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Sammanfattning 
Målet med detta examensarbete har varit att utveckla en 

mobilapplikation till Android som på ett användarvänligt sätt 

exponerar de webbtjänster som företaget TLab West AB’s 

säkerhetssystem Sentrion tillhandahåller. Företaget har introducerat ett 

nytt kommunikationsprotokoll baserat på JSON till Sentrionsystemet 

vilket har testats och använts av vår applikation. Det främsta effektmålet 

företaget velat se är ett utökat stöd av funktionaliteten som systemets 

webbserver erbjuder, och detta med ett tydligt och lättmanövrerat 

användargränssnitt. Detta har åstadkommits genom att övergå ifrån det 

befintliga webbgränssnittet till en native Android applikation som 

utnyttjar det nya JSON kommunikationsprotokollet med ett snabbt och 

intuitivt menysystem. Då kommunikationen med företaget 

huvudsakligen skett på distans, och de har utvecklat sitt JSON protokoll 

parallellt med vår applikation så valde vi att arbeta iterativt. Den 

iterativa processen blev inspirerad av Scrum med korta sprintar på en 

till två veckor för att upprätthålla en intensiv kontakt med företaget och 

snabbt få återkoppling på utvecklingsprocessen. Arbetet genomfördes 

enligt projektplaneringen och resulterade i en mobilapplikation som 

företaget blev mycket nöjda med, all grundläggande önskad 

funktionalitet implementerades samt att en del bonuskrav uppfylldes. 

Vi kände i efterhand att valda arbetsmetoder var helt rätt för denna typ 

av projekt och de krav som återstår att lösa är programvaruinställning 

för större textstorlek, ett användarfall som består av att kvittera larm och 

meddelanden. Slutligen återstår det en teoretisk lösning på ett specifikt 

kommunikationsproblem då säkerhetssystemet helt stängt sina 

inkommande portar och all kommunikation måste initieras från 

Sentrion-enheten. 

 

Nyckelord: Android, native app, scrum, JSON, HTTPS, SSL, TLS, DMZ 
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Abstract 
The goal with this bachelor thesis has been to develop a cell phone 

application for the Android platform that utilizes the web services 

offered by TLab West AB’s security system called Sentrion. TLab West 

has introduced a new communication protocol for their Sentrion system 

that is based upon JSON and was tested for the first time with our cell 

phone application. The most prominent effect goal that TLab West 

strived for was an enhanced support of the core functionality offered by 

the security systems web server, all this with a clear and easily 

maneuvered user interface. To accomplish this we abandoned the 

existing web interface and developed a native Android application that 

communicates with Sentrion using the newly developed JSON protocol 

and implementing a quick and intuitive menu system. Most of our 

dealings with TLab West took place using distance communication and 

they were developing the JSON protocol in parallel with our own 

application development. This led us into using an iterative software 

process model inspired by Scrum with short sprints of one to two weeks 

in order to maintain an intensive contact with TLab West and quickly 

get feedback on the development. The development transpired 

according to the project plan and resulted in a cell phone application 

that was well received by TLab West, all the core functional 

requirements were implemented and some of the bonus requirements 

were achieved as well. In reflection we felt that the chosen development 

process worked very well for this type of distance communication 

project. The requirements which have not been met are the functionality 

to increase the font size within the application settings, also the 

functionality to acknowledge alarm and messages. A solution to a very 

specific communication problem is unsolved where the security 

system’s inbound ports are unavailable and all communication must be 

initiated by the Sentrion. 

 

Keywords:  Android, native app, scrum, JSON, https, ssl, tls, DMZ 
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Terminologi 
Rapporten vänder sig främst till TLab West AB, men kan även vara av 

intresse för personer med någon tidigare erfarenhet inom ett 

objektorienterat programspråk såsom java eller liknande. 

 

Förkortningar och akronymer 

DMZ – Demilitarized Zone. En säkerhetszon mellan det öppna och 

interna nätverket. 

 

Fragment – En komponent tillhörande en aktivitet som beskriver en del 

av ett användargränssnitt. 

 

Actionbar – En global horisontell navigations-vy som oftast hittas längst 

upp i applikationen. 

 

ActionBarSherlock – Ett externt bibliotek som uttökar det befintliga 

Android bakåtkompatibilitetsbibliotek. 

 

Pollning – Ett begrepp inom programmering som innebär att status av 

en resurs kontrolleras med jämnt tidsintervall. 

 

MVC – Model-View-Controller, ett designmönster med syfte att 

separera vy från logik. 

 

Singleton – Ett designmönster med syfte att endast tillåta en instans av 

en klass. 

 

DVM – Dalvik Virtual Machine, Android-plattformens motsvarighet till  

JVM (Java Virtual Machine). 

 

SSL – Ett protokoll som gör TCP-protokollet säkert genom att erbjuda 

kryptering, dataintegritet och server-klient autentisering. 

 

Scrum – En inkrementell utvecklingsprocess där varje cykel beskrivs 

som en sprint indelad i fyra faser. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi beskriva projektets bakgrund och 

problemmotivering, dess syfte samt att förklara och berätta om 

funktionaliteten företaget önskar att applikationen ska tillse. 

 

 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

TLab West AB är ett väletablerat företag inom säkerhetsbranschen som 

bland annat ägnar sig åt utveckling och framställning av brand, inbrott- 

och passersystem.  

I dagsläget erbjuder de även ett flertal egna säkerhetsprodukter, en av 

dessa kallas för Sentrion vilket är en säkerhetscentral som tillhandahåller 

funktionalitet såsom passerkontroll (kortläsare), hantering av inbrott 

och videoövervakning. 

Användaren till systemet kan utnyttja ett webbgränssnitt där de själva 

kan hantera larm och lägga till personer eller kort, med mera. 

 

I Sentrion finns en webbserver med ett tillhörande webbgränssnitt som 

användaren interagerar mot. Detta kan också nås via mobilen, men inte 

tillräckligt smidigt enlig företaget och som man vill förenkla. 

Istället vill man göra en applikation till Android-platformen som först 

och främst ska underlätta åtkomsten till ett par vanligt förekommande 

funktioner. 

 

Man vill även undersöka möjligheten att kunna förmedla 

kommunikationen mellan mobilapplikationen och systemet då enheten 

befinner sig inom ett privat nätverk. 

 

1.2 Syfte 

Projektets syfte är att förenkla åtkomsten till ett antal funktioner i deras 

säkerhetsprodukt Sentrion, detta i form av en mobilapplikation till 

Android-plattformen. 
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1.2.1 Effektmål 

Företagets förväntade effektmål är att utöka det befintliga stödet att nå 

systemets webbserver. I dagsläget består det mobila stödet av ett 

underutvecklat webbgränssnitt och effektmålet är att utöka 

funktionaliteten och göra den tydligare och mer användarvänlig. 

 

1.2.2 Resultatmål 

En Android-applikation som ska kunna upprätta kontakt och 

autentisera sig mot den befintliga webbservern.  

Applikationen ska kunna utföra funktionalitet såsom att styra och 

övervaka de förprogrammerade händelserna på ett mer intuitivt sätt än 

vad som sker i det befintliga webbgränssnittet. 

Applikationen ska ha ett tydligt och användarvänligt gränssnitt. 

 

  

1.3 Problemanalys och kravspecifikation 

Företaget vill att applikationen ska tillhandahålla följande funktionalitet: 

 Presentation och utförande av förprogrammerade händelser, så 

kallade favoriter 

 Konfiguration av förprogrammerade händelser 

 Presentation av larm och meddelanden samt tillhörande status 

 Behandling av larm och meddelanden 

 Översiktspresentation av Sentrion-enheten 

 Stöd för internationalisering och persisterbara inställningar 

 Autentisering och auktorisering över säker kommunikation 

 Problem att nå Sentrion då den är inom ett privat nät 
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1.3.1 Presentation och utförande av förprogrammerade händelser 

Applikationen ska kunna presentera och tillhandahålla funktionalitet 

för utförande av förprogrammerade händelser, också kallat favoriter. 

Begreppet favorit beskriver förprogrammerade händelsesekvenser som 

konfigureras via det befintliga webbgränssnittet. Det finns två typer av 

favoriter, den första är aktiverbar och kan utlösa händelser exempelvis 

”öppna dörr” eller ”tända belysning”. Den andra favoriten är passiv och 

kan växla tillstånd exempelvis ”dörr öppen” och ”belysning tänd”. 

 

1.3.2 Konfiguration av de förprogrammerade händelserna 

Applikationen ska kunna ändra hur de förprogrammerade händelserna 

presenteras, det vill säga kunna konfigurera presentationen på 

serversidan. 

 

1.3.3 Presentation av larm och meddelanden 

Applikationen ska kunna presentera larm och meddelanden som är en 

typ av avancerad övervakningsfavorit som innehåller utökad 

funktionalitet som exempelvis kvittering och återställning. 

 

1.3.4 Behandling av larm och meddelanden 

Applikationen ska kunna behandla larm och meddelanden såsom att 

kunna kvittera och återställa larm och meddelanden. 

 

1.3.5 Översiktspresentation av Sentrion-enheten 

Applikationen ska kunna ge en översikt av Sentrion-enheten och dess 

händelser såsom visning av dess lokala datum och tid, den aktuella 

mjukvaruversionen och summering utav nya larm och meddelanden.  

 

1.3.6 Stöd för internationalisering och övriga inställningar 

Applikationen ska stödja både svenska och engelska som språk och lätt 

kunna utökas med ytterligare språk i framtiden. Även inställningar 

såsom bekräftelse före utförande av en favorit efterfrågas. 
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1.3.7 Autentisering och säkerhet 

Applikationen måste autentisera sig och upprätthålla en session via en 

inloggning gentemot Sentrion-enheten. All kommunikation skall ske 

krypterad via HTTPS och SSL. 

 

 

1.3.8 Problem att nå Sentrion då den är inom ett privat nät 

Applikationen måste på ett säkert sätt även kunna nå Sentrion-enheter 

som ligger bakom brandväggar på intranät. 
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2 Bakgrundsteori  
I detta avsnitt ger vi en generell bakgrundsbeskrivning till de tekniker, 

plattformar och bibliotek som har varit relevanta i utvecklingen av 

mobilapplikationen. 

  

2.1 Android 

Android är ett öppet källkodsprojekt till mobila plattformar som drivs 

av Google och innefattar en mjukvarustack. Längst ned på stacken finns 

en linux kärna. Ovanpå den finner man styr- och systembiblioteken 

samt en DVM (Dalvik Virtual Machine) som är Android-plattformens 

motsvarighet till JVM (Java Virtual Machine) och javabibliotek, i vilken 

android runtime körs. Därefter kommer applikationsramverken som 

utnyttjar de underliggande biblioteken [1]. 

 
Figur 2.1: Androids arkitektur. (Källa: [1].) 
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Varje Android-applikation körs inom en DVM dvs en "sandbox" som 

medför viss säkerhet i och med att applikationen blir isolerad från andra 

applikationer och får sitt eget lagringsutrymme samt minimal tillåtelse 

att nå andra delar av systemet. För att kunna nå eller utnyttja andra 

delar av systemet måste applikationen i fråga be om sådan tillåtelse.  

En Android-applikation kan byggas på ett par olika sätt och kan vara så 

enkelt som en enda vy som användaren direkt interagerar mot dvs en 

applikation beståendes av en enskild aktvitet, den kan också byggas 

som en bakgrundstjänst som inte syns för användaren. Det finns även 

andra sätt vilket applikationer kan baseras och byggas på men som vi 

inte kommer gå in närmare på [2].  

 

Android har blivit allt populärare och finns till en mängd olika 

hårdvaruplattformar med varierande storlekar, skärmupplösningar, 

Android-versioner och interaktionsmöjligheter vilket innefattar alltifrån 

smartphones till surfplattor. Detta måste beaktas när man vill utveckla 

en applikation kompatibel med så stor del av marknaden som möjligt. 
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2.1.1 En aktivitet och dess livscykel 

En typisk Android-applikation är uppbyggd av en eller flera aktiveter 

vilka representerar vyer som användaren interagerar mot. 

Android använder som standard en global stack(LIFO) som inte är 

knuten till en specifik applikation för att hantera och välja vilken 

aktivitet som ska visas. 

Aktiviterna som inte befinner sig på toppen av stacken är i pausat eller 

stoppat tillstånd och löper risk att bli förstörda av operativsystemet för 

att exempelvis frigöra minne. 

Denna funktionalitet medför att om det ringer så pushas den nya 

samtalsaktivteten på stacken och den föregående aktiviteten övergår till 

pausat tillstånd. 

Förutom pausat tillstånd kan aktiviteten övergå till stoppat- eller aktivt 

tillstånd varvid metoder som onPause,onStop eller onResume åkallas 

[3]. 

 
Figur 2.2: En aktivitets livscykel. (Källa:[3].) 
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2.1.2 Fragment och dess livscykel 

Till skillnad från en aktivitet kan ett fragment beskriva en del av ett 

användargränssnitt och tillsammans med ett flertal fragment utgöra 

hela vyn varav mer flexibla och varierande gränsnitt kan byggas. 

Ett eller flera fragment hanteras av en huvudaktivitet som sköter dess  

livscykel vilket medför att fragmenten indirekt påverkas av aktivitetens 

livscykel men har även ett par ytterligare lägen som associeras med att 

ta bort, förstöra, skapa eller lägga till fragment. 

 

Vidare så hanteras även fragmenten via en LIFO-stack på ett liknande 

sätt som aktiviteterna med skillnaden att det är aktiviteten som 

fragmenten är knutna till som har och använder denna stack. 

Detta medför att aktiviteten blir ansvarig för att explicit via fragment-

transaktioner utnyttja stack-metoderna [4]. 

Fragment introducerades inte förrens i 3.0-tablet-versionen som hade 

större skärmar varvid mer flexibla gränsnitt behövdes. Med hjälp av 

Androids kompatibilitetsbibliotek kan fragment även utnyttjas till äldre 

versioner [5]. 

 
Figur 2.3: Ett fragments livscykel. (Källa:[4].) 
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2.1.3 Strukturen av ett Androidprojekt  

Android är i viss mån designat utifrån ett mvc-mönster med syfte att 

underlätta så mycket som möjligt för applikationsutvecklaren. Vyer 

representeras med hjälp av statiska xml-filer som beskriver dess initiala 

utseende och tillsammans med en aktivitet utgörs vyn.  

Förutom att uppdatera och visa vyn har aktiviteten även ansvaret att 

fånga och behandla användarens interaktioner såsom knapp-

tryckningar eller andra händelser som kan tänkas inträffa. Detta medför 

att en aktivitet är en vy och en controller som ansvarar för att anrop till 

modellen sker i rätt ordning. 

 

Ett typiskt android-projekt består av och byggs upp med hjälp av en 

manifest-fil som bland annat innehåller information om applikationens 

aktiviteter, vilken lägsta och högsta API-nivå man avser stödja samt 

krav på systemresurser applikationen behöver tillåtelse för att använda. 

Utöver det innehåller projektet en src, gen och res-katalog där src 

innehåller kod och klassfiler, gen-katalogen förkompileras under 

interaktion med ens utvecklingsmiljö och innehåller förbestämda 

minnesplatser för resurser. 

Resource (res) katalogen innehåller underkataloger för projektets 

resurser såsom ikoner, strängar eller vy-layouternas XML-filer. 

Vidare när projektet kompilerars skapas en "android packet" fil (.apk) 

som kan installeras och köras på telefonen[7]. 
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2.1.4 Kompatibilitetsbibliotek 

Androids supportbibliotek används för att säkerställa att nyare 

funktionalitet även fungerar på system med lägre API nivå. Exempelvis 

kan en applikation uppbyggd utav fragment köras på system med API 

nivå lägre än 11(då fragment infördes) om supportbiblioteket används. 

Dock är supportbiblioteket inte fullständigt, viss ny funktionalitet som 

exempelvis actionbar-komponenten(API nivå 11) stöds inte [5]. En så 

kallad "actionbar" är en horisontell navigations-vy som oftast hittas 

längst upp i applikationen. 

 

För att få tillgång till sådant stöd får man vända sig till ActionBarSherlock 

som är ett bibliotek skapat av Jake Wharton [6]. Det är en utökning av 

Androids befintliga kompatibilitetsbibliotek vars främsta syfte är att 

tillse en actionbar baserad på den som finns i den senare versionen 4.0  

"ice-cream-sandwich". 

Det är ett bra redskap för att kunna presentera menyer, information eller 

andra oberoende objekt som användaren kan interagera med oavsett var 

i applikationen denne befinner sig. 

Den är uppdelad i fyra sektioner, längst till vänster är plats tillägnad för 

en ikon. Till höger om den kan man antingen ha en rullgardinsmeny 

eller informationstext, därefter följer utrymme för interagerbara ikoner 

vilka bör placeras i frekvensordning. Ikoner som inte får plats hamnar 

längst till höger i en överflödsmeny[8]. 

 

 

2.2 JSON 

JSON(JavaScript Object Notation) är ett textformat tänkt att användas 

för att utbyta data mellan system som kanske inte pratar samma språk. 

JSON är språkoberoende och ett alternativ till XML för datautbyte 

vanligen använt mellan server och dess webbapplikationer. 

Ett JSON objekt är uppbyggt utav två grundstrukturer som kan nästlas 

in i varandra för att bygga upp och beskriva avancerade objekt eller 

liststrukturer. Den första strukturen är en samling av nyckel och värde-

par separerade med kommatecken med strukturens start och stopp 

markerade med klammerparenteser. Ett exempel för att beskriva en 

hund, dess ägare, ålder och färg skulle kunna se ut såhär i JSON: 

{”namn”:”pluto” , ”ägare”:”Sandra” , ”ålder”:7 , ”färg”:”gul”}. 
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Den andra strukturen beskriver en lista av värden där värden kan vara 

grundvärden som strängar och nummer men även komplexa strukturer 

som hundobjektet ovan eller andra innästlade listor [9]. Listor startar 

och slutar med hakparenteser och värdena är separerade med 

kommatecken. En enkel lista med namn skulle kunna se ut såhär: 

[”olle” , ”kalle” , ”pelle” , ”nisse”]. 

 

  

2.3 Utökad TCP säkerhet med hjälp av SSL och TLS 

TLS är en vidareutvecking utav SSL version 3 och är ett 

standardprotokoll i enlighet med IETF[RFC 2246].  

TLS används för att göra TCP-protokollet säkert och utnyttjas på 

internet för att utföra säkra transaktioner vid t.ex. E-shopping och 

bankärenden. 

Säkerheten som TLS erbjuder TCP-protokollet är kryptering, 

dataintegritet och server-klient autentisering. 

 

Krypteringen skyddar datan från att bli läst och förstådd av eventuella 

inkräktare. 

Vilken typ av kryptering som ska användas bestäms under SSL-

handskakningen och nycklar för att kryptera eller dekryptera data 

bestäms på ett säkert sätt då med. 

 

Dataintegritet säkerställer att ingen inkräktare kan modifiera data som 

skickas mellan klient-server.  

Detta implementeras under en utökad handskakning(SSL-handskakning 

utöver vanlig TCP-handskakning) där servern skickar sitt certifikat och 

publika nyckel till klienten.  

Klienten bekräftar med hjälp av certifikatet att han pratar med rätt 

server och använder serverns publika nyckel för att kryptera och skicka 

tillbaka ett nyckelord som används unikt en gång per SSL-session till 

servern.  

Efter denna handskakning har nu både klienten och servern(men ingen 

annan) detta nyckelord och det används för att generera de 

krypteringsnycklar och dataintegritetsnycklar som används under 

kommunikationen. 
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Autentiseringen utnyttjar certifikat för att säkerställa att det inte är en 

falsk server man kommunicerar med. I korthet fungerar det så att en 

server utnyttjar ett certifikat som är autentiserat av en CA(Certificate 

Authority) så att inga andra servrar kan utge sig för att vara den[10].  
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3 Arbetsmetod och riskhantering 
I detta avsnitt tar vi upp den tänkta utvecklingsprocessen. Vi tar även 

upp vår riskanalys och planeringen för att undvika och hantera 

riskerna. 

 

3.1 Systemutvecklingsprocess 

Kommunikationen med företaget har huvudsakligen skett på distans 

och parallellt med utvecklingen av applikationen har företaget utvecklat 

ett kommunikationsprotokoll som applikationen använder sig av för att 

utbyta information med Sentrion-enheten. 

I samband med detta tyckte vi det var lämpligt att arbeta iterativt 

inspirerat av Scrum som är en inkrementell utvecklingsprocess, då med 

korta cykler på en till två veckor för att upprätthålla en intensiv kontakt 

med företaget och snabbt få återkoppling på utvecklingsprocessen [11]. 

 

Vi delade in sprintarna i fyra faser varav vi började med en 

planeringsfas som gick ut på att undersöka och planera hur den aktuella 

funktionaliteten skulle implementeras, testas och levereras.  

Implementationsfasen genomfördes med hjälp av parprogrammering. 

Parprogrammering innebär att båda arbetar tillsammans vid samma 

dator där man turas om att skriva kod och observerar . 

Detta innebar att båda hade lika stor insyn i koden, vad som hade gjorts 

och vad som återstod att göra. 

Vi arbetade även en del parallellt på distans vilket inte varit lika 

effektivt då vi slutligen varit tvungna att spendera tid på att integrera 

det vi båda åstadkommit. 

  

Därefter övergick vi till en testningsfas som vi inte lade tillräckligt med 

vikt på, den testning som utfördes var funktionalitetstester, men även 

mindre kodtester utfördes under implementationsfasen av varje 

utvecklare för att validera att sin kod fungerade som tänkt. 
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Vi insåg senare att vi behövde lägga ned mer tid på att testa 

funktionaliteten tillsammans med applikationens livscykler och de 

associerade tillstånd som kan uppstå då exempelvis telefonen ändrar 

skärmorientering. På grund av att vi förbisett detta upptäckte vi ett par 

nya användningsfall och associerade buggar som vi i efterhand varit 

tvungna att tillse. 

Sprinten avslutades med en leveransfas som innebar att vi skickade en 

körbar version med den nytillagda funktionaliteten till företaget som 

snabbt kunde återkomma med synpunkter vid följande veckovisa 

handledningsmöte som skedde över Skype. 

 

3.2 Riskhantering 

Då vårt arbete framförallt var tänkt att genomföras på distans och inte 

direkt hos företaget i Göteborg så var det viktigt att måla upp 

riskscenarier som kunde tänkas uppstå. Dessutom behövde vi planera 

för hur riskerna kunde motverkas med hjälp av åtgärdsplaner ifall de 

skulle inträffa. 

 

Riskerna delades in i utvecklings- och projektrelaterade risker som man 

kan studera i bilaga A. Varje risk tilldelades en treskalig sannolikhet 

samt en angivelse hur stor påverkan det kan innebära för projektet. 
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4 Utredning 
I detta kapitel kommer vi undersöka och beskriva olika sätt att lösa 

problem relaterade till Android som vi stött på under utvecklingens 

gång. 

 

Examensarbetet inleddes med en vecka på plats hos företaget i Göteborg 

där vi introducerades till deras säkerhetssystem Sentrion.  

Vi gjorde en enkel skiss över en prototyp för att inleda första 

iterationscykeln och snabbt komma igång med utvecklingen och hinna 

diskutera uppkomna problem och räta ut eventuella uppkommna 

frågetecken under besökstiden. 

Vår första skiss bestod av två delar, en inloggningsdel och en 

efterkommande funktionalitetsdel. 

 

Till en början behövde vi undersöka hur kommunikationen mellan 

telefonen och Sentrion-enheten skulle fungera. 

Företaget föreslog att använda JSON som datautbytes-format och de 

erbjöd sig att utveckla och tillhandahålla ett sådant API som vår 

applikation skulle utnyttja. 

För att i ett tidigt stadie testa protokollet så kom vi överrens om att 

hoppa över inloggningsdelen och gå direkt på funktionaliteten. 

 

Den grundläggande funktionaliteten som applikation skulle tillse var att 

presentera och utföra favoriter vilket var målet med första 

iterationscykeln. 

Vår första implementation presenterade favoriterna i en enda lång lista, 

JSON-API:t fungerade bra och vi enades om att använda det.  

Däremot var inte list-implementationen tillfredställande för varken oss 

eller företaget då listan blev alltför lång och oöverskådlig. 

Företaget föreslog istället att det skulle efterlikna favoritlistan i det 

befintliga webbgränssnittet som är grupperad efter rubriker. 

Efter att ha infört detta önskemål så visade det sig att en sådan 

grupperad lista fortfarande var för oöverskådlig för den mobila enheten. 

Istället föreslog vi att införa expanderbara grupper för att göra listan 

mer användarvänlig. 
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Implementationen av denna slutgiltiga lista visade sig vara mer 

komplex och tidskrävande än planerat men resultatet blev bra. 

Nästa steg var att återuppta inloggningen. 

 

Inloggningen är den första aktiviteten som användaren interagerar mot 

när denne startar applikationen. Här ska användaren kunna fylla i sina 

inloggningsuppgifter och sedan försöka att logga in, vid ett försök ska 

en uppdateringsdialog visas som talar om för användaren att 

inloggningen pågår. 

Enda sättet att kunna upprätta kontakt mot Sentrion-enheten är över 

HTTPS vilket använder sig av SSL-protokollet. 

För att upprätta kontakt och erhålla en session skickas en POST med 

inloggninsinformation i form av nyckel-värde-par till Sentrion-enheten 

som svarar med en JSON-sträng och beroende på utfallet har en session 

initierats som kan användas av efterkommande aktiviteter. 

Vi valde en lösning som tillsåg ovanstående beskrivning i form av en 

inloggningsaktivitet som vid lyckad inloggning slussar användaren 

vidare till huvudmenyn. Om inloggningen misslyckas möts användaren 

åter av inloggningsaktiviteten och en dialog som berättar vad som gick 

fel. 

Vid ett senare testtillfälle upptäckte företaget att det inte gick att avbryta 

en pågående inloggning, detta på grund av att uppdateringsdialogen 

var inställd på ett sådant vis att den inte gick att avbryta eller backa bort 

ifrån.  

Det åtgärdades med hjälp av att ändra denna inställning samt knyta en 

lyssnare till uppdateringsdialogen som nollställde inloggningen när 

man försökte backa. 

 

Nu hade vi en applikation som kunde utföra inloggning och styra 

favoriter, utöver favoriterna skulle applikationen också kunna 

presentera annan funktionalitet såsom larm eller liknande i olika vyer. 

Samtidigt skulle dessa kunna nås från en och samma övergripande 

meny.  

Vår första tanke var att använda en vertikal lista med valbara aktiviteter 

för att växla mellan vyerna, men företaget framförde önskemål om en 

svepbar flikmeny vilket ledde oss in på en lösning där vi valde att 

utnyttja fragment. 
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Det innebar att vi fick skriva om vår favoritlista till ett fragment som fick 

sin egen flik med tillhörande innehåll istället för en helt egen aktivitet. 

Detta gällde även för kommande funktionalitet som skulle läggas till 

såsom översiktspresentationen, larm och meddelanden. 

 

I det befintliga webbgränssnittet presenterades larm och meddelanden 

var för sig i egna listor, där larm eller meddelanden som ännu inte blivit 

kvitterade placerades i en lista och kvitterade i en annan. 

Till skillnad från favoriter tenderar dessa listor att bli långa då det kan 

finnas väldigt många larm eller meddelanden och till en början tänkte vi 

att vi även här kunde använda oss av en expanderbar lista och gruppera 

på kvitterade och icke kvitterade. 

Problemet var dock att alltför många föremål kunde leda till minnesbrist 

varav man skulle behöva anpassa och bygga om den befintliga 

expanderbara listan från grunden vilket vi ansåg skulle vara för 

tidskrävande. 

Istället valde vi att använda en vanlig lista som till en början laddade in 

ett fåtal av de senaste larm eller meddelanden och för att se ytterligare 

föremål var man tvungen att skrolla längst ned i listan som då 

påbörjade en ny inladdning. 

 

Vi ville utnyttja actionbar-komponenten som tillkom i Android-version 

3.0 då den ger bra åtkomst till ikoner, menyer eller navigations-

möjligheter oavsett var i applikationen man befinner sig. 

Problemet är att flertalet av telefoner som kör Android är av lägre 

version vilket innebar att vi fick ett bakåtkompatibilitetsproblem att 

lösa. 

Vi försökte komma runt problemet men efter en snabb analys insåg vi 

att problemet var för komplext för att hinna lösas inom vår tidsram. 

Istället sökte vi upp ett bakåtkompatibilitetsbibliotek vid namn 

ActionBarSherlock som tillhandahöll en satisfierbar lösning. 

 

Vad gäller informationsflödet inom applikationen kom vi tillsammans 

med företaget överens om att användaren inte ska behöva vänta på att 

vyerna fullständigt populeras efter lyckad inloggning. Detta ska istället 

ske succesivt så att det inte upplevs som att applikationen har fryst. 

En bra kompromiss blev att hämta små mängder av data i taget till 

skillnad från att hämta allting på en och samma gång. 

För att sedan hålla informationen aktuell så valde vi att låta 

bakgrundstrådar med jämna intervall polla efter ny information. 
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För att sessionshantering skulle fungera utan problem ville vi bara 

upprätta kontakt mot Sentrion-enheten en gång och sedan dela denna 

kontakt mellan de olika aktiviteterna i applikationen.  

Vi tänkte först dela denna kontakt-referens mellan aktiviteterna men 

hittade inget smidigt sätt att implementera detta på så vi valde istället 

att låta en Singleton lösa problemet med synkroniserade metoder då 

flera arbetartrådar eventuellt skulle behöva utnyttja kommunikationen 

simultant. Singleton är ett designmönster vilket endast tillåter en instans 

av en klass. 

 

Ett ytterligare önskemål var att applikationen skulle stödja flera språk 

och detta löstes enkelt tack vare hur Android-projekten är 

strukturerade, 

vilket innebär att alla strängar lagras i resursfiler under respektive 

resurskatalog för varje språk exempelvis values-en för engelska 

resurser. 

 

Vad beträffar problematiken kring Sentrion-enheten och dess närvaro 

inom ett slutet nätverk så kom vi fram till att vi behövde utnyttja någon 

form av tjänst för att förmedla kontakt mellan mobilapplikationen och 

Sentrion-enheten såsom en reläserver. 

Det gällde dock att bygga upp en sådan infrastruktur så att de klienter 

som ansluter via internet inte har direkt tillgång till Sentrion-enheten 

utan endast till reläservern. 

Vårat förslag till företaget var att utnyttja en så kallad 

DMZ(Demilitarized zone) med två brandväggar och placera reläservern 

i denna zon. DMZ är en säkerhetszon ett företag kan ha som buffertzon 

mellan sitt intranät och det öppna nätet. 

 

För att undersöka att detta koncept fungerade i verkligheten så 

implementerade vi två lättviktiga program som skulle lösa uppgiften. 

Det bestod av ett serverprogam som skulle förmedla kontakten samt ett 

managerprogram för att mappa interna Sentrion-addresser till logiska 

namn exempelvis ”sentrion2” -> ”192.168.42.42”. 

Konceptet i detalj fungerar som så att managerprogrammet börjar med 

att ansluta till reläservern och därefter kan man lägga till och ta bort 

mappningar. Mappningar sparas i en databas med regeln att Sentrion-

namnen måste vara unika. 



Utveckling av mobilapplikation för säkerhetssystem  

Kim Stolpe Söderman  

Patrik Jonsson   

4 Utredning 

2012-06-20 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

19 

Klienter som vill kommunicera med Sentrion-enheter måste först 

kvittera ut Sentrion-namn och address till reläservern från en 

säkerhetsansvarig eller motsvarande.  

Därefter kan klienten fylla i Sentrion-namnet tillsammans med övriga 

inloggningsuppgifter, om inloggningen lyckas upprättas en  

session och all fortsatt kommunikation reläas via servern. 

 

 
Figur 4.1: Reläserver lösningen 
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5 Implementation  
Här kommer vi att redogöra för de initiala krav som ställdes på 

applikationen, vilka vi lyckades och inte lyckades uppfylla.  

Vi kommer även berätta om de lösningarna vi valt att använda samt att 

gå in mer på detalj hur vi har valt att designa och implementera den 

mobila applikationen. 

Samlad designdokumentation kan närmare studeras i bilaga B. 

 

5.1 Krav 

Kraven som skulle uppnås var att så mycket som möjligt av den 

önskade funktionaliteten blev implementerad. Vi lyckades uppfylla de 

flesta krav som applikationen skulle tillse, vad som till viss del hindrade 

oss att från att all funktionalitet blev implementerad var att JSON-API:t 

inte utvecklades i samma takt som applikationen samt att tiden hann 

ikapp oss. 

 

5.1.1 Uppfyllda krav 

Applikationen kan i dagsläget autentisera och auktorisera sig via 

HTTPS mot en Sentrion-enhet, väl autentiserad kan applikationen 

presentera, uppdatera och utföra favoriter. 

Applikationen kan även ge en översikt av Sentrion-enhetens nuvarande 

konfiguration såsom det totala antalet larm, meddelanden och 

larmzoner samt dess datum och aktuella tid.  

Den kan även presentera samt uppdatera larm och meddelanden. 

Utöver detta tillhandahåller applikationen även internationaliserings- 

funktionalitet och stöder i dagsläget svenska och engelska och som lätt 

kan utökas till flera språk. 

Nedan följer en lista med krav som uppfyllts. 
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Presentation och utförande av förprogrammerade händelser 

Detta krav uppfylldes på ett tillfredställande sätt. 

 

Presentation av larm och meddelanden 

Detta krav uppfylldes till stor del, både larm och meddelanden 

presenteras på ett tydligt sätt. 

 

Översiktspresentation av Sentrion-enheten 

Detta krav uppfylldes på ett tillfredställande sätt. 

 

Stöd för internationalisering och övriga inställningar 

Detta krav uppfylldes till stor del, stöd för internationalisering finns och 

två språk är tillängliga. De inställningar som finns är val av 

konfirmationsdialog vid utförande av favoriter samt tilläggsval av 

sidfot. 

 

Autentisering och säkerhet 

Detta krav uppfylldes på ett tillfredställande sätt. 

 

Problem att nå Sentrion då den är inom ett privat nät 

Detta krav är till stor del uppfyllt. En teoretisk lösning har presenterats 

för företaget och mottagits väl. 
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5.1.2 Krav som ej uppfylldes 

Nedan följer en lista med icke uppfyllda krav. 

Konfiguration av de förprogrammerade händelserna 

Detta krav uppfylldes inte då det ännu inte fanns stöd för den typ av 

operation i JSON-API:t. 

Presentation av larm och meddelanden 

Detta krav uppfylldes inte helt, det som saknas är att filtrera bort 

stängda larm och meddelanden.  

 

Behandling av larm och meddelanden 

Detta krav uppfylldes inte då stödet för denna operation tillkom sent i 

JSON-API:t varav vi inte hann införa det inom tidsramen för projektet. 

 

Stöd för internationalisering och övriga inställningar 

Detta krav uppfylldes inte helt, den inställningen som inte fungerar fullt 

ut är stödet för att ändra textstorlek i användargränssnittet. Lösningen 

består i dagsläget av en genväg till telefonens inställningar. Det fungerar 

dock endast på nyare Android telefoner som har en global inställning 

för textstorlek. 

 

Problem att nå Sentrion då den är inom ett privat nät 

Detta krav uppfylldes inte helt, det problem som återstår att lösa är då 

applikationen inte kan initiera kontakt mot Sentrion utan all 

kommunikation måste utgå ifrån enheten. Detta kräver programmering 

på Sentrion-enheten vilket vi inte haft möjlighet att göra. 

 

5.2 Arkitektur 

Vår övergripande arkitektur är baserad på ett model-view-controller 

mönster enligt Androids inbyggda modell där vyerna representeras av 

statiska XML-filer som tillsammans med respektive aktivitet utgör en 

dynamisk vy. Aktiviteten har även ansvaret som controller då den tar 

emot användarens interaktioner och förmedlar dem vidare i rätt 

ordning till modellen. 
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5.2.1 Det övergripande gränssnittet 

Med uppgift att separera modellen från vyn så mycket som möjligt har 

ett centralt gränssnitt utnyttjats.  

Alla anrop från vyn till modellen passerar via detta gränssnitt vars 

främsta syfte är att delegera anropen till olika arbetartrådar för att inte 

huvudtråden ska blockeras. Skälet till att undvika att köra tunga 

operationer på huvudtråden är för att hålla applikationen 

användarvänlig och för att undvika Androids inbyggda varning om att 

programmet kan ha kraschat. 

 

 

5.2.2 Modellbeskrivning 

I detta lager sköts all kommunikation med Sentrion-enheten såsom 

inloggning, favoritstyrning och pollning. Nätverkskommunikationen 

sker seriellt med hjälp av en Singleton vilket medför att dessa 

kommunikationsmetoder måste vara synkroniserade då de kan 

användas simultant av flera trådar. 

 

Exempelvis vid utförandet av en favorit så förbereder man en JSON- 

sträng efter ett strikt protokoll som man sedan sänder över HTTPS och 

inväntar svar. Svaret kommer som en JSON-sträng och omvandlas till 

ett JSON-objekt för att lätt kunna undersökas och behandlas. Efter 

analyserat svar så notifieras vyn med hjälp av sin handler. 

Kort är en handler ett koncept inom Android som ser till att olika trådar 

kan kommunicera med varandra.  

I modellen återfinns en hjälpklass vars syfte är att bygga upp syntaktiskt 

korrekta JSON-frågor utifrån det fastställda 

kommunikationsprotokollet. 

 

 

 

  



Utveckling av mobilapplikation för säkerhetssystem  

Kim Stolpe Söderman  

Patrik Jonsson   

5 Implementation 

2012-06-20 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

24 

5.3 Design 

Här följer ett exempel på vår övergripande design utifrån MVC-

mönstret som varje vy baseras på. 

               Figur 5.1: Applikationens övergripande design 

Nedan följer ett exempel på hur inloggningsvyn utnyttjar denna 

struktur. 

 
 Figur 5.2: Kommunikationsdiagram över inloggningen  

 

LoginUI representerar här en vy och börjar i sin initialiseringsfas att 

implementera en handler som anger hur den ska behandla inkommande 

notifikationer. Därefter skickas användarens inmatade data tillsammans 

med handlern till en trådhanterare som startar en tråd med uppgift att 

utföra inloggningen. 

Tråden använder sig av nätverkshanteraren för att få den aktuella 
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implementationen av en transciever som gör ett POST-anrop med 

användarens inmatade information mot Sentrion-enheten. 

Beroende på utfallet av operationen skickas en flagga tillbaka till vyn 

via den associerade handlern som talar om hur operation gick.  
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5.4 Vyerna 

Här ges en generell beskrivning och visning av de olika vyerna som 

applikationen tillhandahåller. 

5.4.1 Inloggningsvyn 

Inloggningen utgörs av en aktivitet vars initiala vy skapas utifrån en 

statisk XML-fil. I initialiseringsfasen skapas också en handler som tar 

hand om notifieringar till vyn. 

När användaren försöker ansluta så hämtas den inmatade information 

och sedan låter man en separat tråd sköta inloggningen för att inte frysa 

vyn. Om inloggningen misslyckas så notifieras vyn om felorsaken i en 

dialogruta varav man får försöka logga in igen. 

Däremot om inloggningen lyckas så notifieras vyn om det via sin 

handler och huvudmenyn startas. 

 

 
Figur 5.3 Inloggningsvyn, en aktivitet i applikationen. 
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5.4.2 Huvudmenyn 

Till skillnad från inloggningen består huvudmenyn av en 

fragmentaktivitet som bygger upp menyns innehåll med hjälp av ett 

antal fragment. 

Högst upp i denna vy i finner man en actionbar som innehåller en 

navigationsrubrik bestående av addressen till Sentrion-enheten man är 

ansluten mot, snabb-ikoner för meddelanden och larm samt en genväg 

till generella inställningar. 

Larm- och meddelandeikonerna visas i gråskala tills nya händelser har 

genererats varav de blir färgade. Dessa ikoner kan man interagera med 

på två vis, det första via en enkel knapptryckning som leder till 

motsvarande innehåll och det andra interaktionsmomentet är att trycka 

ned ikonen en längre stund varav ett meddelande med antalet nya 

händelser visas. 

Genvägen är en ikon innehållandes en rullgardinsmeny där man kan nå 

inställningar specifika för applikationen, en informationsdialog som ger 

en överblick av applikationen och hur den kan användas samt 

utloggningsfunktionalitet. 

 

När fragmentaktiviteten initialiseras utnyttjas en tabadapter med 

associerad tabhost och en viewpager. En tabadapter sköter 

flikhanteringen med hjälp av en tabhost och ser till att flikarna blir 

svepbara med hjälp av en viewpager. 

Tillsammans sköter de uppbyggnaden och livscykeln av flikarna och 

dess innehåll som motsvarar fragmenten. 

Menyns innehåll består av flikarna översikt, favoriter, larm och 

meddelanden och kan lätt uttökas med ytterligare flikar i framtiden. 

 

 
Figur 5.4 Actionbar, toppkomponenten i huvudmenyn. 
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5.4.3 Översiktsvyn 

Översiktsfragmentet är uppdelat i fyra sektioner och innehåller 

översiktlig information om Sentrion-enheten.  

Översiktsfragmentet är skrollbart för att kunna hantera all information. 

Den översta sektionen består av Sentrion-enhetens namn, version, 

datum och tid. Sektionerna för meddelanden och larm ger en översikt 

på det totala antalet händelser, det vill säga status som består av antalet 

nya, stängda och kvitterade händelser. 

Den sista sektionen beskriver larmområden och har information som 

totala antalet områden, antalet tillkopplade- och frånkopplade områden 

samt antalet områden som befinner sig i larmat läge. 

I samband med dess initialiseringsfas startas en pollningstråd med syfte 

att var tioende sekund fråga efter nya larm och meddelanden, om det 

visar sig ha uppstått nya larm eller meddelanden, notifieras larm eller 

meddelande vyn. 

 

 
Figur 5.5 Översiktsfragmentet, en del av huvudmenyn. 
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5.4.4 Favoritvyn 

Favoriterna presenteras i en lista grupperad på favorittyp, antingen en 

rubrik, en styrning eller en övervakning.  

Rubriktyperna används för att namnge grupperna och de övriga 

typerna placeras ut bland grupperna enligt det befintliga 

webbgränssnittet. Grupperna är expanderbara för att få en bra översikt 

över innehållet. 

Styrningstyperna är interaktionsbara och kan utföra dess associerade 

förprogrammerade händelse som antingen sker direkt eller kan ändras 

genom applikationens preferenser att först bli tillfrågad via en 

konfirmationsdialog. 

Övervakningstyperna är passiva och går ej att manipulera via 

interaktionsmöjligheter, istället pollar en bakgrundstråd deras status 

och vid förändring ändras deras utseende. 

 

 
Figur 5.6 Favoriterna, utförbara och övervakningstyper, aktiva eller inaktiva. 
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5.4.5 Larm- och meddelandevyerna 

Larm- och meddelandehändelserna samlas och visas i dessa vy-listor 

sorterade efter datum. Då det kan finnas väldigt många händelser så 

läses initialt fem stycken in, fler händelser läses in när användaren 

skrollat till slutet av listan. Listan visar endast översiktlig information 

om varje händelse samt en ikon som indikerar status. Vill användaren 

veta mer om händelsen så kan denne interagera med rubriken och få 

upp en dialogruta med detaljerad information. 

 

 
Figur 5.7 Larm- och meddelandefragmenten, händelser med utgråad ikon är 

kvitterade. 
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5.5 Leverans 

Vid överlämningen av applikationen har följande filer, dokument och 

resurser att ingå: 

 Källkodsfiler 

 Eclipseprojekt 

 En Android application package fil (.apk) 

 Kommunikationsdiagram som beskriver vanliga 

systemoperationer 

 Övergripande klassdiagram som beskriver applikationens 

arkitektur 

 Javadoc och övrig pappersutskriven dokumentation 

 En textfil innehållandes hjälp för att komma igång med 

ActionBarSherlock samt information om hur man sätter upp ett 

sådant projekt. 

 Äldre projektversioner för varje iterationscykel 
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6 Resultat 
Resultatet blev en Android applikation som tillgodoser de flesta krav 

som företaget önskat se uppfyllda. 

Applikationen kan i dagsläget autentisera och auktorisera sig via 

HTTPS mot en Sentrion-enhet, väl autentiserad kan applikationen 

presentera, uppdatera och utföra favoriter. 

Applikationen kan även ge en översikt av Sentrion-enhetens nuvarande 

konfiguration såsom det totala antalet larm, meddelanden och 

larmzoner samt dess datum och aktuella tid.  

Den kan även presentera och uppdatera larm samt meddelanden. 

Utöver detta tillhandahåller applikationen även internationaliserings 

funktionalitet och stöder i dagsläget svenska samt engelska och som lätt 

kan utökas till flera språk. 

Applikationen tillser bakåtkompatibilitet och kan användas av Android-

telefoner från version 2.1 och uppåt vilket motsvarar större delen av 

marknaden dvs 99,1% enligt en datainsamling gjord 2012-06-01 [12]. 

I överlag är företaget nöjda med vad som åstadkommits och levererats, 

dessutom upplevs applikationen som användarvänlig enligt personer 

inom företaget som testat denna. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi utvärdera det resultat som åstadkommits, vad 

som gick bra och mindre bra och hur man skulle kunnat förbättra 

resultaten. Vi kommer även utvärdera vår utvecklingsprocess och 

riskhanteringplan.  

Därefter kommer vi diskutera applikationen och valda tekniker, vad 

som fungerat väl och vad som kunnat gjorts annorlunda. 

 

7.1 Utvärdering 

7.1.1 Resultat 

Vi undersökte problematiken kring Sentrion och situationen då enheten 

befinner sig inom ett privat nätverk och kom fram till ett lösningsförslag 

som vi tyckte var satisfierbart enligt vad företaget efterfrågade. 

Detta resulterade i två prototyper som användes för att påvisa att 

konceptet fungerade vilket motsvarade en reläserver- och ett så kallat 

manager program som hade till uppgift att förmedla kontakt mellan 

mobilklienten och Sentrion-enhet. 

Det scenario som återstår att lösa är en sällsynt händelse då Sentrion-

enhetens inkommande portar är helt blockerade och all kommunikation 

måste initieras av enheten. 

Detta kräver att man programmerar inom själva Sentrion-enheten vilket 

vi inte hade möjlighet att göra. 

Ett annat krav som inte blev uppfyllt rör sig om kvittering av larm och 

meddelanden, detta på grund av tidsbrist. 

Däremot sitter vi inne med en teoretisk lösning som inte hanns med att 

implementera i sista utvecklingscykeln men som vi delat med oss av till 

företaget. 

Ett ytterligare krav som bara delvis har uppfyllts är möjligheten att 

ändra textstorlek inom applikationen. Lösningen som infördes blev att 

lägga till en genväg från inställningsmenyn till telefonens globala 

skärminställningar. 

Vi upptäckte dock att detta inte stöds i äldre Android-versioner vilket 
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inte är tillfredställande nog då applikationen är tänkt att vara 

bakåtkompatibel hela vägen ned till Android-version 2.1. 

Gällande utvecklingen och teknikerna så visade sig JSON vara 

lätthanterligt och en bra lösning för att hantera utbytet av information 

mellan Sentrion-enheten och vår applikation då det fanns inbyggt stöd 

för JSON i Android. 

Det inbyggda stödet för HTTPS som finns i Android var i alla 

avseenden tillräckligt för att kunna upprätta en säker anslutning mot 

Sentrion-enheten. 

En aspekt vi inte hade haft i åtanke var hur telefonen kan ändra skärm-

orientering, där en sådan orienteringsändring orsakar en omfattande 

rekonstruktion av applikationens aktiviteter.  

Detta medförde att vi var tvungna att antingen stänga av denna 

förutsättning i applikationen eller att skyndsamt försöka åtgärda 

problematiken. Den senare lösningen valdes för att säkerställa att 

applikationen inte kraschar eller hamnar i ett oförväntat tillstånd, vidare 

anser vi att denna lösning inte är optimal och behöver överses.  

 

7.1.2 Utvecklingsprocessen och riskhanteringsplanen 

Den utvecklingsmetod som vi valt att eftersträva var en variant av 

Scrum med inslag av parprogrammering. Detta tycker vi har fungerat 

bra för denna typ av projekt som kräver flexibilitet och anpassning då 

stor del av kommunikationen med företaget  har skett på distans. 

Om vi ska hitta något negativt med vald utvecklingsprocess så saknade 

den en dokumenterad testningsplan, istället skedde testningen på tu 

man hand under testfasen. 

 

Vid distanskommunikation har vi insett vikten av tydliga 

kravformuleringar då missförstånd kan leda till tidsbortfall och i värsta 

fall en bortkastad sprint. 

I överlag har denna kommunikation fungerat bra, med veckovisa möten 

där problem och återkoppling på utfört arbete har givits. Det har dock 

förekommit mindre missförstånd och då har vår riskhanteringsplan 

varit till nytta. Vi har i stort sett lyckats förhindra att de identifierade 

riskerna uppstått, däremot lyckades vi inte motverka att risken som 

innefattar att utvecklingen av JSON-API:t stagnerar. Som en åtgärd 

påpekade vi under möten om vad vi ansågs sakna eller behövde 

modifieras i det beftintliga API:t.  
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7.2 Vidareutveckling 

Här kommer vi beskriva hur man ska te sig om man vill utöka 

applikationen med ytterligare funktionalitet såsom införandet av nya 

flikar och fragment men även annat som flera språk. 

 

7.2.1 Lägga till en vy 

Beroende på vart i applikationen man vill placera en vy finns det olika 

tillvägagångssätt, antingen som ett fragment under huvudmenyn eller 

som en ny aktivitet separerad från huvudmenyn. 

Om man väljer att uttöka huvudmenyn ska detta ske med hjälp av ett 

nytt fragment och därefter läggas till som en flik i huvudmenyn, detta 

görs lätt via den implementerade flikstyrningen. 

Vill man införa en aktivitet separerad från huvudmenyn så måste man 

deklarera den nya aktiviteten i manifest-filen. Därefter bör man fråga sig 

när denna ska startas, ska det vara den första aktivtet som körs när 

applikation startas eller ska den startas via en knapptryckning från en 

annan aktivitet. Vid första fallet behöver man lägga till en regel i 

manifest-filen som ett intent-filter, vid andra fallet behöver man 

programmatiskt starta den avsedda aktiviteten med en intent. Kort sagt 

beskriver en intent hur en ny aktivitet ska skapas varav ett filter är ett 

tillägg som exempelvis talar om hur aktiviteten startas. 

 

7.2.2 Utökning av det övergripande gränssnittet 

För att exempelvis införa en ny pollning så måste logiken som ska 

utföras implementeras i en ny klass som implementerar runnable 

gränsnittet. 

Vyn i sin tur måste anropa en ny metod i trådhanteraren med sin egen 

handler som inparameter. Trådhanteraren skapar ett objekt av 

runnableklassen med vyns associerade inparametrar och delegerar den 

till en arbetartråd som utför dess arbete och sedan notifierar vyn via 

dess associerade handler. 
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7.2.3 Pollning och dess framtida roll 

I framtiden skulle man vilja komma bort från onödig pollning och 

endast låta Sentrion-enheten notifiera applikationen när 

statusförändringar har skett. 

 

7.2.4 Ändra textstorlek 

Man kan tänka sig att i framtiden undersöka funktionaliteten med hur 

man på smidigast sätt kan ändra användargränssnittets textstorlek i 

applikationen. I dagsläget löses det här med hjälp av en genväg till 

mobiltelefonens utseende-inställningar från applikationens 

inställningsmeny, vilket inte stödjs av alla telefoner.  

 

7.2.5 Uttökning av språkstöd 

I dagsläget stödjer applikationen ett flertal språk så som engelska och 

svenska och är internationaliserad via XML-resurser vilket gör det lätt 

att utöka antalet språk. 

Det man skulle kunna införa är stöd för användaren att i applikationen 

direkt kunna välja språk istället för att det väljs och baseras på 

mobiltelefonens språkinställning.
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Bilaga A: Riskhanteringsdokument 

 

Utvecklingen 

1. Fastnar på utveckling eller programmeringsproblem 

Sannolikhet: Medel 

Strategi: Rådgivning, avstämning eller möten åtminstone varje vecka 

med handledare. 

Sätta sig in mer i ämnet via internet eller litteratur. 

2. Programmets avsedda funktionalitet uppnås inte 

Sannolikhet: Låg 

Strategi: Inkrementell utveckling och flexibilitet gällande 

funktionaliteten som ska implementeras samt ständig kontakt med 

intressenter. 

3. Utvecklingsmiljön och associerade Android-emulatorer skapar 

problem, slutar fungera, beteer sig märkligt eller uppvisar inte 

samma beteende på en faktiskt Android-telefon. 

Sannolikhet: Låg 

Strategi: Vid minsta förändringar i utvecklingen, testa dessa direkt 

på telefonen, uppmana företaget att även testa applikationen på 

äldre Android-versioner .  

Projektet 

4. Handledare eller andra nyckelpersoner går inte att få tag på. 

Sannolikhet: Låg 

Strategi: Ha en uppsättning kontaktuppgifter för varje inblandad 

person såsom mejl, telefonnummer eller skype-uppgifter. 

Hög sannolikhet 

Liten 

påverkan 

   Stor 

påverkan  R1,R6 R7,R9 

 R3,R4,R5 R2 ,R8,R10 

Låg sannolikhet 
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5. Bristande kommunikation med intressenter. 

Sannolikhet: Låg 

Strategi: Håll god och ständig kontakt med inblandade personer. 

6. Förseningar av projekt-etapper eller projektet i sig. 

Sannolikhet: Medel 

Strategi: Förskjutning av tid mellan faserna, i värsta fall omförhandla 

en inskränkning utav funktionalitet. 

7. Ändring eller justering av projektrapporten efter sektress-

avstämmningar. 

Sannolikhet: Medel 

Strategi: Ha olika dokument, ett som tar hänsyn till känsligt-material 

som inte ska ses av omvärlden. 

8. Problem med utlånad utrustning. 

Sannolikhet: Låg. 

Strategi: Ågärdas genom handledning via distans eller i värsta fall 

tvugna att resa ned med utrustningen. 

9. Införande av autentisering eller liknande koncept under projektets 

gång. 

Sannolikhet: Medel 

Strategi: Anpassa applikationen eller utvecklingen i ett tidigt stadie 

med hänsyn till eventuellt införande av sådana koncept. 

10. Fördrjöning av JSON-API och server-utveckling. 

Sannolikhet: Låg 

Strategi: API och server-utveckling sker av företaget och kan vara 

svårt att påverka eller förebygga åtgärder kring däremot kan försöka 

påskynda utvecklingen genom kommunikation. 
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Bilaga B: Designdokumentation 

Figur B.1: Övergripande arkitektur. 

Figur B.2: Kommunikationsdiagram tillhörande inloggningen. 
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Figur B.3: Övergripande klassdiagram 
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Figur B.4: Klassdiagram med avsikt att ge en överblick om vilka trådmetoder 

vyerna använder. 

 

 

 

 

 




