchar inte kodningen, strängarna är likadana, men antal bitar skiljer sig. 

Denna typ av kodning görs endast då användare loggar in, sedan sparas autentiseringen som 
en parameter som sedan skickas in i samband med kommunikation med servern: 

user .setAuthentication(encodedAuthString); 

Implementerade även validering i samband med textfält. Kraven var att fälten inte fick vara 
tomma. Detta kan uppfattas på två olika sätt: tecken måste finnas i fälten och att det inte får 
innehålla endast mellanslag (finns tecken, men fortfarande tomt). 

                                                 
5 http://developer.android.com/reference/android/util/Base64.html 
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Att validera om det fanns tecken i textfältet, var hur enkelt som helst. Testa om fältet är lika 
med noll, om kravet uppfylls så meddelas detta till användaren med kompontent ”Toast” (text 
med grå bakgrund dyker upp i cirka två sekunder): 

if( subjectField .length() == 0 || descriptionField .length() == 0) 
{ 
    Toast. makeText(getApplicationContext(), "All fields are required" ,  
                                             Toast. LENGTH_LONG).show(); 
}  
 

Andra alternativet för att tecken (mellanslag) finns, men fortfarande är ett ”tomt” fält var lite 
mer klurigt. Man skulle kunna köra en loop genom alla tecken i fältet och kolla ifall tecknen 
endast består utav mellanslag, med hjälp utav ASCII tecken. 
Hur som helst, så hittade jag objektet ”StringUtils” från paketet org.apache.commons.lang.*. 
Detta objekt innehåller metoder som isBlank(String str) och isNotBlank(String str), som 
underlättar en hel del under utvecklingen.  
 
Jag laddade ner biblioteket commons-lang-2.6.jar och länkade dynamiskt in den i 
Androidprojektet. För att validera tomma fält med endast mellanslag, implementerades 
följande: 
 
if(StringUtils. isBlank( subjectField .getText().toString()) || 
StringUtils. isBlank( descriptionField .getText().toString())) 
{ 
    Toast. makeText(getApplicationContext(), "Fields cannot be empty    
                                             Toast. LENGTH_LONG).show(); 
}  

4.4 Lösningsförslag 
Under projektet lärde jag mig en hel del om olika verktyg som man kunde använda sig av för 
att lösa ett problem. Det fina med programmering är att ett problem har inte alltid en lösning, 
kan finnas flera. Sedan kan man diskutera om vilka lösningar som är bättre än andra.  

Bundle vs SharedPreferences 
När en aktivitet startar en annan aktivitet så behöver man på något sätt skicka med data till 
den startade aktiviteten. Om en användare loggar in i systemet, så måste man veta vilken 
användare som är inloggad. Att starta en aktivitet gör man med metoden startActivity(Intent 
i). I objektet ”Intent” finns två parametrar: 

1. Aktiviteten som startar en annan aktivitet. 
2. Aktiviteten som skall startas. 

I objektet ”Intent” kan man baka in en så kallad ”Bundle” som skulle kunna ses som 
datapaket där all data skickas med. 

Aktivitet som startar och skickar med data till annan aktivitet: 

Intent intent = new Intent(Login. this, Logged. class); 
bundle .putString( "loggedUserKey" , user .getUserId()); 
bundle .putString( "userRealNameKey" , user .getUserRealName()); 
bundle .putBoolean( "adminKey" , user .isAdmin()); 
bundle .putSerializable( "usersObjectKey" , users ); 
intent.putExtras( bundle ); startActivity(intent); 
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Aktivitet som tar emot data från annan aktivitet: 
 
Bundle extras = getIntent().getExtras(); 
if(extras != null) 
{ 
    userRealName  = extras.getString( "userRealNameKey" ); 
    loggedUser  = extras.getString( "loggedUserKey" ); 
    admin  = extras.getBoolean( "adminKey" ); 
    users  = (Users) extras.getSerializable( "usersObjectKey" ); 
} 
 

Andra alternativet för att dela med sig data kan användas med ”SharedPreferences”. 
Detta objekt tillåter oss att dela med oss data över hela applikationen, det vill att alla 
aktiviteter har tillgång till samma data. På detta sätt behöver man inte skicka med data varje 
gång man startar en aktivitet. 
 
Att lägga data med ”SharedPreferences” görs på följande sätt: 
 
SharedPreferences prefs  = 
PreferenceManager. getDefaultSharedPreferences(getBaseContext());  
Editor editor = prefs .edit(); 
editor .putString( "loggedUserPref" , user .getUserId()); 
editor .putString( "userRealNamePref" , user .getUserRealName()); 
editor .putBoolean( "adminPref" , user .isAdmin()); 
editor .commit(); 
 

För att ta emot data via “SharedPreferences”: 
 
SharedPreferences prefs  = 
PreferenceManager. getDefaultSharedPreferences(getBaseContext());  
loggedUser  = prefs .getString( "loggedUserPref" , "" ); 
userRealName  = prefs .getString( "userRealNamePref" , "" ); 
admin  = prefs .getBoolean( "adminPref" , false); 
 

Andra parametern i metoderna get är standardvärdet ifall värden inte har initierats. 
 
Den enda stora fördelen som jag ser med att använda ”Bundle” är att den har stöd för 
primitiva värden samt serialiserade objekt. Denna metod har jag använt under hela projektet, 
då jag insåg ganska sent att det inte var det bästa alternativet. Nackdelerna är att massa onödig 
kod implementeras för att skicka och ta emot data för varje aktivititet, samt att det blir väldigt 
jobbigt att hålla reda på vilka referenser som skall skickas till respektive aktivitet. Detta 
behövdes göras, eftersom när en aktivitet startar en ny aktivitet så dör aktiviteten, och alla 
referenser förstörs. 
 
Den enda nackdelen som jag ser med ”SharedPreferences” är att den inte har stöd för 
serialiserade objekt. Fördelarna är att man deklarerar datavärden endast en gång, och sedan 
har man tillgång till dessa över hela applikationen. 
Ganska sent kom jag på en lösning för att dela med sig serialiserade objekt utan ”Bundle” 
mellan aktiviteter. Hade jag vetat detta i förväg så hade jag implementerat systemet med 
”SharedPreferences” istället för ”Bundle”.  
 
I standardiserat java, kan man enkelt hämta värden från andra klasser genom att skapa en 
referens av den sökta klassen och använda dess metod för att hämta ett visst värde (i detta fall 
var det serialiserade objekt). Men i Android fungerar detta inte, eftersom det är aktiviteter och 
inte klasser. Så var man istället får göra är att skapa en metod som tar emot en referens av den 
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sökta aktiviteten vars metoder vi vill använda. Ett exempel: aktiviteten ”Logged” vill ha 
objektet ”Users”. Den aktivitet som äger objektet ”Users” är ”Login”. 
Först skapas en statisk metod i aktiviteten ”Logged” som tar som inparameter en referens av 
typen ”Login”: 
 
public static void setMainActivity(Login activity) 
{ 
    LOGIN_ACTIVITY = activity; 
}   
 
I aktiviteten ”Login” skickar man med sig själv till ”Logged”: 
 
Logged. setMainActivity( this);   
 
Nu kan aktiviteten “Logged” få tillgång till metoder i ”Login”.  
 
TextWatcher vs KeyListener 
När man vill skapa ett ärende, tilldela ett ärendet eller kolla andras ärenden så finns ett sökfält 
för att hitta respektive användare. Sökfunktionen är implementerad på ett sådant sätt att när 
man matar in ett tecken, så anropar klienten servern för att hämta alla användare som börjar 
på det inmatade tecknet. Matar man in två tecken så hämtas alla användare som börjar med 
dessa två tecken etc., notera dock att man bara kan söka på namnets början och inte mitt i 
namnet. 
 
”KeyListener” är ett gränssnitt som ligger i paketet java.awt.event. 6 Dess uppgift är att lyssna 
efter tecken som inmatas via tangentbordet eller i detta fall efter inmatade tecken från 
mobilens virtuella tangentbord.  
Detta gränssnittet var det första jag implementerade i systemet i samband med sökfunktionen. 
När jag testade ”KeyListener” via emulatorn så fungerade det alldeles felfritt, men när den 
testades på mobilen så insåg jag ett fel. ”KeyListener” har inte stöd för mobiler i ett viss fall. 
När man klickar på sökfältet så dyker en mobilen virtuella tangentbord och man kan börja 
mata in sina tecken. Problemet var att när man hade matat in en eller flera tecken så 
uppdateras aldrig listan med användare, den uppdaterades endast när man hade tryck på 
mobilens bakåtknapp för att dölja tangentbordet. Självklart vill man inte behöva dölja 
tangenbordet på mobilen för att uppdatera listan och sedan på nytt ta fram mobilens 
tangentbord för att söka vidare, väldigt irriterande! 
 
Efter att ha sökt en hel del på Internet angående detta problem, så hittade jag (troligen) en 
lösning. Det en motsvarande ”KeyListener” i androids egna bibliotek, det gränssnittet heter 
”TextWatcher” och är tillämpat just för mobiler. 7 
Detta gränssnitt innehåller tre metoder: afterTextChanged(Editable s), 
beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) och 
onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count). 
 
I mitt fall var jag endast intresserad utav den tredje metoden, eftersom sökfältet ändras då nya 
tecken tillkommer eller tas bort. Men två första metoderna måste ändå finnas när man 
implementerar detta gränssnitt, dock används de inte alls: 
 

                                                 
6 http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/awt/event/KeyListener.html 
7 http://developer.android.com/reference/android/text/TextWatcher.html 
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searchField .addTextChangedListener( new TextWatcher() 
{  
    public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int   
                                                                   count)  
    { 
        String search = String. valueOf(s); 
        sc .getUsers(search, -1, userObj .getAuthentication()); 
        adapter  = new ArrayAdapter<String>(CreateIssues. this,    
        android.R.layout. simple_spinner_item, users .getUserNames()); 
        userList .setAdapter( adapter ); 
    } 
    
    public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int     
                                                                   after){} 
    
    public void afterTextChanged(Editable s){} 
}); 
 

Metoden getUsers(String str, int maxToReturn, String auth) är implementerad i klassen 
“ServerCall” och kommunicerar med servern varje gang ett tecken matas in. Negativa talet 
minus ett indikerar att vi hämtar tio användare (ett standardvärde som implementerats på 
serversidan). 
 
ScrollViewListener 
I systemet har varje ärende en egen logg. Denna logg kommer att visa upp de senaste tio 
inläggen, och mitt syfte var att implementera loggen på sådant sätt att när man fortsätter 
bläddra, så skall ytterligare tio inlägg visas (loggen expanderas) och fortsätta på detta vis till 
det inte finns något mer att visa (hela loggen har expanderats).  
 
För att förverkliga denna idé så behövde man på något sätt veta att komponenten 
”ScrollView” har hamnat i positionen längst ner på skärmen, för att eventuellt hämta flera 
inlägg. Man tycker nästan att det borde finnas en lyssnare som kan lyssna efter exakta 
positioner under bläddringen. Tyvärr så fanns det inget sådant gränssnitt. 
 
Problemet löstes genom att själv skapa en egen lyssnare som fick sitt namn 
”ScrollViewListener”. Första steget var att skapa ett gränssnitt: 
 
public interface ScrollViewListener 
 

Om vi tar en titt på api:t för ”View” så har den en skyddad metod:  
onScrollChanged(int l, int t, int oldl, int oldt). 
Eftersom ”ScrollView” är en underklass till ”View” så innebär detta att även ”ScrollView” 
har den skyddade metoden, eftersom den ärver från ”View”. 
 
Men ”ScrollView” är inget gränssnitt, utan en klass, vilket innebär att ”ScrollViewListener” 
som jag själv skapat inte kan ärva från ”ScrollView”. Ytterligare ett stegs behövs för att 
kunna implementera en lyssnare, man skapar en klass som ärver ifrån ”ScrollView”, denna 
klass fick namnet ”ObservableScrollView”: 
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public class ObservableScrollView extends ScrollView 
{ 
    private ScrollViewListener scrollViewListener  = null; 
 
    public ObservableScrollView(Context context)  
    { 
        super(context); 
    } 
 
    public void setScrollViewListener(ScrollViewListener   
                                      scrollViewLis tener)  
    { 
        this. scrollViewListener  = scrollViewListener; 
    } 
 
    @Override  
    protected void onScrollChanged( int x, int y, int oldx, int oldy)  
    {  
        super.onScrollChanged(x, y, oldx, oldy); 
         
        if( scrollViewListener  != null) 
            scrollViewListener .onScrollChanged( this, x, y, oldx, oldy); 
    } 
}  
 
Först måste det finnas en konstruktor som ärver ifrån ”ScrollView” för att överhuvudtaget 
kunna implementera denna komponent i aktiviteten.  
Andra metodens funktionalitet är att lägga till en lyssnare. Den tredje och sista metoden är 
helt och hållet ärvt från superklassen ”View” (eller ”ScrollView”). 
 
Nu måste även ”ScrollViewListener” gränssnittet ha metoden onScrollChanged för att bli 
användbart i applikation, fast med skillnande att vi skickar en inparameter av typen 
”ObservableScrollView”, vilket innebär att vi kommer att använda dens metod som ärvs från 
superklassen ”View” i själv aktiviteten: 
 
void onScrollChanged(ObservableScrollView scrollView, int x, int y, int 
oldx, int oldy); 
 

Aktiviteten för loggen ser ut på följande sätt med komponenten ”ObservableScrollView”: 
 
public class ViewAddLog extends Activity implements ScrollViewListener 
{ 
    ObservableScrollView scroll  = (ObservableScrollView)  
                                   findViewById(R.i d. scroll); 
    scroll .setScrollViewListener( this); 
} 
 

Nu när vi har implementerat gränssnittet ”ScrollViewListener” i aktiviteten så måste metoden 
onScrollChanged finnas med: 
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public void onScrollChanged(ObservableScrollView scrollView, int x, int y, 
int oldx, int oldy)  
{ 
    View view = (View) scroll .getChildAt( scroll .getChildCount()-1); 
    int diff = (view.getBottom()-( scroll .getHeight()+ scroll .getScrollY())); 
 
        if(diff == 0) 
         getMoreLogs(); 
} 
 

Det primitiva värdet “diff” talar om avståndet mellan botten av sidan och nuvarande 
positionen för bläddringen. När skillnaden är noll, då har vi nått botten och fler inlägg hämtas 
i loggen. 
 
ListActivity 
Alla klasser i applikationen har ärvt ifrån ”Activity” förutom klassen ”ViewIssues” som ärvde 
ifrån ”ListActivity”. Skälet till att detta implementerades var för designens skull. När alla 
ärenden hämtas, så visas en lista av ärendets ämne samt en ikon. Vi kan betrakta varje ärende 
i listan som en rad, och det är här ”ListActivity” kommer till nytta. 
 
Till varje rad finns en design som jag implementerat i row.xml. Vi måste tala om för 
”ListActivity” att varje element (rad) i listan, skall använda sig av denna xml fil. 
”ListActivity” är som namnet låter, en aktivitet av typen lista. Denna lista är av typen 
”ListView” som använder sig av en ”ArrayAdapter” för att visa upp listan med inmatade 
datavärden med metoden setAdapter(ListAdapter adapter)8, ”ArrayAdapter” är en 
underkomponent till ”ListAdapter”. 
 
I aktiviteten ”ViewIssues” skapades en klass som jag döpte till ”IssueAdapter” och den 
klassen ärver ifrån ”ArrayAdapter”: 
 
class IssueAdapter extends ArrayAdapter<Issue> 
 

Man ser att ”ArrayAdapter” är av typen ”Issue” som är en ytterligare modellklass. Klassen 
”Issue” har en metod getSubject() för att hämta ämnet av ett ärende. 
Den stödjande klassen ”IssueAdapter” (som ärver ifrån ”ArrayAdapter”) har en metod 
getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) som tillåter oss att göra något 
specifikt med vyn på listan. Ett objekt av typen ”LayoutInflater” tillåter oss att designa vyn 
utifrån xml.9 En konstruktor behövs i ”IssueAdapter” för att skicka med en referens av 
”ListActivity”, xml-filen som vi vill använda samt listan på alla ärenden: 
 
public IssueAdapter(Context context, int textViewResourceId, 
ArrayList<Issue> issues)  
{ 
    super(context, textViewResourceId, issues); 
     
    this. issues  = issues; 
}  
 
 
 
 

                                                 
8 http://developer.android.com/reference/android/widget/ListView.html 
9 http://developer.android.com/reference/android/view/LayoutInflater.html 
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Sedan skapas metoden getView för att integrera xml-filen till elementen i listan: 
 
@Override  
public View getView( int position, View convertView, ViewGroup parent) 
{ 
    View v = convertView; 
   
    if(v == null) 
    { 
    // which layout to use for each row in list  
        LayoutInflater vi = (LayoutInflater)   
        getContext().getSystemService(Context. LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
        v = vi.inflate(android.ichnaea.R.layout. row, null); 
    } 
   
    // get issue  
    Issue i = issues .get(position); 
   
    // if issue exists  
    if(i != null) 
    { 
        // set the subject in textview  
        TextView subjectLabel = (TextView) 
                 v.findViewById(android.ichnaea.R.i d. bottomtext); 
 
        if(subjectLabel != null) 
        { 
            subjectLabel.setText( "Subject: "  + i.getSubject()); 
        } 
    }  
    // return view  
    return v; 
} 
 

Nu när vi har designen klar så måste ”IssueAdapter” anropas från aktiviteten ”ViewIssues”: 
 
issueList  = new ArrayList<Issue>(); 
issueAdapter  = new IssueAdapter( this, android.ichnaea.R.layout. row, 
                                                          issueList ); 
setListAdapter( issueAdapter ); 
 

Jag lade märke till en dålig egenskap hos ”ArrayAdapter”. Objektet har en metod getCount() 
som returnerar antal element som finns i listan. Men det som enligt min smak var dåligt 
implementerat, var att när man t.ex har lagt till tre element i listan, och lägger till en fjärde 
efter ny exekvering, så kommer ”ArrayAdapter” att spara dessa tre gamla och lägga till fyra 
element ovanpå dessa tre tidigare, vilket innebär att vi får sju element istället för fyra. Den har 
en tendens att spara gamla värden och inte ersätta dessa med nya värden. 
 
Det finns en metod clear() i ”ArrayAdapter” som nollställer listan, och på detta sätt kan vi 
självklart sätta in nya element utan att få dubletter fram till det sista elementet. Dock så var 
detta inget alternativ för projektet, eftersom när man anropar metoden clear() så ser man i 
aktiviteten att listan försvinner helt och hållet och sedan återvänder med de uppdaterade 
elementen. I mitt fall ville jag ha det mer stilrent, på så sätt att listan blir kvar men att ett nytt 
element tillkommer i listan (blir snyggare enligt mig). 
 
Jag blev tvungen att vara kreativ i denna situation för att implementera min idé som jag hade. 
Jag tog fram en liten algoritm som skulle lösa problemet:  
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// add's issues to the adapter (subjects)  
for( int i = 0; i < issueList .size(); i++) 
{ 
    issueAdapter .add( issueList .get(i)); 
    issueCounter ++; 
} 
      
// this method is for removing duplicated elements  
// in the list because of arrayadapter structure, i t  
// saves old ones and adds on top of that  
if( issueAdapter .getCount() > issueList .size()) 
{ 
    int duplicated = issueAdapter .getCount() - issueList .size(); 
    for( int j = 0; j < duplicated; j++) 
    { 
        issueAdapter .remove( issueList .get(j)); 
        issueCounter --; 
    } 
} 
 

Nu kommer antalet ärenden i listan att vara korrekt, dessutom blir vyn snyggare i samband 
med uppdatering av listan. 

5. Sammanfattning 
Avslutningsvis så vill jag förmedla att JSON är ett utmärkt verktyg för att representera data. 
Det fina är att det är RPC (Remote Procedure Call) protokollet som tillåter klienten att anropa 
funktioner över nätverket, på så sätt behöver inte klienten bry sig om vad som sker i 
bakgrunden, utan ser bara till att hantera felmeddelanden om sådana uppstår.  

Android är väldigt lätthanterligt då det är objektorienterad programmering. Använder en 
delmängd utav Javas standardbiblioteket, men för det mesta sitt egna. Kan man Java grundligt 
bra, så kan man i princip implementera en Android-applikation. Eclipse var 
utvecklingsverktyget som underlättade hela projektet, då den är kompatibel med Android. 

Detta projekt gav mig en bra syn på hur man jobbar ute i industrin. Jag hade kunnat 
implementera denna klient på egen fritid, men eftersom jag jobbade hos företaget Navigate 
Consulting, så fanns en del att ta hänsyn. T.ex att på slutet av dagen fick man ladda upp 
nödvändiga filer som man hade modifierat under arbetsdagen, dessutom hade vi kontinuerliga 
möten om hur långt man hade kommit i processen och om eventuella 
förändringar/förbättringar. Jag lade ner cirka nio veckors arbete på att implementera systemet, 
men hade säkert kunnat fortsätta upp till ett år, då en produkt alltid kan förbättras inom 
områderna funktionalitet och design.  

Förutom att jag fick en bättre syn på arbetslivet, så lärde jag mig vad eget ansvarstagande 
innebär då det krävdes under projektets gång, att själv komma med nya idéer och inte vänta på 
att chefen skall säga allt som skall göras.  
Som sagt finns det aldrig en lösning till ett problem, vilket innebär att kreativiteten sätts på 
prov, då vissa lösningar är bättre andra. 
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Appendix A 

Ichnaea API 
 

All calls are made to the B-server using JSON-RPC 2.0. 

The domain used during development is “ICHNAEA”. 

URL (for development): 

http://172.16.10.104:8090/buse/ICHNAEA/[target]/rpc 

Current target types: 

• START (aka MAIN) 

• ISSUES 

• LOGS 

• USERS 

 

Target type MAIN 

There is one MAIN target. 

In development its ID is `ichnaea-start-utv-navigate`. 

Method “list-users?” 

Lists all active users in the system 

Parameters:  

• Optional: “filter” → filter logins whose “sig” starts with <filter>. 

• Optional “max” → return at most “max” number users. Defaults to 10. 

Returns → List of users, every user is an object with the fields “id”, “sig” and “name”. 

Method “new-issue” 

Creates a new issue in the system. 

Method name: “new-issue” 

Parameters: 

• “uuid” – random, must start with “issue-” (e g “issue-sdsSDJHjhsdfsf”) 

Hint: Random strings generated with java.util.UUID 

• “assigned-to” – user id (see “list-users?”) 

• “subject” – Subject text, one line 
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• “body” – (optional) description or body of issue 

Returns → null 

Method “new-user” 

Creates a new user in the system. Authentication required. Only admins can create users. 

(anton is admin.) 

Parameters: 

• “fullname” – User full name, eg. “Kalle Anka” 

• “sig” – signature or short id, eg “kalle” 

• “password” – User password (experimental) 

Returns → null 

Method “auth?” 

Requires (basic) authentication. Just checks that the authentication was valid. 

Parameters: NONE 

Returns → some basic info about the user (name, uuid, admin?). 

 

Target type USER 

Method “info?” 

Returns more detailed information about this user 

Parameters:  None 

Method “list-issues?” 

Returns all issues assigned to this user 

Parameters: 

• Optional: “filter” → filter issues with <filter>. 

• Optional: “max” → show at most “max” issues. 

 

Target type ISSUE 

Method “overview?” 

Returns an overview of the issue 

Parameters 

• none 
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Method “list-logs?” 

Lists all logs of this issue 

Parameters:  

• Optional: “filter” → filter logs using <filter>. 

• Optional “max” → return at most “max” number of logs. Defaults to 10. 

• Optional “before” → if given then return only log entries older than “before”. 

• Optional “after” → if given then return only log entries newer than “after”. 

Returns → List of logs, sorted descending by date (latest first) 

Method “reassign” 

Assigns the issue to a new user 

Parameters 

• “assigned-to” – user id 

Returns → null 

Method “update” 

Updates the issues header information (subject, description) 

Parameters: 

• “who” – who is doing the update 

• “subject” – (optional) Subject text, one line 

• “body” – (optional) description or body of issue 

Method “log” 

Adds a log entry to the issue 

Parameters 

• “text” – log text 

• “who” – user who is doing the logging 

Method “change-status” 

Changes the status of the issue 

Parameters: 

• old-status – must be the current status of the issue (as a check) 

• new-status – the new status to be. Valid statuses are: “Working”, “Closed”, “On-

Hold”,... 

Changing the status to “Closed” will close the issue (remove it from the assigned 

user). 
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• who – user who is doing the status change. 

 

Target type LOG 

Method “get?” 

Updates the issues header information (subject, description) 

Parameters: NONE 

Returns detailed information about this log entry. 

 


