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Sammanfattning	  

Examensarbetet	  är	  utfört	  hos	  Aaro	  Systems	  AB,	  som	  säljer	  ett	  datasystem	  som	  hanterar	  bokslut,	  
redovisning	  och	  konsolidering	  av	  ekonomisk	  data	  för	  koncerner.	  En	  del	  av	  detta	  system	  är	  ett	  web-‐
gränssnitt	  där	  man	  kan	  generera	  och	  manipulera	  ekonomiska	  rapporter.	  Min	  uppgift	  var	  till	  en	  början	  
att	  undersöka	  hur	  detta	  gränssnitt	  kunde	  anpassas	  för	  att	  visas	  på	  mobila	  enheter.	  Det	  visade	  sig	  
dock	  fungera	  bättre	  än	  väntat	  utan	  några	  större	  modifikationer	  så	  efter	  en	  vecka	  omdefinierade	  vi	  
min	  uppgift	  till	  att	  utveckla	  ett	  övervakningssystem	  för	  kundernas	  applikationsservrar.	  Varje	  kund	  
hos	  Aaro	  kör	  sin	  egen	  applikationsserver	  på	  plats.	  Övervakningssystemet	  skulle	  bestå	  av	  en	  central	  
server	  som	  kan	  ta	  emot	  övervakningsinformation	  från	  dessa	  servrar	  och	  vidarebefordra	  detta	  till	  de	  
ansvarigas	  mobiltelefoner	  i	  form	  av	  push-‐notiser.	  

I	  rapporten	  tar	  jag	  upp	  frågeställningar	  som	  handlar	  hur	  den	  mobila	  klienten	  ska	  utvecklas,	  i	  vilket	  
språk	  den	  ska	  skrivas	  och	  om	  det	  ska	  vara	  en	  cross-‐platform	  eller	  native-‐lösning.	  Jag	  resonerar	  också	  
kring	  hur	  kommunikationen	  mellan	  servern	  och	  den	  mobila	  enheten	  bäst	  implementeras.	  

I	  slutändan	  valde	  jag	  att	  implementera	  servern	  i	  Java	  och	  köra	  den	  som	  en	  web-‐applikation	  på	  en	  
Tomcat-‐server	  [1].	  Klienten	  implementerades	  helt	  native	  i	  Android	  och	  kommunicerar	  med	  servern	  
via	  det	  REST-‐interface	  [7]	  som	  servern	  exponerar.	  All	  data	  som	  servern	  skickar	  till	  klienterna	  
serialiseras	  till	  JSON	  [6].	  I	  rapporten	  redovisas	  varför	  jag	  valde	  dessa	  alternativ	  och	  hur	  jag	  har	  
designat	  dessa	  komponenter.	  

Abstract	  

This	  examination	  project	  has	  been	  carried	  out	  at	  Aaro	  Systems	  AB,	  a	  company	  that	  sells	  a	  computer	  
system	  for	  managing,	  reporting,	  analysis	  and	  consolidation	  of	  financial	  data	  for	  company	  groups.	  Part	  
of	  this	  system	  consists	  of	  a	  web	  interface	  that	  is	  used	  to	  generate	  and	  manage	  financial	  reports.	  My	  
initial	  assignment	  was	  to	  examine	  how	  this	  interface	  could	  be	  adapted	  for	  use	  on	  mobile	  devices.	  
This	  turned	  out	  to	  be	  trivial	  as	  the	  web	  interface	  already	  worked	  above	  expectation	  during	  my	  initial	  
testing	  on	  these	  types	  of	  devices.	  After	  my	  first	  week	  at	  Aaro	  we	  redefined	  the	  assignment	  to	  
developing	  a	  mobile	  surveillance	  system	  for	  their	  application	  server.	  Each	  of	  Aaro’s	  customers	  runs	  
their	  own	  application	  server	  on	  site.	  The	  surveillance	  system	  should	  consist	  of	  a	  central	  server	  that	  
can	  receive	  surveillance	  information	  from	  the	  customer’s	  application	  servers	  and	  forward	  it	  to	  the	  
mobile	  devices	  of	  the	  employees	  in	  the	  form	  of	  push	  notifications.	  

In	  this	  report	  I	  address	  issues	  that	  concern	  how	  the	  mobile	  client	  should	  be	  developed,	  in	  what	  
language	  it	  should	  be	  written	  and	  if	  it	  should	  be	  developed	  as	  a	  cross-‐platform	  or	  native	  solution.	  I	  
also	  reason	  about	  how	  the	  communication	  between	  the	  server	  and	  the	  mobile	  client	  should	  be	  
implemented.	  

In	  the	  end	  I	  decided	  to	  implement	  the	  server	  in	  Java	  and	  run	  it	  as	  a	  web	  application	  on	  a	  tomcat	  
server	  [1].	  The	  client	  was	  implemented	  as	  a	  native	  Android	  application	  and	  it	  communicates	  with	  the	  
server	  through	  a	  REST	  interface	  [7]	  that	  the	  server	  exposes.	  All	  data	  sent	  between	  the	  server	  and	  
client	  is	  serialized	  as	  JSON	  [6]	  data.	  In	  the	  report	  I	  show	  why	  I	  chose	  these	  alternatives	  and	  how	  I	  
designed	  these	  components.	   	  
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1 Bakgrund	  
Aaro	  systems	  AB	  utvecklar	  programvara	  som	  används	  för	  koncernrapportering.	  AARO	  används	  idag	  
av	  vart	  femte	  svenskt	  börsbolag.	  Aaros	  system	  består	  idag	  av	  SQL	  databas,	  en	  applikationsserver	  och	  
en	  Windows-‐klient.	  Idag	  används	  Windows-‐klienten	  för	  både	  administrering	  och	  rapporthantering	  
men	  I	  den	  nyaste	  version	  av	  Aaro	  så	  erbjuder	  även	  applikationsservern	  ett	  web-‐gränssnitt	  för	  
rapporthantering.	  Mer	  och	  mer	  funktionalitet	  flyttas	  nu	  från	  Windows-‐klienten	  till	  webben,	  och	  
tanken	  är	  att	  i	  framtiden	  ska	  Windows-‐klienten	  enbart	  användas	  av	  administratörer	  medan	  vanliga	  
användare	  kommer	  att	  jobba	  direkt	  mot	  applikationsserverns	  web-‐gränssnitt.	  Hur	  detta	  är	  uppbyggt	  
beskrivs	  mer	  ingående	  senare	  i	  rapporten.	  

2 Uppgift	  
Aaro	  ville	  genomföra	  en	  undersökning	  om	  hur	  man	  tekniskt	  skulle	  kunna	  göra	  Aaro-‐information	  
mobilt	  tillgänglig.	  De	  ville	  också	  undersöka	  vilken	  information	  som	  är	  intressant	  för	  Aaros	  kunder	  och	  
hur	  denna	  skall	  presenteras.	  Det	  finns	  inte	  något	  akut	  behov	  av	  en	  mobil	  klient	  men	  de	  ser	  en	  
utveckling	  där	  surfplattor	  konkurrerar	  med	  traditionella	  datorer.	  De	  såg	  också	  en	  möjlighet	  att	  göra	  
övervakningsinformation	  tillgängligt	  mobilt.	  T.ex.	  information	  om	  driftstörningar	  som	  snarast	  
behöver	  skickas	  till	  bokslutsansvariga.	  

Under	  min	  första	  vecka	  hos	  Aaro	  undersökte	  jag	  hur	  deras	  web-‐gränssnitt	  kunde	  anpassas	  till	  mobila	  
enheter.	  Det	  var	  i	  första	  hand	  tablets	  som	  var	  av	  intresse	  då	  man	  såg	  en	  möjlighet	  att	  jobba	  med	  
deras	  web	  reports-‐system	  på	  just	  surfplattor.	  Jag	  utvecklade	  en	  enkel	  testapplikation	  som	  körde	  
deras	  web-‐gränssnitt	  i	  en	  browser-‐vy	  och	  upptäckte	  att	  det	  redan	  idag	  körs	  väldigt	  bra	  på	  mobila	  
enheter	  med	  touchscreen.	  

Eftersom	  deras	  system	  redan	  i	  dagsläget	  körs	  relativt	  bra	  på	  surfplattor	  så	  insåg	  vi	  att	  uppgiften	  blev	  
för	  liten	  för	  ett	  examensjobb.	  Vi	  valde	  därför	  att	  omdefiniera	  examensjobbet	  till	  att	  undersöka	  
möjligheterna	  att	  skapa	  ett	  övervakningssystem	  för	  kundernas	  servrar	  samt	  att	  göra	  denna	  
information	  mobilt	  tillgänglig.	  

Uppgiften	  blev	  att	  utveckla	  en	  central	  övervakningsserver	  och	  en	  mobil	  klientapplikation.	  Servern	  
skulle	  kunna	  ta	  emot	  övervakningsinformation	  från	  kundernas	  servrar	  och	  sedan	  skicka	  ut	  push-‐
notiser	  till	  mobilapplikationen	  som	  visar	  informationen	  i	  någon	  sorts	  grafisk	  gränssnitt.	  Applikationen	  
skulle	  skapas	  som	  en	  prototyp	  som	  man	  skulle	  kunna	  visa	  som	  demo	  för	  nuvarande	  kunder.	  Eftersom	  
uppgiften	  blev	  relativt	  stor	  så	  valde	  vi	  att	  begränsa	  det	  till	  att	  skapa	  en	  fungerande	  mobilapplikation	  
och	  central	  server.	  Att	  implementera	  själva	  länken	  mellan	  kundernas	  applikationsservrar	  och	  den	  
centrala	  servern	  och	  att	  anpassa	  kundservern	  för	  att	  skicka	  övervakningsinformation	  är	  alltså	  inte	  en	  
del	  av	  examensarbetet.	  Fokus	  låg	  på	  att	  göra	  den	  mobila	  klienten	  så	  komplett	  som	  möjligt	  och	  Aaro	  
var	  nöjda	  med	  om	  man	  kunde	  generera	  och	  visa	  testdata.	  
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Lokalt	  nätverk	  

	   	  

3 Teori	  

3.1 Nuvarande	  infrastruktur	  
Aaro	  erbjuder	  idag	  en	  programvarufamilj	  som	  består	  av	  en	  mängd	  komponenter.	  Kärnan	  i	  systemet	  
är	  en	  applikationsserver	  som	  körs	  ute	  på	  plats	  hos	  varje	  kund.	  Som	  det	  ser	  ut	  idag	  kan	  man	  ansluta	  
till	  servern	  med	  en	  Windows-‐klient	  skriven	  i	  Delphi	  samt	  att	  servern	  erbjuder	  ett	  web-‐gränssnitt	  för	  
hantering	  av	  rapporter,	  se	  Figur	  1.	  I	  dagsläget	  används	  web-‐gränssnittet	  endast	  för	  rapporthantering	  
medan	  Windows-‐klienten	  används	  för	  administration	  och	  rapporthantering.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Systemet	  är	  idag	  slutet	  till	  det	  lokala	  nätverket	  hos	  kunden.	  Detta	  görs	  av	  säkerhetsskäl	  då	  
informationen	  som	  lagras	  är	  väldigt	  känslig.	  

Aaro	  ser	  dock	  ett	  behov	  av	  att	  kunna	  exponera	  viss	  data	  utåt	  så	  att	  framförallt	  administratörer	  och	  
bokslutsansvariga	  kan	  bli	  informerade	  vid	  driftstörningar.	  Även	  om	  systemet	  inte	  erbjuder	  några	  av	  
sina	  tjänster	  utanför	  det	  lokala	  nätverket,	  så	  har	  många	  av	  kunderna	  en	  internetanslutning	  tillgänglig	  
på	  sina	  servrar.	  Detta	  gör	  det	  möjligt	  att	  exponera	  viss	  övervakningsinformation	  som	  inte	  upplevs	  
som	  känslig	  utanför	  det	  lokala	  nätverket.	  

3.2 Övervakningstjänst	  
För	  de	  kunder	  som	  har	  sin	  server	  internetansluten	  finns	  alltså	  en	  möjlighet	  att	  erbjuda	  en	  
övervakningstjänst.	  Teorin	  bakom	  detta	  är	  att	  kundernas	  servrar	  ska	  skicka	  övervakningsdata	  
kontinuerligt	  till	  en	  central	  server	  hos	  Aaro	  som	  i	  sin	  tur	  ska	  vidarebefordra	  denna	  information	  till	  
mobila	  enheter,	  se	  Figur	  2.	  Med	  en	  central	  server	  öppnas	  också	  möjligheten	  för	  de	  mobila	  enheterna	  
att	  vara	  de	  som	  inleder	  kommunikationen	  med	  servern.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jboss	  Server	  

	  

Webläsare	  

Windows-‐
klient	  

	   gfdg

AARO	  Surveyor	  Mobil	   Mobil	  

Figur	  1:	  Aaros	  systemmodell	  idag	  

Figur	  2:	  Systemmodell	  med	  mobil	  övervakning	  

SQL	  Server	  
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Med	  denna	  lösning	  behöver	  kunderna	  inte	  öppna	  upp	  sina	  servar	  för	  initierande	  anslutningar	  utifrån.	  
De	  behöver	  bara	  skicka	  information	  om	  händelser	  till	  den	  centrala	  servern	  som	  lagrar	  dessa	  och	  
hanterar	  vilka	  mobiltelefoner	  och	  användare	  som	  ska	  bli	  informerad	  om	  dessa.	  

3.3 Implementation	  

3.3.1 Server	  implementation	  
Jag	  valde	  att	  implementera	  servern	  i	  Java	  som	  en	  servlet.	  Servermiljön	  blev	  Tomcat	  [1]	  backat	  av	  en	  
SQL-‐databas.	  Anledningen	  till	  att	  dessa	  teknologier	  valdes	  var	  för	  att	  både	  jag	  själv	  och	  de	  andra	  
utvecklarna	  på	  företaget	  har	  bra	  kunskaper	  och	  erfarenhet	  av	  dem.	  

3.3.2 Mobil-‐Server	  kommunikation	  
Jag	  såg	  två	  viktiga	  punkter	  på	  valet	  av	  kommunikations-‐protokoll:	  

• Säkerhet	  (kommunikationen	  måste	  vara	  skyddad	  med	  någon	  form	  av	  login	  och	  kryptering)	  
• Kompabilitet	  (protokollet	  ska	  stödjas	  av	  både	  Iphone,	  Windows	  phone	  såväl	  som	  Android)	  

För	  att	  uppnå	  dessa	  två	  egenskaper	  bör	  man	  välja	  någon	  form	  av	  industristandard	  som	  är	  utförligt	  
testad	  och	  har	  stöd	  i	  alla	  API:er.	  Någon	  form	  av	  HTTP	  baserad	  web	  service-‐teknik	  kändes	  som	  det	  
bästa	  alternativet	  och	  valet	  föll	  på	  REST	  (Representational	  State	  Transfer)	  [7].	  	  

REST-‐arkitekturen	  bygger	  på	  att	  servern	  delar	  resurser	  som	  nås	  via	  en	  resursspecifik	  URL.	  Man	  
använder	  HTTP-‐metoderna	  Get,	  Put,	  Post	  och	  Delete	  för	  att	  definiera	  hur	  man	  vill	  påverka	  resursen.	  
Alla	  anrop	  är	  stateless	  och	  synkrona.	  REST-‐arkitekturen	  skapades	  parallellt	  med	  HTTP	  1.1	  och	  
introduceras	  år	  2000	  av	  Roy	  Fielding,	  som	  är	  en	  av	  författarna	  till	  HTTP	  1.0	  och	  1.1	  specifikationen,	  
och	  är	  idag	  ett	  av	  de	  populäraste	  sätten	  att	  implementera	  en	  web-‐service.	  Fel	  hanteras	  genom	  att	  
svara	  med	  de	  felkoder	  som	  HTTP-‐protokollet	  redan	  erbjuder.	  

Jag	  valde	  att	  använda	  en	  REST-‐arkitektur	  på	  grund	  av	  dess	  enkelhet.	  Det	  enda	  som	  behövs	  för	  att	  
interagera	  med	  en	  REST-‐service	  är	  en	  HTTP-‐klient	  och	  beroende	  på	  hur	  servicen	  är	  implementerad	  
någon	  form	  av	  XML/JSON-‐parser.	  Det	  finns	  en	  uppsjö	  av	  open-‐source	  REST-‐klienter	  till	  såväl	  Android,	  
Iphone	  som	  Windows	  Phone.	  Det	  är	  också	  ganska	  trivialt	  att	  implementera	  sin	  egen	  REST-‐klient.	  

Inloggning	  kommer	  att	  hanteras	  av	  Tomcat	  [1]	  genom	  HTTP	  Basic	  Authentication	  [3].	  Detta	  görs	  
genom	  att	  skicka	  med	  inloggningsuppgifter	  i	  HTTP-‐headern.	  För	  att	  detta	  ska	  vara	  säkert	  så	  krypteras	  
all	  trafik	  med	  SSL/HTTPS.	  

3.3.3 Mobil	  implementation	  
Jag	  valde	  att	  implementera	  klienten	  i	  Android.	  Jag	  undersökte	  möjligheterna	  att	  utveckla	  någon	  sorts	  
cross-‐platform	  lösning	  men	  insåg	  att	  större	  delen	  av	  klienten	  måste	  utvecklas	  separat	  för	  varje	  
platform	  i	  vilket	  fall	  som	  helst.	  Det	  finns	  i	  dagsläget	  ett	  par	  olika	  ramverk	  för	  att	  utveckla	  mobil-‐appar	  
till	  alla	  plattformar	  med	  en	  gemensam	  kodbas,	  men	  ingen	  av	  dem	  stödjer	  all	  den	  funktionaliteten	  
som	  en	  sådan	  här	  typ	  av	  applikation	  behöver.	  
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Den	  här	  applikationen	  är	  egentligen	  uppdelad	  i	  två	  delar.	  En	  del	  som	  körs	  i	  bakgrunden	  och	  kan	  köras	  
även	  när	  appen	  inte	  är	  aktiv,	  vi	  kallar	  den	  service-‐delen,	  och	  en	  del	  som	  är	  själva	  vyn.	  

Phonegap,	  som	  är	  ett	  av	  de	  populäraste	  ramverken	  för	  att	  utveckla	  cross-‐platform	  appar	  i	  HTML5	  
och	  Javascript,	  har	  ett	  plugin-‐system	  där	  man	  kan	  skriva	  separata	  implementationer	  för	  funktioner	  
som	  inte	  finns	  i	  deras	  standard	  API.	  

För	  att	  använda	  Phonegap	  i	  denna	  applikation	  hade	  man	  kunnat	  implementera	  vyn	  i	  HTML5	  och	  på	  
så	  sätt	  få	  en	  gemensam	  kod	  för	  den	  delen	  och	  sedan	  komplimentera	  den	  med	  en	  separat	  
implementation	  per	  platform	  för	  servicen,	  se	  figur	  3.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fördelar	  med	  denna	  typ	  av	  implementation:	  

• En	  gemensam	  kodbas	  för	  all	  vy-‐relaterad	  kod.	  

Nackdelar:	  

• Sämre	  prestanda	  vid	  animationer	  och	  scrollning.	  
• Längre	  uppstarts	  tid.	  
• Appen	  följer	  inte	  plattformens	  ”standard-‐look”.	  

Jag	  ser	  cross-‐platform	  ramverk	  som	  ett	  bra	  alternativ	  om	  målet	  är	  att	  utveckla	  en	  applikation	  som	  till	  
stor	  del	  bara	  består	  av	  ett	  GUI	  och	  när	  man	  inte	  ser	  det	  som	  en	  nackdel	  att	  applikationen	  får	  samma	  
utseende	  på	  alla	  plattformar,	  som	  t.ex.	  vid	  spelutveckling.	  Jag	  valde	  dock	  att	  implementera	  min	  app	  
helt	  native	  i	  Android	  eftersom	  en	  stor	  del	  av	  koden	  hade	  behövt	  implementeras	  native	  i	  vilket	  fall	  
som	  helst.	  Utöver	  det	  ville	  jag	  ha	  snabb	  prestanda	  vid	  uppstart,	  scrollning	  i	  listor	  osv.	  Jag	  såg	  också	  en	  
fördel	  med	  att	  utveckla	  appen	  native	  eftersom	  det	  gav	  applikationen	  ett	  utseende	  som	  stämmer	  
överens	  med	  plattformen	  den	  körs	  på.	  

	   	  

Vy	  Service	  

Android	  
implementation	  i	  

Java	  

iOS	  
implementation	  i	  

Objective-‐C	  

Phonegap	  
implementation	  i	  

HTML5/JS	  

Figur	  3:	  Koduppdelning	  med	  en	  crossplatform-‐lösning	  
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4 Metod	  
Jag	  jobbade	  inte	  enligt	  någon	  välkänd	  metod	  som	  Scrumm	  eller	  XP.	  När	  jag	  började	  mitt	  exjobb	  
definierade	  jag	  en	  tidsplan,	  se	  figur	  4,	  och	  det	  visade	  sig	  att	  jag	  estimerade	  min	  tid	  ganska	  bra,	  då	  jag	  
inte	  behövde	  göra	  många	  ändringar.	  Vid	  vecka	  sexton	  hade	  jag	  precis	  slutfört	  en	  första	  version	  av	  
hela	  systemet,	  och	  resterande	  tid	  ägnades	  åt	  att	  bygga	  ett	  bättre	  gränssnitt	  med	  förbättrad	  
användarvänlighet	  och	  implementera	  ny	  funktionalitet.	  

	  

Figur	  4:	  Tidsplanering	  

*	  Grundimplementation.	  Målet	  här	  är	  en	  fungerande	  struktur	  som	  består	  av	  en	  databas,	  server,	  webservice	  och	  en	  enkel	  
android	  applikation	  som	  kan	  ta	  emot	  meddelanden	  och	  visa	  testdata.	  

**	  Under	  itereringsfasen	  är	  målet	  att	  utveckla	  Android-‐appen	  med	  både	  ett	  bättre	  gränssnitt	  och	  ytterligare	  funktionalitet.	  

4.1 Research-‐	  och	  designfas	  
Perioderna	  för	  research	  och	  design	  var	  väldigt	  korta.	  Detta	  var	  delvis	  för	  att	  jag	  på	  förhand	  hade	  
ägnat	  en	  del	  tanke	  åt	  hur	  man	  skulle	  kunna	  genomföra	  en	  sådan	  lösning	  redan	  innan	  exjobbet	  
började.	  Det	  var	  också	  delvis	  för	  att	  jag	  fick	  bra	  hjälp	  av	  mina	  medarbetare.	  

Det	  var	  egentligen	  två	  punkter	  som	  behövde	  undersökas:	  Ska	  den	  mobila	  implementation	  göras	  som	  
en	  cross	  platform-‐lösning	  eller	  inte,	  och	  vilken	  metod	  för	  server-‐mobil	  kommunikation	  ska	  användas.	  
Vi	  bestämde	  ganska	  fort	  att	  göra	  en	  första	  implementation	  bara	  för	  Android,	  och	  valet	  att	  använda	  
ett	  REST-‐interface	  för	  kommunikation	  var	  också	  ganska	  givet	  eftersom	  den	  tekniken	  visade	  sig	  ha	  
väldigt	  bra	  stöd	  på	  alla	  mobilplattformar.	  

Designen	  jag	  gjorde	  i	  vecka	  tretton,	  se	  figur	  4,	  var	  väldigt	  övergripande.	  I	  det	  här	  stadiet	  visste	  jag	  
vilka	  teknologier	  som	  jag	  vill	  använda	  men	  det	  var	  inte	  möjligt	  att	  göra	  en	  särskilt	  ingående	  design	  då	  
det	  mesta	  var	  nytt	  för	  mig.	  Jag	  visste	  dock	  vilka	  komponenter	  systemet	  skulle	  bestå	  av	  och	  hur	  de	  
skulle	  kommunicera	  mot	  varandra.	  

4.2 Implementationsfas	  
Målet	  under	  denna	  fas	  var	  att	  få	  alla	  delar	  av	  systemet	  att	  fungera,	  d.v.s.	  bygga	  ett	  ”proof	  of	  
concept”	  där	  ett	  fungerande	  anrop	  från	  den	  mobila	  klienten	  till	  servern	  skulle	  besvarades	  med	  data	  
och	  sedan	  visas	  för	  användaren.	  Detta	  inkluderade:	  

• Bygga	  en	  SQL-‐databas	  
• Sätta	  upp	  en	  Tomcat-‐server	  [1]	  med	  en	  REST-‐implementation	  (jag	  valde	  Jersey	  [4])	  
• Konfigurera	  Tomcat	  för	  autentisering	  via	  SQL-‐databasen	  
• Skapa	  en	  Android-‐applikation	  med	  en	  fungerande	  HTTP-‐klient	  och	  JSON-‐parser	  

Vecka	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	   21	  
Research	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Design	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Implementation*	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Iterering**	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Rapportering	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  



Examensarbete	   Aaro	  Systems	  AB	   Tom	  Beijar	  Johansson	  
	  

10	  
	  

I	  den	  här	  fasen	  hade	  jag	  kontakt	  med	  min	  handledare	  varje	  vecka	  för	  att	  följa	  upp	  hur	  det	  gick.	  Jag	  
satt	  på	  företaget	  och	  programmerade	  den	  mesta	  delen	  av	  tiden	  och	  kunde	  därför	  få	  mycket	  råd	  av	  
de	  andra	  utvecklarna.	  

På	  Aaro	  sitter	  alla	  utvecklarna	  i	  samma	  rum	  och	  kan	  fritt	  prata	  och	  diskutera	  lösningar	  och	  problem	  
med	  varandra.	  Detta	  var	  nyttigt	  för	  mig	  då	  de	  hade	  mycket	  input	  att	  ge	  på	  vad	  för	  sorts	  tekniker	  jag	  
skulle	  använda.	  

4.3 Itereringsfas	  
Under	  denna	  fas	  hade	  jag	  veckovis	  möten	  med	  min	  handledare	  där	  vi	  bestämde	  vad	  som	  skulle	  
implementeras	  och	  följde	  upp	  på	  vad	  jag	  arbetat	  med	  tidigare	  vecka.	  Det	  handlade	  mest	  om	  att	  
bygga	  ut	  funktionaliteten	  i	  appen	  och	  göra	  den	  visuellt	  ”snyggare”.	  

5 Krav	  
Systemet	  ska	  bestå	  av	  en	  central	  server	  som	  kan	  lagra	  information	  om	  händelser	  från	  kundernas	  
applikationsservrar.	  Informationen	  som	  rapporteras	  från	  servrarna	  ska	  kunna	  vara	  av	  olika	  typ	  som	  
t.ex.	  driftstörning	  eller	  bokslutuppdatering.	  Dessa	  meddelanden	  ska	  i	  de	  flesta	  fall	  bara	  innehålla	  en	  
sträng	  som	  beskriver	  innehållet	  i	  meddelandet	  och	  en	  tidpunkt	  men	  kan	  tänkas	  behöva	  innehålla	  
information	  om	  tidsperiod	  etc.	  

Utöver	  den	  centrala	  servern	  ska	  även	  en	  mobil	  Android	  applikation	  utvecklas	  som	  kan	  ta	  emot	  
meddelanden	  från	  servern,	  informera	  användaren	  beroende	  på	  meddelandetyp	  och	  personliga	  
inställningar	  i	  appen,	  och	  sedan	  visa	  de	  olika	  typerna	  av	  meddelanden	  i	  någon	  sorts	  lista.	  

5.1 Use	  cases	  

5.1.1 Första	  användning	  
Användaren	  har	  fått	  ett	  användarnamn	  och	  lösenord	  tilldelat	  till	  sig	  och	  har	  precis	  installerat	  appen.	  
När	  appen	  öppnas	  första	  gången	  ska	  en	  login-‐ruta	  visas.	  	  

5.1.2 Driftstörningsnotifikation	  
En	  applikationsserver	  rapporterar	  en	  driftstörning	  och	  skickar	  det	  till	  den	  centrala	  servern.	  Den	  
mobila	  applikationen	  tar	  emot	  detta	  meddelande	  och	  informerar	  användaren	  genom	  en	  
statusnotifikation.	  Om	  användaren	  trycker	  på	  notifikationen	  startas	  appen.	  

5.1.3 Manuell	  uppdatering	  
Användaren	  startar	  applikationen	  manuellt	  och	  väljer	  en	  meddelandekategori.	  Appen	  visar	  en	  lista	  
över	  meddelanden	  av	  den	  valda	  typen	  och	  försöker	  samtidigt	  uppdatera	  listan	  från	  servern.	  Om	  ny	  
information	  hämtades	  hem	  uppdateras	  listan	  och	  visar	  de	  nya	  uppdateringarna.	  

5.1.4 Utloggning	  
Användaren	  trycker	  på	  en	  logout	  knapp	  i	  appen.	  Appen	  stänger	  fönstret	  och	  visar	  vyn	  för	  inloggning.	  
För	  att	  komma	  tillbaka	  till	  huvudmenyn	  igen	  krävs	  en	  lyckad	  inloggning.	  
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5.1.5 Ändra	  inställningar	  
Användaren	  går	  in	  en	  meny	  för	  inställningar	  och	  gör	  personliga	  inställningar	  för	  hur	  notifieringar	  ska	  
hanteras.	  Det	  finns	  alternativ	  för	  att	  inte	  bli	  notifierad	  alls.	  Om	  användaren	  väljer	  att	  inte	  bli	  
notifierad	  ska	  driftstörningsnotifikationer	  inte	  visas.	  

6 Resultat	  

6.1 Server	  

6.1.1 Övergripande	  arkitektur	  
Servern	  är	  implementerad	  i	  Java.	  REST-‐web-‐servicen	  [7]	  är	  implementerad	  med	  Jersey	  [4],	  som	  är	  en	  
referensimplementation	  av	  REST-‐arkitekturen	  från	  Oracle.	  Databasen	  körs	  i	  Microsoft	  SQL	  och	  för	  att	  
kommunicera	  med	  databasen	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  JDBC	  och	  PreparedStatements.	  Jag	  använder	  
inget	  O/R-‐mappnings-‐ramverk	  eftersom	  databasen	  är	  relativt	  liten,	  däremot	  mappar	  jag	  
databasrader	  mot	  enkla	  POJO-‐objekt.	  Dessa	  POJO-‐objekt	  är	  även	  anpassade	  för	  att	  serialiseras	  till	  
JSON-‐objekt	  av	  Jersey.	  

För	  att	  generera	  testdata	  finns	  även	  en	  enkel	  JSF	  HTML-‐sida	  som	  kommunicerar	  med	  en	  
ManagedBean.	  Ett	  diagram	  över	  klasstrukturen	  på	  servern	  kan	  ses	  i	  figur	  5:	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

EventResource	  

(REST	  Resource)	  

DatabaseHandler	  

DatabaseHandler
Factory	  

GeneratorBean	  

(JSF	  
ManagedBean)	  

DAO	  Objec	  
DAO	  Objects	  Data	  Transfer	  

Objects	  

Figur	  5:	  Diagram	  över	  serverns	  klasstruktur	  
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6.1.2 Ett	  HTTP-‐anrop	  
För	  att	  hämta	  hem	  nya	  meddelanden	  gör	  klienten	  ett	  HTTP-‐anrop	  till	  servern	  där	  man	  skickar	  med	  en	  
tidsstämpel	  för	  ens	  senaste	  mottagna	  meddelande.	  Servern	  kräver	  att	  klienten	  skickar	  med	  sitt	  
användarnamn	  och	  password	  genom	  HTTP	  Basic	  Authentication	  [3].	  Tomcat-‐servern	  [1]	  är	  
konfigurerad	  för	  att	  autentisera	  användare	  genom	  en	  egen	  anslutning	  till	  SQL-‐servern.	  

En	  illustration	  av	  hur	  servern	  hanterar	  ett	  anrop	  kan	  ses	  i	  figur	  6:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1:	  HTTP	  GET:	  http://notifikations.aaro.se/rest/events/new/lastTimeStamp=1335442365333	  

2:	  Tomcat	  validerar	  användaren	  genom	  en	  egen	  anslutning	  till	  SQL-‐servern.	  

3:	  Java-‐logiken	  i	  web-‐servicen	  hämtar	  hem	  nya	  meddelanden	  från	  databasen.	  

4:	  Web	  servicen	  returnerar	  en	  array	  av	  nya	  meddelanden	  i	  form	  av	  JSON-‐objekt.	  

6.1.3 REST-‐implementation	  med	  Jersey	  
Jersey	  [4]	  är	  en	  open	  source,	  referensimplementation	  av	  REST-‐web-‐services	  från	  Oracle.	  För	  att	  
registrera	  en	  resursklass	  anger	  man	  klassens	  paketnamn	  i	  web-‐applikationens	  web.xml.	  Genom	  att	  
annotera	  metoder	  med	  olika	  sökvägar	  vet	  Jersey	  vilken	  klass	  som	  ska	  hantera	  vilket	  anrop.	  Ett	  
kodutdrag	  ur	  web.xml	  och	  min	  resursklass	  illustrerar	  hur	  det	  fungerar:	  

<servlet>	  
	  	  	  	  <servlet-‐name>Jersey</servlet-‐name>	  
	  	  	  	  <servlet-‐class>com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer</servlet-‐class>	  
	  	  	  	  <init-‐param>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <param-‐name>com.sun.jersey.config.property.packages</param-‐name>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <param-‐value>se.aaro.tools.surveyor.notifications.rest.resources</param-‐value>	  
	  	  	  	  </init-‐param>	  
</servlet>	  

<servlet-‐mapping>	  
	  	  	  	  <servlet-‐name>Jersey</servlet-‐name>	  
	  	  	  	  <url-‐pattern>/rest/*</url-‐pattern>	  
</servlet-‐mapping>	  

EventResource.java:	  

SQL	  Server	  

Tomcat	  

REST	  web	  
service	  

1	  
2	  

3	  
4	  

Figur	  6:	  Ett	  HTTP-‐anrop	  till	  servern	  

Kodutdrag	  1:	  Jersey	  deklarerad	  i	  web.xml	  
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@Path("events")	  
public	  class	  EventResource	  {	  
	  
	  	  	  	  @Context	  
	  	  	  	  SecurityContext	  sc;	  
	  
	  	  	  	  @GET	  
	  	  	  	  @Path("new/lastTimestamp={lastTimestamp}")	  
	  	  	  	  @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)	  
	  	  	  	  public	  EventList	  getMessages(@PathParam("lastTimestamp")	  long	  lastTimestamp)	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  DatabaseHandler	  db	  =	  getDatabasseHandler();	  
	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (db	  ==	  null)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  throw	  new	  WebApplicationException(Response.Status.INTERNAL_SERVER_ERROR);	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  EventList	  eventList	  =	  db.getNewEvents(sc.getUserPrincipal().getName(),	  lastTimestamp);	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  //	  Throw	  no	  content	  response	  code	  if	  there	  is	  no	  new	  messages	  
	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (eventList.size()	  ==	  0)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  throw	  new	  WebApplicationException(Response.Status.NO_CONTENT);	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  return	  eventList;	  
	  	  	  	  }	  
}	  

	  

	  

EventResource-‐klassen	  är	  en	  vanlig	  POJO-‐klass	  med	  ”@Path”	  annotationen	  ”events”,	  som	  har	  en	  
metod	  med	  ”@Path”	  annotationen	  ”new/lastTimestamp={lastTimestamp}”.	  Den	  är	  också	  annoterad	  
med	  ”@GET”	  vilket	  betyder	  att	  den	  här	  metoden	  nås	  genom	  ett	  GET-‐anrop.	  

”@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)”	  annotationen	  bestämmer	  att	  det	  som	  returneras	  av	  
metoden	  ska	  serialiseras	  till	  JSON	  [6].	  

Om	  något	  fel	  uppstår	  kastas	  ett	  undantag	  av	  typen	  WebApplicationException	  som	  finns	  i	  javax.ws.rs	  
paketet.	  Det	  som	  händer	  då	  är	  att	  Jersey	  [4]	  returnerar	  en	  tom	  HTML-‐sida	  med	  den	  felkod	  som	  
angavs	  i	  argumentet	  till	  undantaget.	  I	  mitt	  fall	  visar	  jag	  felkod	  ”500:	  Internal	  Server	  Error”	  om	  
databasanslutningen	  inte	  gick	  att	  öppna	  och	  felkod	  ”204:	  No	  Content”	  om	  det	  inte	  finns	  några	  nya	  
meddelanden	  att	  hämta	  hem.	  Det	  finns	  en	  mängd	  inbyggda	  felkoder	  i	  HTTP-‐protokollet	  som	  kan	  
användas	  för	  att	  kasta	  undantag.	  

6.1.4 JSON	  som	  databärare	  
JSON	  [6]	  står	  för	  JavaScript	  Object	  Notation	  och	  är	  en	  standard	  för	  att	  strukturera	  data	  i	  ett	  
textbaserat,	  läsvänligt	  sätt.	  Det	  finns	  likheter	  med	  XML,	  men	  är	  mer	  lättviktigt	  och	  genererar	  mindre	  
overhead	  och	  är	  speciellt	  bra	  på	  att	  representera	  listor.	  

JSON	  är	  baserat	  på	  en	  del	  av	  Javascriptstandarden,	  men	  är	  nuförtiden	  helt	  språk-‐oberoende.	  Både	  
Androids	  API	  och	  Windows	  Phones	  API	  erbjuder	  en	  JSON-‐parser,	  och	  för	  Iphone	  finns	  det	  bra	  open-‐
source-‐bibliotek.	  

Jag	  valde	  mellan	  XML	  och	  JSON	  som	  databärare	  för	  min	  applikation	  och	  valde	  JSON	  på	  grund	  av	  att	  
JSON	  representerar	  listor	  och	  vektorer	  på	  ett	  väldigt	  bra	  sätt	  med	  väldigt	  liten	  overhead.	  

	   	  

Kodutdrag	  2:	  Jersey	  REST-‐resurs	  exempel	  
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6.1.5 SQL-‐implementation	  
SQL-‐instansen	  körs	  på	  en	  SQL	  2008	  databasserver	  hos	  Aaro.	  Varje	  typ	  av	  server-‐händelse	  
representeras	  av	  en	  tabell	  i	  databasen.	  Den	  innehåller	  en	  tabell	  för	  användare	  och	  en	  för	  
användarroller.	  Tomcat-‐servern	  [1]	  använder	  ett	  eget	  konto	  som	  bara	  har	  tillgång	  till	  användar-‐	  och	  
rollertabellerna.	  Detta	  används	  för	  att	  autentisera	  användare.	  

6.1.6 JDBC	  och	  enkla	  POJO-‐entiteter	  
Jag	  valde	  att	  inte	  använda	  O/R-‐mappning	  i	  min	  serverimplementation	  eftersom	  databasen	  var	  
relativt	  liten	  och	  inte	  särskilt	  komplex.	  Jag	  använde	  JDBC	  och	  PreparedStatement	  och	  mappade	  
tabeller	  mot	  mina	  egna	  entitetsklasser	  som	  bara	  är	  vanliga	  POJO-‐objekt.	  

6.1.7 Notifikationsgenerator	  med	  JSF	  
Eftersom	  servern	  inte	  tar	  emot	  några	  notifikationer	  än	  konstruerade	  jag	  en	  simpel	  JSF-‐sida	  där	  man	  
kan	  generera	  notifikationer.	  Den	  består	  av	  en	  XHTML-‐sida	  och	  en	  ManagedBean.	  Sidan	  kan	  nås	  på	  
URL:en	  	  /admin/generator.xhtml	  och	  hämtar	  hem	  data	  från	  databasen	  och	  presenterar	  det	  i	  ett	  
enkelt	  formulär	  där	  man	  kan	  lägga	  till	  en	  period	  och	  ett	  meddelande	  och	  sedan	  generera	  en	  
notifikation.	  Detta	  kan	  ses	  i	  figur	  7.	  

	  

Figur	  7:	  HTML	  GUI	  för	  att	  generera	  meddelanden	  
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6.2 Android-‐klient	  

6.2.1 Övergripande	  arkitektur	  
Appen	  är	  tvådelad	  –	  En	  service	  och	  en	  serie	  aktiviteter	  som	  bildar	  ett	  GUI.	  För	  enkelhetens	  skull	  kallar	  
jag	  de	  två	  delarna	  för	  Servicen	  och	  Vyn	  framöver.	  

Servicen	  kan	  köras	  oberoende	  av	  Vyn	  och	  gör	  det	  också	  i	  jämna	  intervaller.	  Servicen	  hanterar	  all	  
kommunikation	  med	  notifikationsservern	  och	  lagrar	  all	  data	  i	  den	  lokala	  SQLite-‐databasen	  på	  
telefonen.	  

När	  vyn	  startar	  registrerar	  den	  sig	  som	  en	  lyssnare	  till	  servicen	  och	  läser	  bara	  från	  den	  lokala	  
databasen.	  Vyn	  är	  väldigt	  lätt	  och	  innehåller	  ingen	  direkt	  logik.	  Den	  visar	  bara	  information	  beroende	  
på	  händelser	  i	  Servicen.	  	  

6.2.2 Service	  implementation	  
Service-‐komponenten	  i	  Android	  är	  implementerad	  som	  en	  IntentService.	  Vad	  det	  betyder	  är	  att	  den	  
körs	  med	  en	  Intent	  eller	  ett	  ändamål	  och	  när	  den	  är	  klar	  med	  sin	  uppgift	  så	  stängs	  den	  ner.	  
IntentService	  klassen	  i	  Android	  erbjuder	  den	  funktionaliteten	  utan	  att	  man	  behöver	  tänka	  på	  
trådhantering.	  

När	  telefonen	  startar	  så	  registrerar	  sig	  servicen	  för	  körning	  i	  ett	  visst	  intervall.	  I	  produktionsversionen	  
av	  appen	  är	  tiden	  inställd	  på	  sju	  minuter.	  Det	  betyder	  att	  appen	  kommer	  att	  vakna	  minst	  var	  sjunde	  
minut	  och	  hämta	  uppdateringen	  från	  servern,	  men	  det	  kan	  bli	  oftare	  än	  var	  sjunde	  minut.	  Detta	  
beror	  på	  att	  Android	  schemalägger	  alla	  services	  på	  telefonen	  att	  hämta	  hem	  data	  samtidigt.	  När	  
telefonen	  vaknar	  för	  att	  en	  applikation	  vill	  uppdatera	  data	  så	  passar	  Android	  på	  att	  låta	  andra	  
services	  köra	  sina	  uppdateringar	  också.	  Det	  beror	  på	  att	  det	  kostar	  batteri	  att	  starta	  radiolänken	  så	  
när	  den	  väl	  har	  vaknat	  är	  det	  bäst	  ur	  batterisynpunkt	  att	  köra	  alla	  uppdateringar	  samtidigt.	  Eftersom	  
de	  flesta	  telefoner	  har	  flera	  sådana	  services	  igång	  så	  kommer	  uppdateringarna	  på	  de	  flesta	  telefoner	  
att	  köras	  oftare	  än	  var	  sjunde	  minut.	  

Servicen	  är	  byggd	  i	  tre	  lager:	  service	  klasser	  som	  kommunicerar	  med	  vyn,	  databaslagret	  som	  hanterar	  
databaskommunikationen	  och	  http-‐lagret	  som	  har	  hand	  om	  HTTP-‐anropen.	  Figur	  8	  illustrerar	  detta.	  
Google	  rekommenderar	  det	  här	  designmönstret	  för	  appar	  som	  kommunicerar	  med	  web-‐services	  [2].	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Service	   Database	  Layer	   HTTP	  Layer	  

Figur	  8:	  Servicens	  lagerstruktur	  i	  Android-‐klienten	  

doWakefulWork(Intent	  i)	  Notify	  view	  

HTTP	  Get	  HTTP	  Reponse	  
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När	  servicen	  startas	  körs	  doWakefulWork()	  metoden.	  Servicen	  tar	  emot	  ett	  Intent	  som	  beskriver	  vad	  
det	  är	  för	  typ	  av	  arbete	  som	  ska	  utföras.	  Just	  nu	  finns	  det	  bara	  en	  typ	  av	  arbete	  som	  servicen	  kan	  
utföra	  och	  det	  är	  att	  hämta	  hem	  nya	  meddelanden	  från	  den	  centrala	  servern.	  Nedan	  beskrivs	  
anropskedjan	  för	  denna	  typ	  av	  arbete:	  

1. doWakefulWork()	  kallas	  på	  med	  ett	  Intent	  för	  att	  hämta	  meddelanden.	  
2. Service	  klassen	  kör	  pollForMessages()	  i	  databaslagret.	  
3. Databaslagret	  kör	  pollForMessages()	  i	  HTTP-‐lagret.	  
4. HTTP-‐lagret	  hämta	  hem	  ny	  data	  från	  servern.	  Vid	  en	  lyckad	  anslutning	  till	  servern	  returneras	  

ett	  PollResult-‐objekt	  med	  data.	  Vid	  ett	  HTTP-‐fel	  kastas	  ett	  undantag.	  
5. Om	  HTTP-‐lagret	  kastade	  ett	  undantag	  kastas	  det	  vidare.	  Annars	  sparas	  den	  hämtade	  datan	  i	  

den	  lokala	  SQLite-‐databasen	  och	  PollResult	  objektet	  returnas	  till	  servicen.	  
6. Servicen	  tar	  emot	  PollResult-‐objektet	  eller	  det	  kastade	  undantaget	  och	  notifierar	  vyn	  om	  att	  

det	  antingen	  finns	  ny	  data	  att	  hämta	  eller	  att	  ett	  fel	  har	  uppstått.	  

6.2.3 Vy	  implementation	  
En	  Android	  applikation	  är	  uppbyggd	  av	  aktiviteter	  och	  en	  aktivitet	  kan	  beskrivas	  som	  en	  vy.	  Det	  finns	  
ingen	  multitasking	  bland	  aktiviteter	  i	  Android.	  En	  aktivitet	  kan	  startas,	  stoppas	  och	  pausas,	  men	  inte	  
köras	  i	  bakgrunden,	  d.v.s.	  flera	  aktiviteter	  kan	  inte	  köras	  samtidigt.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  förstå	  
aktiviteters	  [5]	  livscykler	  när	  man	  utvecklar	  applikationer	  för	  mobiltelefoner.	  Figur	  9	  visar	  hur	  
aktiviteterna	  är	  uppbyggda	  i	  Aaro	  applikationen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Launch	  Activity	  

Main	  menu	  Activity	  

Login	  Activity	  

Preference	  Activity	  

	  
	  

	  
	  

Event	  Activities	  

Figur	  9:	  Aktivitetsstruktur	  i	  Android-‐klienten	  
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När	  man	  startar	  applikationen	  körs	  Launch-‐aktiviteten,	  vars	  enda	  uppgift	  är	  att	  bestämma	  om	  Login-‐
aktiviteten	  eller	  Main	  menu-‐aktiviteten	  ska	  köras.	  Om	  det	  är	  första	  gången	  man	  startar	  appen	  eller	  
om	  användaren	  har	  loggat	  ut	  så	  tas	  man	  till	  loginvyn,	  annars	  till	  huvudmenyn.	  Från	  huvudmenyn	  kan	  
man	  navigera	  till	  de	  olika	  aktiviteterna	  som	  visar	  meddelanden	  eller	  till	  Preference-‐aktiviteten	  där	  
man	  kan	  göra	  inställningar	  eller	  logga	  ut.	  

6.2.4 Applikationens	  utseende	  
När	  applikationen	  startas	  för	  första	  gången	  eller	  om	  man	  har	  loggat	  
ut	  så	  körs	  login-‐aktiviteten.	  Den	  består	  av	  två	  input-‐fält,	  ett	  för	  
användarnamn	  och	  ett	  för	  password,	  se	  figur	  10.	  

När	  man	  trycker	  på	  login-‐knappen	  visas	  en	  progress-‐ikon	  i	  headern	  
som	  indikerar	  att	  applikationen	  försöker	  kontakta	  servern.	  Skulle	  
inloggningen	  misslyckas	  visas	  ett	  passande	  felmeddelande	  precis	  
ovanför	  rutan	  för	  användarnamn.	  Om	  inloggningen	  lyckas	  så	  tas	  man	  
till	  huvudmenyn,	  se	  figur	  11.	  

I	  huvudmenyn	  finns	  en	  serie	  ikoner,	  en	  för	  varje	  meddelandetyp.	  
Om	  det	  finns	  några	  nya	  meddelanden	  visas	  en	  liten	  röd	  ikon	  som	  
indikerar	  hur	  många	  nya	  meddelande	  som	  finns.	  

Trycker	  man	  på	  någon	  av	  ikonerna	  tas	  man	  till	  en	  ny	  vy	  som	  visar	  
meddelanden	  för	  den	  valda	  typen.	  Figur	  12	  visar	  vyn	  för	  Users-‐
kategorin.	  Som	  man	  kan	  se	  på	  bilden	  så	  är	  första	  meddelanden	  
markerad	  med	  fet	  stil	  –	  detta	  indikerar	  att	  meddelanden	  är	  nytt.	  	   Figur	  10:	  Login-‐vyn	  

Figur	  11:	  Huvudmeyn	   Figur	  12:	  Users-‐vyn	   Figur	  13:	  Settings-‐menyn	  
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Man	  kan	  även	  se	  ett	  felmeddelande	  i	  nedre	  delen	  av	  fönstret.	  Alla	  
typer	  av	  fel	  visas	  på	  det	  här	  sättet,	  i	  alla	  olika	  vyer	  som	  finns	  i	  
applikationen.	  Fältet	  för	  fel	  animeras	  fram	  i	  nedre	  delen	  av	  fönster	  
och	  försvinner	  efter	  5	  sekunder.	  I	  figur	  12	  visas	  ett	  fel	  som	  
indikerar	  att	  internetanslutningen	  inte	  fungerar.	  

Trycker	  man	  på	  menyikonen	  i	  övre	  högre	  hörnet	  på	  huvudmenyn,	  
så	  animeras	  en	  vy	  in	  från	  höger,	  se	  figur	  13.	  Härifrån	  kan	  man	  
logga	  ut	  eller	  gå	  till	  settings-‐aktiviteten,	  se	  figur	  14.	  I	  nuläget	  finns	  
två	  inställningar	  tillgängliga	  i	  applikationen.	  Den	  ena	  stänger	  av	  
eller	  sätter	  på	  notifikationer	  och	  den	  andra	  ställer	  in	  på	  vilken	  IP-‐
adress	  man	  kan	  nå	  servern.	  

	  

	  

	  

6.3 Testning	  
Det	  har	  inte	  förekommit	  någon	  utförlig	  testning	  eftersom	  det	  som	  tagits	  fram	  har	  varit	  en	  prototyp.	  
Aaro	  har	  helt	  enkelt	  inte	  velat	  att	  jag	  skulle	  lägga	  någon	  tid	  på	  utförlig	  testning	  eftersom	  det	  inte	  är	  
säkert	  att	  applikationen	  kommer	  att	  användas.	  Jag	  har	  istället	  lagt	  tid	  på	  att	  förfina	  utseendet	  och	  
funktionen	  i	  applikationen	  så	  det	  finns	  något	  konkret	  att	  visa	  för	  eventuella	  kunder.	  Dock	  så	  har	  jag	  
utfört	  en	  del	  testning	  av	  all	  funktionalitet	  själv	  och	  i	  nuläget	  har	  servern	  varit	  uppe	  och	  körts	  i	  över	  en	  
månad.	  Även	  Android-‐applikationen	  har	  varit	  installerad	  och	  körts	  under	  denna	  tid	  på	  min	  
mobiltelefon.	  Jag	  har	  kunnat	  mäta	  hur	  mycket	  resurser	  applikationen	  använder	  under	  denna	  tid	  och	  
sett	  att	  den	  varken	  använder	  särskilt	  mycket	  batteritid	  eller	  internettrafik.	  

7 Slutsatser	  
Jag	  ångrar	  att	  jag	  inte	  la	  mer	  tid	  på	  research.	  Jag	  hade	  inte	  tillräckligt	  med	  klarhet	  i	  hur	  push-‐teknik	  
kan	  implementeras	  när	  jag	  började	  jobba.	  Poll-‐tekniken	  som	  jag	  valde	  att	  använda	  är	  en	  gammal	  
metod	  som	  i	  och	  för	  sig	  fungerar	  bra	  för	  den	  här	  typen	  av	  applikation,	  men	  hade	  jag	  läst	  på	  mer	  om	  
C2DM	  (se	  nästa	  kapitel	  ”Framtida	  arbete”)	  och	  Apple	  push	  så	  tror	  jag	  att	  jag	  valt	  att	  implementera	  
sådan	  teknik	  i	  min	  applikation.	  Lyckligtvis	  är	  en	  sådan	  implementation	  egentligen	  bara	  en	  påbyggnad	  
av	  det	  som	  jag	  redan	  har	  gjort.	  

Jag	  anser	  att	  produkten	  möter	  de	  krav	  som	  ställts	  på	  den	  av	  min	  uppdragsgivare.	  Systemet	  är	  en	  
prototyp	  som	  till	  sin	  natur	  inte	  kan	  anses	  som	  slutförd.	  Dock	  så	  uppfyller	  den	  alla	  de	  krav	  som	  har	  
ställts	  på	  den	  i	  form	  av	  use	  cases	  och	  beskrivningar.	  Själva	  Android-‐applikationen	  är	  utvecklad	  enligt	  
rekommenderade	  designmönster	  och	  är	  i	  princip	  en	  färdig	  produkt.	  Servern	  behöver	  utvecklas	  vidare	  
för	  produktionsanvändning	  men	  duger	  bra	  för	  demonstrationsändamål.	  Jag	  är	  nöjd	  med	  produkten	  i	  
helhet	  och	  det	  är	  även	  min	  uppdragsgivare.	  

	  

Figur	  14:	  Settings-‐vyn	  
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8 Framtida	  arbete	  

8.1 Push	  med	  C2DM	  
C2DM	  är	  en	  tjänst	  från	  Google	  som	  gör	  det	  möjlig	  att	  skicka	  push-‐meddelanden	  till	  Android	  telefoner	  
som	  kör	  OS	  version	  2.2	  eller	  högre.	  Som	  det	  ser	  ut	  nu	  så	  kör	  ca	  95%	  av	  alla	  Android	  telefoner	  som	  
används	  2.2	  eller	  högre,	  så	  väljer	  man	  att	  använda	  den	  här	  tekniken	  så	  förlorar	  man	  5%	  av	  alla	  
telefoner	  som	  används	  idag,	  vilket	  enligt	  mig	  är	  en	  uppoffring	  man	  bör	  göra	  för	  att	  använda	  C2DM.	  
Det	  man	  har	  att	  vinna	  är	  att	  appen	  kommer	  att	  dra	  mindre	  batteritid,	  eftersom	  den	  inte	  behöver	  
vakna	  var	  sjunde	  minut	  för	  att	  kontakta	  servern	  samt	  att	  användaren	  kommer	  att	  bli	  imformerad	  
mycket	  snabbare	  om	  nya	  meddelanden.	  

C2DM	  bygger	  på	  att	  alla	  Android	  2.2+	  telefoner	  redan	  har	  en	  öppen	  anslutning	  till	  Googles	  push-‐
server.	  Den	  här	  anslutningen	  finns	  redan	  och	  används	  av	  t.ex.	  Google	  Play	  och	  Gmail	  för	  att	  ta	  emot	  
push-‐meddelanden.	  Figur	  14	  illustrerar	  hur	  kommunikationen	  skulle	  vara	  uppbyggd.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

8.2 O/R-‐mappning	  
I	  nuläget	  används	  inget	  O/R-‐mappnings-‐ramverk.	  Databasrader	  mappas	  mot	  vanliga	  POJO-‐objekt	  
manuellt	  och	  data	  hämtas	  med	  Javas	  Connection	  och	  PreparedStatement	  klasser.	  När	  projektet	  och	  
databasen	  blir	  större	  och	  mer	  komplex	  kanske	  man	  bör	  gå	  över	  till	  att	  använda	  Hibernate	  eller	  ett	  
liknande	  ramverk.	  

8.3 Injection	  
När	  belastningen	  på	  servern	  ökar	  i	  framtiden	  bör	  man	  kanske	  titta	  på	  någon	  form	  av	  injection-‐teknik.	  
Just	  nu	  har	  jag	  en	  egen	  simpel	  factory-‐klass	  som	  instansierar	  objekt	  som	  REST-‐resursklasserna	  
använder.	  Eftersom	  servern	  körs	  i	  Tomcat	  [1]	  finns	  inget	  stöd	  för	  EJB	  eller	  CDI.	  Det	  finns	  däremot	  
andra	  ramverk	  för	  injection	  som	  är	  stand	  alone.	  Ett	  exempel	  är	  Guice	  som	  är	  ett	  lättviktigt	  injection-‐
ramverk	  från	  Google.	  

Aaro	  Server	  

Google	  C2DM	  
Server	  

Mobil	  

Figur	  14:	  Serverstruktur	  med	  C2DM-‐push	  

New	  message	  

Notify	  device	  
Notify	  

Get	  message	  



Examensarbete	   Aaro	  Systems	  AB	   Tom	  Beijar	  Johansson	  
	  

20	  
	  

8.4 Flera	  mobila	  klienter.	  
Det	  bör	  det	  finnas	  en	  Iphone-‐klient	  i	  framtiden	  och	  kanske	  också	  en	  Windows	  phone-‐klient.	  Det	  finns	  
många	  open-‐source	  REST-‐klienter	  skrivna	  i	  både	  Objective-‐C	  och	  C#	  så	  det	  bör	  vara	  trivialt	  att	  få	  
server-‐mobil	  kommunikationen	  att	  fungera	  oberoende	  av	  operativsystem	  på	  mobilen.	  
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