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Sammanfattning

Denna rapport beskriver ett examensarbete påbörjat av Johan Olsson och Mattias Rosengren och 
slutfört av Mattias Rosengren. Vi har läst Elektroteknik, Robotik och Mekatronik, KTH 
Södertälje.

Det är oklart vilka konsekvenser den globala uppvärmningen kommer att få, men stormarna blir 
allt värre, och åskvädren blir alltfler. För att inte råka illa ut vill man veta var riskzonerna finns 
och kunna bli varnad innan ett oväder slår till. Åska kan slå ut tekniska installationer och även 
vara en fara för vår hälsa i händelse att man blir träffade.

Uppdraget handlar om att förmedla information om hur vanligt det är med blixtnedslag i olika 
delar av Sverige, samtidigt som man ska kunna se i realtid om blixtnedslag äger rum någonstans 
i Sverige.

Uppdragsgivare är Elrond komponent AB, ett företag som är ledande inom åskskydd i norden 
och som erbjuder kompletta lösningar för säker el-miljö inom automation och installation, 
liksom skydd mot elavbrott till följd av åsknedslag. 

Jag har åstadkommit ett program för mobiltelefon som kan ge information om hur vanligt det är 
med åsknedslag vid olika tider under året på olika platser i Sverige. Informationen presenteras i 
mobiltelefonen med en karta över aktuellt område och en ruta med uppgifter om hur många 
blixtnedslag som inträffat där.

Programmet erbjuder också möjlighet att i realtid kontrollera var det inträffar åsknedslag på olika 
platser i Europa. För den som misstänker att han eller hon befinner sig i ett riskområde, erbjuds 
uppgifter om hur man tar kontakt med Elrond för vidare frågor.

Projektet har begränsat sig till att visa statistik för blixtnedslag endast i Sverige. Programmet 
fungerar på mobiltelefoner med Android version 2.
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Abstract

This thesis describes the results of a diploma work started by Johan Olsson and Mattias 
Rosengren and completed by Mattias Rosengren. We have attended the program for Electrical 
Engineering, Robotics and Mechatronics, KTH (Royal Institute of Technology) Södertälje.

It is unclear what impact global warming will have, but the storms are getting worse and more 
lightning occurs. To avoid danger, there is a desire to learn where the danger zones are, and to be 
alerted before a storm strikes. Lightning may hit various technical facilities and put them out of 
order, and it may also jeopardize people’s health in the event of us being hit.

The assignment is about conveying the prevalence of lightning in different parts of Sweden, 
enabling the user to see whether lightning occurs anywhere in Sweden. 

The client is Elrond component AB, a company that is a leader in lightning protection in 
Scandinavia, which offers complete solutions for safe electrical environment in automation and 
installation, including protection against power failure due to lightning.

I have created an application for mobile phones which can provide information on the prevalence 
of lightning at different times during the year in different locations in Sweden. The information 
is presented in the mobile phone with a map of the area and a box indicating how many lightning 
strikes that occurred in the area.

The program also offers the possibility of real time information on where lightning occurs in 
different places in Europe. For anyone who suspects that he or she is in a danger zone, 
information is provided on how to get in touch with Elrond for further questions.

This project was limited to show statistics about lightning strikes in Sweden only. The program 
works on phones with Android version 2.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En störning av eldistributionen kan, även om den är kortvarig, orsaka bränder och stopp i datorsystem, 

vilket i sin tur kan leda till ekonomiska förluster. Därför är det intressant att för en plats kunna göra en 

riskbedömning med avseende på blixtnedslag.  

De frågor man vill ha besvarade är bland annat: 

Befinner sig något åskväder i närheten, och hur långt bort är det? Hur många blixtnedslag har inträffat i 

närområdet? Är det blixtaktivitet på den plats dit jag är på väg?  

Med hjälp av dagens smarta mobiltelefoner kan man enkelt förmedla en sådan riskbedömning med hjälp 

av statistiska uppgifter om tidigare och pågående åskväder. 

Eftersom blixtnedslag kan göra stor skada, slå ut utrustning, sätta byggnader i brand och vara en hälsofara 

vill företag och privatpersoner skaffa sig sådan utrustning att de kan skydda sig mot ett eventuellt nedslag. 

Om man finner att man är i riskzonen, kan det vara en god ide att se över sina skydd. 

Uppdragsgivare är Elrond komponent AB, ett företag som är ledande inom åskskydd i norden och som 
erbjuder kompletta lösningar för säker el-miljö inom automation och installation, liksom skydd mot 
elavbrott till följd av åsknedslag. De ville ha en app som kunder ska kunna använda för att se var 
blixtnedslagen sker och hur ofta.  

1.2 Mål 

Målet med projektet är att utveckla en mobilapplikation för Android som kan visa hur många blixtnedslag 

som inträffat i ett område, med hjälp av en GPS. Det ska också vara möjligt att erhålla statistiska uppgifter 

om hur ofta det inträffar blixtnedslag på en specifik plats. Strävan är att använda sig av öppna tjänster 

(gratistjänster) för att uppfylla detta krav.  

Följande krav ska applikationen uppfylla när den är klar: 

 Den skall kunna ta reda på vilken position man för tillfället befinner sig på, med hjälp av GPS. 

 Den skall kunna söka på andra platser i Sverige, med hjälp av fritextsökning på orter (tex 

Stockholm)  

 Den skall kunna ta reda på om det inträffar några blixtnedslag just vid tillfället. Dessutom skall 

programmet kunna ta reda på hur många blixtnedslag som har inträffat tidigare (så man kan se var 

blixten har slagit ner).  

 Den skall kunna visa statistik över antalet blixtnedslag och presentera resultatet på ett 

lättillgängligt sätt. 
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1.3 Lösningsmetod 

För att lösa uppgiften måste man göra följande: 

 

 Skaffa möjlighet att i realtid följa information om var blixtnedslag slår ner, och dessutom kunna se 

hur många blixtar som har slagit ner tidigare. 

 Ladda ner PNG-filer från SMHI med kartläggning av hur många blixtnedslag det varit en viss 

månad, för att sedan konvertera PNG-filen med olika färger till siffervärden för varje pixel, för att 

sedan spara undan de nya värdena så att man kan koppla en viss pixel till det nya värdet. 

 Presentera något som ger en lättolkad bild för personer utan någon kunskap om siffrornas 

innebörd för åsksituationen. 

 

Problemet löses genom programmering i språket Java i versionen ”Java Portable”, vilket är en version 

utvecklad speciellt för mobiltelefoner. Grafiskt gränssnitt kommer att skapas med hjälp av skriptspråket 

XML. Programmet ska uppfylla kraven i kravspecifikationen. 

För att kunna skriva koden behövs information om programmeringsspråket, vilket i första hand tas från 

Internet, främst från programspråkens egna hemsidor och bibliotek. Stöter man på något problem så finns 

det nästan alltid någon som haft liknande problem tidigare och frågat om hjälp på programspråkens olika 

forum. 

Appen kommer att utvecklas för Android-telefoner, vilket ger möjlighet att använda stora delar av 

Googles programutbud, exempelvis Google Maps som har inbyggda funktioner vilka kan användas för att 

göra markeringar på en kartbild. 

 

1.4 Avgränsningar 

Då det finns olika versioner av Android, avgränsas projektet till endast version 2, då det är den mest 

använda versionen vid tidpunkten för projektets början. 

Det finns flera olika sätt att hämta information om blixtnedslag, men fokus ligger på Sverige därför 

användas den tjänst som täcker Sverige bäst, vilket betyder att andra länder än Sverige inte kommer att 

täckas av statistikdelen.  
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Blixträknareprogrammet 

Huvuduppgiften är att utveckla en mobilapplikation som kan visa hur många blixtnedslag som inträffat i 

ett område, med hjälp av en GPS. 

Innan lösningen skisserades gjordes en större inventering av vilka informationskällor som fanns att tillgå, 

samt vilka tillämpningar som finns i dagsläget (hur informationen från källorna presenteras).  

Eftersom SMHI har bäst täckning för åksväder i sverige används deras kartor (figur 1) för 

blixtnedslagsstatistik, vilket användas som informationskälla. Kartan från SMHI består av en PNG-fil med 

olika färger beroende på hur intensivt området har utsatts för blixtnedslag. Enligt målformuleringen skulle 

applikationen kunna ta fram relevant information för det område där användaren befinner sig. En 

förutsättning för detta är att man kan ange GPS-positionen på kartan och 

därefter läsa av färgmarkeringen på kartan.  

Image()-klassen 

Informationen i bilderna som SMHI tillhandahåller är färgkodad, så att varje 

färg motsvarar ett visst antal blixtnedslag per 100 km2. För att kunna använda 

informationen måste den först avkodas. Bildfilerna är i PNG-format, vilket är 

ett komprimerat bildformat.  

PNG-decoder / BitmapFactory 

Portable Network Graphics-formatet (nedan kallat PNG) är en så kallad ”icke 
förstörande komprimeringsmetod”, där bildens ursprungsinformation går att 
få fram ur den komprimerade bilden (till skillnad från exempelvis filformatet 
JPEG). PNG-bilden komprimeras med avancerade algoritmer. För att kunna 
läsa råinformationen i en komprimerad PNG måste först filen göras om för 
att möjliggöra läsning av innehållet. Java saknar inbyggda funktioner för detta, 
och eftersom PNG-formatet kan användas på flera olika sätt måste man ha en 
avkodare som passar den specifika bilden. I Android finns det dock ett 
omfattande bibliotek inbyggt, varför bilden kan avkodas med metoden 
BitmatFactory. Med hjälp av metoden kan man läsa in informationen till en bild i bitmap-format, vilken 
sedan går att läsa av pixel för pixel. (Ordet ”metod” betyder i detta sammanhang en komponent som ingår 
i objektorienterad programmering.) 

Bildens format 

Eftersom appen är byggd kring en specifik informationskälla så hårdkodas bildens dimensioner i 

programmet. Det gör att det går på förhand att räkna ut: 

100 km2 = 10 x 10 km. Baserat på att Sverige är ca XX km brett och YY km långt kan man uppskatta att 

en pixel på vår karta motsvarar arean XX x YY km, vilket ger att X*Y pixlar = 100 km2. Tyvärr är inte 

detta värde speciellt praktiskt att använda för att dela upp bilden i delområden, eftersom bilden är i 

formatet 1024 x 2048 pixlar. För att kunna dela ner bilden i ett helt antal bitar delas bilden in i områden på 

64 x 64 pixlar, vilket givetvis ger en viss avrundning.  

Figur 1. PNG filen 

från SMHI 
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get_image() 

I programmet läses bitmap filen rad för rad in i en array, där varje element innehåller information från 64 

x 64 pixlar. Samtidigt som bilden delas upp i element utförs även en färgmatchning (figur 3), där de olika 

färgvikterna som SMHI använder viktas om till ett värde, framräknat med formeln som visas i figur 2: 

 

 

get_pixel() 

Utifrån koordinaterna som mobiltelefonen själv beräknar med sin inbyggda GPS kan man med hjälp av 

exempelvis GoogleMaps räkna fram var i SMHIs kartbild man befinner sig. Med formeln som visas i figur 

4 omvandlar GPS-koordinat till pixel: 

double x_noll = 9.7243361812080536912751677852349; 
double x_res = 13.766680053691275167785234899329; 
double x_max = x_res + x_noll;    
double y_noll = 55.112708888217522658610271903323; 
double y_res = 14.136560273917421953675730110775; 
double y_max = y_res + y_noll; 
(detta är hjälpvariabler) 
      
int pix_x = (int)((longitude - x_noll) * (width/x_res));        
int pix_y = (int)(height - (latitude - y_noll) * (height/y_res)); 
int pix = (pix_y * width) + pix_x; 
 

 

Enligt formeln i figur 4 motsvarar varje GPS-koordinat en specifik pixel på kartbilden. Det fungerar 

givetvis bara så länge som GPS-koordinaten (longitude, latitude) som matas in ligger i intervallet (x_min, 

y_min) < (x_max,  y_max.) 

find_square()  

Om man vet kartbildens upplösning i pixlar och dessutom vet vilken pixel som efterfrågas, går det att 

räkna fram vilket arrayelement en inmatad pixel befinner sig i.  

I praktiken är det samma loop som körs när bilden delas in i arrayen, men med kontroll för att kunna 

returnera rätt arrayelement. 

 

Figur 3. Från SMHI 

bilden 

Figur 2. bestämning av färgerna 

Figur 4. Uträkning av pixlar, med hjälpvariabler. 
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Android 

Android är ett operativsystem för mobiltelefoner. Android använder sig av olika versioner, där 

versionerna två och fyra är till för telefoner och versionerna tre och fyra är för pekplattor. Version fyra är 

en sammanslagning av operativsystemen för telefoner och surfplattor. Eftersom det är krångligt att göra 

appar för två olika system är det bättre att ha en och samma version för båda. Den version som valdes var 

version två, som är konstruerad för mobiltelefoner. En anledning till valet var att version fyra inte hade 

kommit ut i så stor omfattning när projektet påbörjats. Dessutom fanns ingen telefon tillgänglig som 

använde sig av det operativsystemet, och eftersom 90% av telefonerna använder sig av version 2.2 eller 

senare klarar vår app att täcka in de flesta telefoner.  

 

Google maps 

Eftersom Google har utvecklat Android, har de lagt till stöd för Google maps. Icke desto mindre krävdes 

mycket arbete för att få Google maps att fungera. Det krävdes att man skaffade sig en ”API-nyckel” 

(Application Programming Interface) för att få använda kartorna, och för att få nyckeln måste man ta reda 

på vilket id nummer man har på programvaran i datorn. Därefter skulle man lägga in nyckeln i Appen. 

När man väl fått igång Google maps API i appen, efter närmare en veckas arbete, var nästa problem att 

erhålla GPS-data och mata in dem i kartprogrammet.  

GPS 

GPS står för (Global Positioning System) och är ett system som är utvecklat i USA. Det finns ett liknade 

system som utvecklats i Europa under namnet Galileo. GPS fungerar genom att man mäter avståndet 

mellan användaren och ett antal sateliter. Med hjälp av sådana data från flera satelliter kan man beräkna 

positionen. GPS fungerar genom att mäta den tid det tar för signalen att gå mellan satellit och mottagare. 

För att beräkna latitud och longitud måste man ha kontakt med minst tre olika satelliter. För att GPS ska 

fungera gäller det att tidmätningssystemet fungerar exakt, så till hjälp använder satelliterna atomur som 

synkroniseras från marken var 12:e timme.  

 

Layout 

Programmet kan byggas upp med två olika metoder. Antingen använder man sig av Visual Basic-

strukturen, och använder färdiga objekt för t.ex. knappar och textrutor och placerar dem enligt önskemål. 

Det är lite som att klippa och klistra, och sedan genereras xml-kod automatiskt för det man gjort. 

Alternativet är att skriva xml-koden själv och då, med hjälp av lite mer komplicerade kommandon, kan 

man få layouten att se ut så som man vill. Det var besvärligt att utforma layouten, så klipp och klistra-

metoden övergavs till förmån för att skriva ren xml kod.  
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Eclipse 

 

 

Eclipse används som programmeringsmiljö, eftersom det finns ett färdigt tillägg som gör Eclipse kapabelt 

att kompilera Android-kod, och man får också tillgång till en inbyggd emulator för att testa koden. Det var 

svårt att få igång Android i Eclipse, mestadels för att Eclipse inte var helt anpassat för arbete med 

Android. När ett projekt har kompilerats kan det testköras i en emulator som ingick i installationen för 

Android SDK. Emulatorn ger möjlighet att emulera en telefon med Android som operativsystem. 

Fördelen med detta är att när man väl har laddat emulatorn går det fort att testa koden och ta del av 

eventuella felmeddelanden som skrivs ut i Eclipse när programmet kraschar. Nackdelen är att alla 

funktioner ännu inte är tillgängliga på emulatorn (som t.ex. möjlighet att använda mer än 1 ”finger” 

samtidigt) medan andra funktioner är svårtestade (som GPS-en som vid test kräver att man skickar falska 

kordinater till emulatorn).  

 

Emulatorn 

Emulatorn är ett hjälpmedel för att testa hur programmet fungerar i telefonen. Den var i början riktigt 

användbar trots en del brister. Men eftersom det var en emulator och inte en riktig telefon, så kan man 

inte förvänta sig att det alltid skall fungera. Problemet är att en emulator inte har en inbyggd GPS, Det är 

möjligt att skicka GPS kordinater till emulatorn, men det var mycket besvärligt (och fungerade inte alltid). 

Till slut hänvisades man till att utföra testerna på telefonen, men det tar ett antal minuter att kompilera 

programvaran och därefter lägga in koden i telefonen, och sedan installera appen för att slutligen kunna 

testa. Det drog det ut på tiden att arbeta på det sättet, så man försökte testa så mycket som möjligt med 

hjälp av emulatorn. När mer krävande, och avancerade funktioner skulle testats, utfördes proven på 

telefonen. 

 

Figur 5. Utvecklingsverktyget Eclipse. 
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Felsökning 

Andra svårigheter var att förstå de felkoder som producerades av emulatorn. Ibland var felkoden så 

svårtolkad att den inte sade mer än att något var fel. Så det blev mycket ”trail and error” i stället för att 

utifrån felmeddelandet konstatera vad felet var och sedan rätta det. Men efter felsökning hittades 

problemen och de kunde därmed åtgärdas. 

När ett problem uppstår på telefonen kommer bara ett meddelande upp ”Appen har slutat fungera” och 

sen avslutas programmet utan att man får någon felkod. Kunskaper om hur felmeddelanden beskriver vad 

som är fel i Android hade underlättat projektet väsentligt, då man kan få felmeddelande som pekar på de 

klasser som Android är uppbyggt av, dvs. moduler som programmet importerar.  

 

Aktiviteter 

Menysystemet fungerar i Android så att man använder sig av olika ”aktiviteter”. När man anropar en 

”aktivitet” läggs den högst upp i en stack. För att förklara med ett exempel från programmet. När 

programmet startar visas en huvudmeny, där erbjuds olika valmöjligheter. Vid programstart hamnar 

huvudmenyn högst upp i stacken. Om man senare går till ”inställningar” läggs denna funktion överst i 

stacken. När man känner sig klar med den funktionen och trycker på tillbakaknappen kommer 

”inställningar” att tas bort från stacken, och eftersom huvudmenyn låg under i stacken kommer man 

tillbaka dit. Man kan se det som att varje ”aktivitet” är som ett litet program i applikationen. En fördel 

med detta är att programmet kan köra funktioner i samband med att tillbakaknappen tycks ner. Därför 

behövs det exempelvis inte någon sparaknapp i inställningar, eftersom programmet alltid sparar när man 

väljer att lämna ”inställningar”.  

Med detta system är det svårt att föra över information mellan de olika aktiviteterna, eftersom det inte 

körs i ”ett” program utan, som man kan se det, ett stort antal små program. Vid annan programmering 

ändrar man bara på det visuella som användaren ser, men samlar oftast allt som behövs för presentationen 

i en och samma klass. Nu går inte det, eftersom kommunikationsmöjligheterna mellan olika klasser är 

begränsade. Det var nödvändigt att hitta ett annat sätt att lösa problemet, och få de olika klasserna att 

samarbeta. Jag löste detta med inställningar, vilket förklaras bättre under avsnittet Inställningar. Det 

fungerar i korthet så att informationen sparas undan i telefonens minne, för att sedan kunna ha tillgång till 

den överallt.  
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Meny 

En meny skapades med fyra knappar som motsvarar de olika delarna av 

Appen. Vid tester visade det sig att om telefonen vreds från stående till 

liggande position, så att telefonen fick ”widescreen”-läge, så ändrade sig 

menyn så att vissa knappar inte längre var synliga. Att ha menyn i 

horisontellt läge på en telefon med liten skärm gör att menyn blir 

besvärligt liten. Lösningen var att låsa telefonen i stående läge, så om 

telefonen fälls ner till liggande läge så kommer menyn inte att ändra sig. 

Jag avstod alltså från att försöka utveckla en dynamisk meny som klarar 

av alla möjliga olika upplösningar och storlekar. En viktig anledning var 

att det skulle medföra ett alltför omfattande arbete att testa och få det 

att fungera utan fysisk tillgång till massa telefoner. 

 

 

 

 

Kontakta 

Informationen om företaget ligger under ”kontakta”, en rubrik som ofta 

brukar leda till detta slags information på hemsidor. Själva informationen 

är densamma som hemsidan har under ”kontakta”. Förutom 

informationen så finns även en bild på företaget, samma som på 

hemsidan. Det finns också en direktknappar för att kunna ringa och 

skicka email. Trycker man ner ringknappen ringer telefonen direkt till 

företaget, medan email knappen kräver att man själv fyller i adressen samt 

själva meddelandet. Det krävs dock att det finns en förinstallerad e-

postklient på telefonen för att e-postfunktionen ska fungera. Den 

kommer då att skicka meddelandet via den e-postfunktion som är 

installerad på telefonen. När ett svar kommer ser man det tydligt, 

eftersom det kommer till den vanliga inkorgen. 

 

Figur 6. Startmeny 

Figur 7. Kontaktrutan 
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Statistik 

Statistiken som visas på skärmen bygger på uträkningarna från 

bildkonverteringen. Resultatet visas på ett enkelt men ändå lite roligt sätt. 

Appen har byggts upp så att sidan presenterar en kartbild av den plats man är 

på eller sökt på, så att man kan ta del av informationen för området. Även 

om hela området inte visas så underlättade denna testning av programmet, då 

man faktiskt kunde se om man fick fram värden från rätt plats i Sverige vid 

sökning på en ort eller informationshämtning baserat på GPS-koordinater. 

Dessa extrafunktioner aktiveras med hjälp av menyknappen på telefonen. 

När man trycker på den får man upp ett val om ”min position” och ”sök 

position”. Trycker man på ”min position” söker GPSen upp den position 

användaren har för ögonblicket (även om dess precision är begränsad). Skulle 

den inte hitta någon GPS alls ger den meddelande om det. Användaren har 

också möjlighet och söka på en annan position, och kan då gå vidare till en 

ny sida för att ange plats. Man bör inte vrida på telefonen mellan horisontellt 

och vertikalt läge innan tryckning på sök, för då raderas det som skrivits 

tidigare, och då måste det skrivas in igen. (Det beror på att telefonen stänger 

och öppnar applikationen på nytt när telefonen vrids). När sök trycks in tar 

programmet med hjälp av GPSen och Internet reda på latitud och longitud för 

platsen. Värdena skickas till bildbehandlingsdelen som tar reda på antalet blixtar 

i det aktuella området för den månad och det år man valt i Inställningar.  

När uträkningen är klar erhålls ett svar i antal blixtar. För att tydliggöra 

informationen har presentera den uppdelad i olika textrutor. Textrutornas 

bakgrundsfärger indikerar hur vanligt det är med blixtnedslag på aktuell 

position, med hjälp av färgerna grönt, gult och rött, där rött motsvarar störst 

och grönt minst risk för åsknedslag. Det finns också en ruta som ungefärligt 

anger antalet blixtnedslag. Beräkningen av antalet blixtnedslag är inte helt 

exakt, men ger ändå en bra bild av läget. 

 

 

 

Figur 8. Statistikbild 

Figur 9. Bild som visar att det är 

ett lugnt område, endast 9 nedslag. 



 

10 

Live 

Live delen startar en inbyggd webbläsare i programmet och laddar ner en bild 

från sidan blitzortung.net, som är en tysk sida med information i realtid från 

olika blixtsensorer runt om i världen. Med hjälp av menyknappen på 

telefonen kan du välja om du vill ha information från Europa eller 

Skandinavien, dels för att Appen görs för Sverige, dels för att det ändå kan 

vara intressant att se hur det ser ut i Europa, och ta del av information om 

något är på väg hitåt. Det finns även möjlighet att presentera informationen 

från andra värdsdelar som Nordamerika, Asien och Australien. Men eftersom 

det inte känner det lika intressant finns inte dessa möjligheter i Appen. Den 

tyska hemsidan var den enda gratismöjligheten erhålla realtidsinformation om 

blixtnedslag i Sverige. Men tjänsten är inte alltid så säker. Ibland missar den 

oväder över Sverige, främst därför att informationen baserar sig på ett antal 

blixtsensorer som inte är tillnärmelsevis lika stort som det som t.ex. SMHI 

har över Sverige. 

En funktion som byggts in är en egen timer så att sidan uppdateras när timern 

har gått en viss tid. Det finns några intervall man kan välja mellan i 

inställningar för timern, och även möjlighet och stänga av funktionen. Det 

fungerar på så sätt att en timer startas i samband med att man går in i live 

delen, och när timertiden har löpt ut uppdateras sidan och timern startas om 

igen. 

 

Inställningar 

Man kan som tidigare nämnts, låta en applikation köra en viss kod innan den 

stängs, och det utnyttjas i Inställningar. Med avstängningsrutinen sparas alla 

inställningar som valts innan aktiviteten avslutas. Detta gör att det inte 

behöver finnas en sparaknapp. I ”Inställningar” erbjuds möjlighet att välja 

automatisk uppdatering i live delen, samt vilket intervall timern i live delen 

ska ha, och man kan också välja för vilket år och vilken månad statistikdelen 

skall visas.  

 

 

Figur 10. Live information 

Figur 11. Bild från 

inställningar. 
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Svårigheter under projektet 

Ursprungligen var avsikten att använda Androids inbyggda hantering av databaser. Iden var att en färdig 

databas som innehöll färdiga funktioner skulle installeras. Fördelen skulle vara att man skulle slippa göra 

uträkningar eller bearbeta data när man körde appen. Problemet var emellertid att det inte fanns något bra 

sätt att överföra en färdig databas. Ursprungstanken var att programmera en speciell app för att utföra alla 

beräkningar, och att därefter ta den färdiga databasen och låta den ingå i installationsfilen. Problemet är att 

endast den app som använder databasen kan komma åt den. Så det finns ingen möjlighet att skapa en 

färdig databas om man inte bygger in den möjligheten i programmet eller skriver ytterligare ett program 

enbart för skapandet av databasen i något annat språk, som t.ex. Java. Efter överväganden bestämdes att 

det var bäst att hoppa över denna funktion. Funktionen var heller inte specificerad som ett krav.  

Ett annat problem som det inte heller fanns någon bra lösning på är följande: när man kör programmet 

för att beräkna antalet blixtnedslag kan en ruta komma upp och meddela att programmet slutat svara. 

Orsaken ligger i operativsystemet, som inte är gjort för beräkningar. Det anser att en app har slutat att 

fungera om den tar för mycket prestanda under en längre tid. Uträkningarna är så krävande att de 

framkallar ett felmeddelande av nämnt slag, men om man får upp den rutan är det bara att välja ”vänta” så 

presenteras resultatet efter ett tag. En möjlig lösning är att göra om programmet så att det kan göra 

beräkningen med fler kärnor och använda en mer avancerad telefon, som är gjord för applikationer som 

använder flera kärnor. Ett annat alternativ är att låta applikationen presentera en processindikator som 

säger till telefonen att något hela tiden händer, medan den räknar upp till 100% (så att Android inte tror 

att appen har slutat svara). Men eftersom utrustningen består av en ”enkärniga” telefon och svårigheter 

med arbetet att ta fram en bra modell för hur uppräkningen till 100% ska ske, har funktionen uteblivit. 
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Slutsatser 

De mål som sattes upp för projektet har uppnåtts. Programmet kan ange vilken position man har med 

hjälp av GPS. Det går även att söka på andra platser i Sverige med hjälp av Google maps sökfunktion och 

dessutom är det möjligt att få information om blixtnedslag i realtid, så att man kan se var blixtnedslagen 

sker just för ögonblicket. Utöver det är det möjligt att se statistik över hur vanligt det är med blixtnedslag 

beroende dels på var man befinner sig, dels på vilken tid på året det är. Det går även att se hur mycket det 

skiljer sig från år till år. Om man jämför resultatet med projektets målsättning (avsnitt 1.2), kan det 

konstateras att alla mål uppfyllts.  

Jag ville också lagra alla uppgifter i telefonen så att uträkningarna inte skulle behöva göras varje gång 

programmet kördes, men då det drog ut på tiden att försöka hitta ett bra sätt att lösa problemet, valde jag 

att hoppa över det och låta det bli något som skulle kunna implementeras vid senare tillfälle. 

Ett annat problem som var svårt, var att avgöra om de värden som räknas ut i statistikdelen var trovärdiga. 

Eftersom värdena konverterats från en bild fanns inget säkert sätt att kontrollera om de var bra, men 

värdena är rimliga och det är huvudsaken, då statistiken är till för att ge en bild av hur det ser ut.  
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Framtida förbättringar av programmet 

En del planerade funktioner har inte realiserats på grund av olösta problem, t.ex. de som gällde databasen 

och beräkningsrutan. Det existerar ett antal möjligheter till förbättringar, förutom att lösa de problem som 

uppstått. 

Databas 

En förbättring som ligger nära till hands, är att implementera en databas, vilket i sig inte bereder stora 

svårigheter. Det fanns en fungerande databas men eftersom det inte gick att skicka med en databas och 

installera den färdig i telefonen, vilket det redogjorts för under avsnittet Problem. Därför används inte 

databasen alls.  

För att databasdelen skall vara riktigt användbar, bör man skicka med en färdig databas så att man slipper 

installera alla bilder när man installerar Appen. Varje bild tar mellan en halv och en minut och installera. 

Det är tolv bilder per år och appen skall fungera för tiden från år 2002 fram till nu. Det blir ett stort antal 

bilder. En överslagsberäkning ger att det skulle behövas ca två timmar för att installera alla. Om man i 

stället kunde skicka med bilderna i färdigt skick skulle alla uträkningar gå så mycket fortare. 

Automatisk uppdatering 

En annan möjlig förbättring är att förse programmet med en funktion som får programmet att uppdateras 

automatiskt när en ny månad har passerat. Om man då skulle vilja visa den senaste månaden i 

statistikdelen vore den redan installerad, och man kan skulle kunna få fram informationen mycket 

snabbare än om man uppdaterar programmet i samband med programkörningen. För att lyckas med detta 

krävs att databashanteringen fungerar. Sannolikt krävs också att man inför någon form av installationsruta, 

alternativt låter beräkningarna gå i bakgrunden. 

Beräkningsruta 

För närvarande finns ingen ”installationsruta” när beräkningen körs, så man ser inte hur långt 

beräkningarna har kommit. Det är möjligt att en sådan ruta också skulle lösa det problem med att 

operativsystemet lägger upp en ruta med meddelande om att applikationen inte svarar.  

Flertrådad uträkning 

En annan god ide vore att utnyttja möjligheten att låta beräkningen använda flera trådar, eftersom nyare 

telefoner ofta har processorer med flera kärnor. Men detta är något som är mer tänkt för senare 

generationer, då det endast är de mest avancerade telefonerna som har det idag. Men det kan vara en god 

tanke att implementera detta. 

Android 4.0 och senare 

Slutligen lägger jag fram förslaget att se till så att programmet fungerar på Androids nyare operativsystem, 

som version 4.0 och senare. Eftersom det inte fanns möjlighet att testa programmet på senare versioner av 

Android, finns ingen garanti att det fungerar. Men även om programmet skulle gå att installera och en del 

saker skulle fungera så behövs ytterligare tester innan man kan konstatera om programmet fungerar på 

Android 4.0 och senare. 
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Appendix 

TheProjectActivity.java 

package blixtraknare; 
 
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
 
public class TheProjectActivity extends Activity { 
 
public static final int Option1 = 1; 
public static final int Option2 = 2; 
public static final int Option3 = 3; 
public static final int Option4 = 4; 
 
/** Called when the activity is first created. */ 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
} 
 
public void myClickHandler(View view) { 
switch (view.getId()){ 
case R.id.button1: 
startActivity(new Intent(this, LiveActivity.class)); 
break; 
case R.id.button2: 
startActivity(new Intent(this, AlltisammaActivity.class)); 
break; 
case R.id.button3: 
startActivity(new Intent(this, OptionActivity.class)); 
break; 
case R.id.button4: 
startActivity(new Intent(this, KontaktaActivity.class)); 
break; 
} 
} 
} 
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LiveActivity.java 

package blixtraknare; 
 
 
import java.util.Timer; 
import java.util.TimerTask; 
import android.app.Activity; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.os.Bundle; 
import android.preference.PreferenceManager; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.webkit.WebView; 
import android.widget.Toast; 
 
 
public class LiveActivity extends Activity{ 
public static final int Option1 = 1; 
public static final int Option2 = 2; 
public static final int Option3 = 3; 
public static final int Option4 = 4; 
public String url; 
public int scale = 40; // högre = inzoom 
public int time = 60000; 
boolean autoupdate; 
 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.live); 
url = "http://blitzortung.net/Images/image_b_sk.png"; 
gotopage(url); 
Timer myTimer; 
myTimer = new Timer(); 
SharedPreferences prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext()); 
time = Integer.parseInt(prefs.getString("arraytime", "60000")); 
autoupdate = prefs.getBoolean("checkboxtime", true); 
if(autoupdate){ 
Toast.makeText(LiveActivity.this,"Update time is: " + String.valueOf(time/60000) + " Minutes", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
myTimer.schedule(new TimerTask() { public void run() { timerMethod(); } }, 0, time); 
} 
else{ 
Toast.makeText(LiveActivity.this, "Auto update disabled", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
} 
private void timerMethod() 
{ 
gotopage(url); 
 
} 
 
public void gotopage(String url){ 
WebView myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview); 
myWebView.loadUrl(url); 
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myWebView.getSettings().setBuiltInZoomControls(true); 
myWebView.setInitialScale(scale); 
} 
 
@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
{ 
menu.add(0, Option1, 1, "Scandinavien"); 
menu.add(0, Option2, 2, "Europa"); 
return true; 
} 
 
@Override 
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){ 
switch(item.getItemId()){ 
case Option1: 
url = "http://blitzortung.net/Images/image_b_sk.png"; 
gotopage(url); 
return true; 
case Option2: 
url = "http://blitzortung.net/Images/image_b_eu.png"; 
gotopage(url); 
return true; 
} 
return false; 
} 
 
 
} 
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AlltisammaActivity.java 

 

package blixtraknare; 
 
 
import java.io.IOException; 
import java.net.HttpURLConnection; 
import java.net.MalformedURLException; 
import java.net.ProtocolException; 
import java.net.URL; 
import java.util.List; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.AlertDialog.Builder; 
import android.content.Context; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.graphics.Color; 
import android.location.Address; 
import android.location.Geocoder; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationListener; 
import android.location.LocationManager; 
import android.os.Bundle; 
import android.preference.PreferenceManager; 
import android.view.Menu; 
import android.view.MenuItem; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.LinearLayout; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
import com.google.android.maps.GeoPoint; 
import com.google.android.maps.MapActivity; 
import com.google.android.maps.MapController; 
import com.google.android.maps.MapView; 
 
 
public class AlltisammaActivity extends MapActivity { 
 
private MapController mapController; 
private MapView mapView; 
private LocationManager locManager; 
private LocationListener locListener = new MyLocationListener(); 
private boolean gps_enabled = false; 
private boolean network_enabled = false; 
private double longitude =  18.05836; // 12.688408 
private double latitude = 59.34081; // 55.772325 
public static final int Option1 = 1; 
public static final int Option2 = 2; 
public static final int Option3 = 3; 
public static final int Option4 = 4; 
 
public static final int green = 10; // less then 
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//yellow between green and red 
public static final int red = 500; // more then 
 
SQLiteDatabase database = null; 
private image image = new image(); 
 
String url; 
private int width = 1024; 
private int height = 2048; 
private int res_x = 16; 
private int res_y = 32; 
public int month = 7; 
public int year = 11; 
 
EditText searchText; 
EditText blixtar; 
Button searchButton; 
TextView listResult; 
 
TextView greeninfo; 
TextView yellowinfo; 
TextView redinfo; 
 
LinearLayout Layoutgreen; 
LinearLayout Layoutyellow; 
LinearLayout Layoutred; 
 
TextView blixtartext; 
Geocoder myGeocoder; 
final static int MAX_RESULT = 5; 
final static String DEFAULT_SEARCH = "Stockholm"; 
 
public void onCreate(Bundle bundle) { 
super.onCreate(bundle); 
setContentView(R.layout.statestik); // bind the layout to the activity 
 
 
 
 
// Configure the Map 
mapView = (MapView) findViewById(R.id.mapview); 
mapView.setBuiltInZoomControls(true); 
mapView.setSatellite(true); 
blixtartext = (TextView)findViewById(R.id.textView1); 
blixtar = (EditText)findViewById(R.id.editText1); 
 
mapView.setVisibility(View.VISIBLE); 
blixtar.setVisibility(View.VISIBLE); 
blixtartext.setVisibility(View.VISIBLE); 
 
// Configure the Map options 
mapController = mapView.getController(); 
mapController.setZoom(14); // Zoom 1 is world view 
locManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
myGeocoder = new Geocoder(this); 
GeoPoint point = new GeoPoint( (int) (latitude * 1E6), (int) (longitude* 1E6)); 
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mapController.animateTo(point); // mapController.setCenter(point); 
 
// Configure the options 
searchText = (EditText)findViewById(R.id.searchtext); 
searchText.setText(DEFAULT_SEARCH); 
searchButton = (Button)findViewById(R.id.searchbutton); 
searchButton.setOnClickListener(searchButtonOnClickListener); 
listResult = (TextView)findViewById(R.id.result); 
 
 
greeninfo = (TextView)findViewById(R.id.greeninfo); 
yellowinfo = (TextView)findViewById(R.id.yellowinfo); 
redinfo = (TextView)findViewById(R.id.redinfo); 
 
Layoutgreen = (LinearLayout)findViewById(R.id.greeninfo1); 
Layoutyellow = (LinearLayout)findViewById(R.id.yellowinfo1); 
Layoutred = (LinearLayout)findViewById(R.id.redinfo1); 
 
Layoutgreen.setVisibility(View.GONE); 
Layoutyellow.setVisibility(View.GONE); 
Layoutred.setVisibility(View.GONE); 
 
greeninfo.setVisibility(View.GONE); 
yellowinfo.setVisibility(View.GONE); 
redinfo.setVisibility(View.GONE); 
 
searchText.setVisibility(View.GONE); 
searchButton.setVisibility(View.GONE); 
listResult.setVisibility(View.GONE); 
 
//get options 
SharedPreferences prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext()); 
month = Integer.parseInt(prefs.getString("month", "7")); 
year = Integer.parseInt(prefs.getString("year", "11")); 
 
 
 
//for API Level 9 or higher 
if (!Geocoder.isPresent()){ 
Toast.makeText(AlltisammaActivity.this,"Sorry! Geocoder service not 
Present.",Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
 
 
} 
 
Button.OnClickListener searchButtonOnClickListener = new Button.OnClickListener(){ 
@Override 
public void onClick(View arg0) { 
String searchString = searchText.getText().toString(); 
searchFromLocationName(searchString); 
} 
}; 
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@Override 
protected boolean isRouteDisplayed() { 
return false; 
} 
 
 
// hur menyn ska se ut 
@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) 
{ 
menu.add(0, Option1, 1, "My pos"); 
menu.add(0, Option2, 2, "Enter pos"); 
return true; 
} 
 
 
// meny 
@Override 
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item){ 
switch(item.getItemId()){ 
case Option1: // sök på position 
searchpostion(); 
return true; 
case Option2: // sök på adress 
searchText.setVisibility(View.VISIBLE); 
searchButton.setVisibility(View.VISIBLE); 
listResult.setVisibility(View.VISIBLE); 
mapView.setVisibility(View.GONE); 
blixtar.setVisibility(View.GONE); 
blixtartext.setVisibility(View.GONE); 
 
Layoutgreen.setVisibility(View.GONE); 
Layoutyellow.setVisibility(View.GONE); 
Layoutred.setVisibility(View.GONE); 
 
redinfo.setVisibility(View.GONE); 
yellowinfo.setVisibility(View.GONE); 
greeninfo.setVisibility(View.GONE); 
return true; 
} 
return false; 
} 
 
// sök på position 
private void searchpostion(){ 
searchText.setVisibility(View.GONE); 
searchButton.setVisibility(View.GONE); 
listResult.setVisibility(View.GONE); 
mapView.setVisibility(View.VISIBLE); 
try { 
gps_enabled = locManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
} catch (Exception ex) { 
} 
try { 
network_enabled = locManager.isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 
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} catch (Exception ex) { 
} 
 
// don't start listeners if no provider is enabled 
if (!gps_enabled && !network_enabled) { 
AlertDialog.Builder builder = new Builder(this); 
builder.setTitle("Attention!"); 
builder.setMessage("Sorry, location is not determined. Please enable location providers"); 
builder.create().show(); 
} 
 
if (gps_enabled) { 
locManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, locListener); 
} 
if (network_enabled) { 
locManager.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 0, 0, locListener); 
} 
} 
 
// söka på adress 
private void searchFromLocationName(String name){ 
try { 
List<Address> result = myGeocoder.getFromLocationName(name, MAX_RESULT); 
if ((result == null)||(result.isEmpty())){ 
Toast.makeText(AlltisammaActivity.this, "No matches were found or there is no backend service!", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
}else{ 
longitude = result.get(0).getLongitude(); 
latitude = result.get(0).getLatitude(); 
GeoPoint point = new GeoPoint( (int) (latitude * 1E6), (int) (longitude* 1E6)); 
mapController.animateTo(point); 
mapController.setZoom(17); 
Toast.makeText(AlltisammaActivity.this,result.get(0).getAddressLine(0),Toast.LENGTH_LONG).show(); 
searchText.setVisibility(View.GONE); 
searchButton.setVisibility(View.GONE); 
listResult.setVisibility(View.GONE); 
mapView.setVisibility(View.VISIBLE); 
getanswer(); 
 
blixtar.setVisibility(View.VISIBLE); 
blixtartext.setVisibility(View.VISIBLE); 
 
} 
 
} catch (IOException e) { 
e.printStackTrace(); 
Toast.makeText(AlltisammaActivity.this, "The network is unavailable or any other I/O problem occurs!", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 
} 
 
// söka på position, körs när man får gps punkter 
class MyLocationListener implements LocationListener { 
@Override 
public void onLocationChanged(Location location) { 
if (location != null) { 
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// gör att det bara körs 1 gång, så om du förflyttar dig visar den inte nya värden. 
locManager.removeUpdates(locListener); 
longitude = location.getLongitude(); 
latitude = location.getLatitude(); 
GeoPoint point = new GeoPoint((int) (latitude * 1E6), (int) (longitude* 1E6)); 
mapController.animateTo(point); 
mapController.setZoom(17); 
blixtar.setVisibility(View.VISIBLE); 
blixtartext.setVisibility(View.VISIBLE); 
getanswer(); 
} 
} 
 
 
@Override 
public void onProviderDisabled(String provider) { 
} 
 
@Override 
public void onProviderEnabled(String provider) { 
} 
 
@Override 
public void onStatusChanged(String provider, int status,Bundle extras) { 
} 
 
} 
 
public String getdate(){ 
String date = ""; 
if(month < 10){ 
date = String.valueOf(year)+"0"+String.valueOf(month); 
} 
else if(month < 14 && month > 9){ 
date = String.valueOf(year)+String.valueOf(month); 
} 
else{ 
//error 
} 
 
return date; 
} 
 
 
 
public void getanswer(){ 
String man_url = 
"http://data.smhi.se/met/climate/maps/lightning/month/num_month_"+getdate()+".png"; 
int pix = image.get_pixel(latitude, longitude, width, height); 
if(pix > 0){ 
int square = image.find_square(pix, res_x, res_y, width, height); 
if(check(man_url) != 404){ 
int[] temp = new int[512]; 
temp = image.get_image(man_url, res_x, res_y, width, height); 
blixtar.setText(String.valueOf(temp[square])); 
answer(temp[square]); 
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} 
 
} 
} 
 
public int check(String url){ 
URL u; 
int code = 0; 
try { 
u = new URL ( url); 
HttpURLConnection huc =  ( HttpURLConnection )  u.openConnection (); 
huc.setRequestMethod ("GET"); 
huc.connect () ; 
code = huc.getResponseCode() ; 
} catch (MalformedURLException e) { 
e.printStackTrace(); 
}catch (ProtocolException e) { 
e.printStackTrace(); 
} catch (IOException e) { 
e.printStackTrace(); 
} 
return code; 
} 
 
public void answer(int antalblixtar){ 
if (antalblixtar >= 0 && antalblixtar <= green){ //grön 
Layoutgreen.setVisibility(View.VISIBLE); 
Layoutyellow.setVisibility(View.GONE); 
Layoutred.setVisibility(View.GONE); 
 
redinfo.setVisibility(View.GONE); 
yellowinfo.setVisibility(View.GONE); 
greeninfo.setVisibility(View.VISIBLE); 
 
greeninfo.setTextColor(Color.BLACK); 
greeninfo.setText("Du har: " + String.valueOf(antalblixtar) + " Blixtnerslag i ditt område, om du känner dig 
otrygg kan du alltid höra av dig till elrond. Det gör du lättast igenom att gå till kontakt filken från menyn"); 
} 
else if (antalblixtar > green && antalblixtar <= red) { //gul 
Layoutgreen.setVisibility(View.GONE); 
Layoutyellow.setVisibility(View.VISIBLE); 
Layoutred.setVisibility(View.GONE); 
 
redinfo.setVisibility(View.GONE); 
yellowinfo.setVisibility(View.VISIBLE); 
greeninfo.setVisibility(View.GONE); 
 
yellowinfo.setTextColor(Color.BLACK); 
yellowinfo.setText("Du har: " + String.valueOf(antalblixtar) + " Blixtnerslag i ditt område, om du känner 
dig otrygg kan du alltid höra av dig till elrond. Det gör du lättast igenom att gå till kontakt filken från 
menyn"); 
} 
else if (antalblixtar > red){ //röd 
Layoutgreen.setVisibility(View.GONE); 
Layoutyellow.setVisibility(View.GONE); 
Layoutred.setVisibility(View.VISIBLE); 
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redinfo.setVisibility(View.VISIBLE); 
yellowinfo.setVisibility(View.GONE); 
greeninfo.setVisibility(View.GONE); 
 
redinfo.setTextColor(Color.BLACK); 
redinfo.setText("Du har: " + String.valueOf(antalblixtar) + " Blixtnerslag i ditt område, om du känner dig 
otrygg kan du alltid höra av dig till elrond. Det gör du lättast igenom att gå till kontakt filken från menyn"); 
} 
else { //fel hantering, inget visas 
Layoutgreen.setVisibility(View.GONE); 
Layoutyellow.setVisibility(View.GONE); 
Layoutred.setVisibility(View.GONE); 
 
redinfo.setVisibility(View.GONE); 
yellowinfo.setVisibility(View.GONE); 
greeninfo.setVisibility(View.GONE); 
} 
 
} 
 
} 
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OptionActivity.java 

package blixtraknare; 
 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.os.Bundle; 
import android.preference.PreferenceActivity; 
import android.preference.PreferenceManager; 
  
public class OptionActivity extends PreferenceActivity { 
        boolean CheckboxPreference; 
        String ListPreference; 
        int time; 
         
        String monthPreference; 
        String ringtonePreference; 
        String secondEditTextPreference; 
        String customPref; 
         
        @Override 
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
                super.onCreate(savedInstanceState); 
               
                addPreferencesFromResource(R.layout.option); 
                
                  
        } 
                 
                   
        @Override 
        protected void onPause(){ 
         super.onPause(); 
         SharedPreferences prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext()); 
         ListPreference = prefs.getString("arraytime", "60000"); 
         CheckboxPreference = prefs.getBoolean("checkboxtime", true); 
         monthPreference = prefs.getString("month", "1"); 
          
        } 
 
} 
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KontaktaActivity.java 

package blixtraknare; 
import android.app.Activity; 
import android.os.Bundle; 
import android.widget.ImageView; 
import android.content.Intent; 
import android.net.Uri; 
import android.view.View; 
import android.widget.ImageButton; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
 
public class KontaktaActivity extends Activity { 
ImageView image; 
EditText mEditText_number = null; 
ImageButton imageButton = null; 
public static final int phonenr = 123456789; // ändra till rätt nummer sen 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.kontakta); 
image = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1); 
} 
 
public void myClickHandler(View view) { 
switch (view.getId()){ 
case R.id.imageButton1: 
performDial(); 
break; 
case R.id.ImageButton2: 
performMail(); 
break; 
} 
} 
 
public void performDial(){ 
try { 
Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL); 
callIntent.setData(Uri.parse("tel:"+phonenr)); 
startActivity(callIntent); 
} catch (Exception e) { 
e.printStackTrace(); 
} 
} 
 
public void performMail(){ 
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 
i.setType("text/plain"); 
try { 
startActivity(Intent.createChooser(i, "Send mail...")); 
} catch (android.content.ActivityNotFoundException ex) { 
Toast.makeText(KontaktaActivity.this, "There are no email clients installed.", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); } 
} 
} 
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main.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:background="@drawable/blixt3" 
 
android:orientation="vertical" > 
 
 
<Button 
android:id="@+id/button1" 
android:layout_width="150dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:onClick="myClickHandler" 
android:text="@string/live" 
android:textSize="20dp" /> 
 
<Button 
android:id="@+id/button2" 
android:layout_width="150dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginBottom="20dp" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:layout_gravity="center" 
android:text="@string/stat" 
android:onClick="myClickHandler" 
android:textSize="20dp" /> 
 
<Button 
android:id="@+id/button3" 
android:layout_width="150dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center" 
android:text="@string/inst" 
android:onClick="myClickHandler" 
android:textSize="20dp" /> 
 
<Button 
android:id="@+id/button4" 
android:layout_width="150dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="center" 
android:layout_marginTop="20dp" 
android:text="@string/kont" 
android:onClick="myClickHandler" 
android:textSize="20dp" /> 
 
</LinearLayout> 
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statestik.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical" > 
</LinearLayout> 

live.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical" > 
 
<WebView  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:id="@+id/webview" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
/> 
 
</LinearLayout> 
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alltisamma.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:orientation="vertical" > 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
 
 
<TextView 
android:id="@+id/textView1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/blixt" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" /> 
 
<EditText 
android:id="@+id/editText1" 
android:layout_width="0dip" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_weight="1" 
android:ems="10" 
android:clickable="false" 
android:cursorVisible="false" 
android:focusable="false" 
android:focusableInTouchMode="false" 
android:inputType="" 
> 
 
</EditText> 
 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" 
android:id="@+id/greeninfo1" 
android:background="#00FF00"> 
 
 
<TextView 
android:id="@+id/greeninfo" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
/> 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
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android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:id="@+id/yellowinfo1" 
android:background="#FFFF00"> 
 
<TextView 
android:id="@+id/yellowinfo" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
/> 
 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:id="@+id/redinfo1" 
android:background="#FF0000"> 
 
<TextView 
android:id="@+id/redinfo" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
/> 
</LinearLayout> 
 
<EditText 
android:id="@+id/searchtext" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:inputType="" 
/> 
<Button 
android:id="@+id/searchbutton" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/Search" 
/> 
 
<TextView 
android:id="@+id/result" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
/> 
 
<com.google.android.maps.MapView 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:id="@+id/mapview" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent" 
android:clickable="true" 
android:apiKey="040049z2x3_tTk3Fh5Zc1Aobo0sAW7cYRBV-y7A" /> 
 
</LinearLayout> 



 

32 

option.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
> 
 
<PreferenceCategory 
android:title="Live feed"> 
<CheckBoxPreference 
android:title="Auto update" 
android:defaultValue="true" 
android:summary="Do you wanna have auto update?" 
android:key="checkboxtime" /> 
<ListPreference 
android:title="Update time" 
android:summary="Here can you set how often you want to update the live feed" 
android:key="arraytime" 
android:defaultValue="digiGreen" 
android:entries="@array/updateArray" 
android:entryValues="@array/updateValues" /> 
</PreferenceCategory> 
<PreferenceCategory 
android:title="Statistik"> 
<ListPreference 
android:title="which year" 
android:summary="Here can you set which year you want to show" 
android:key="year" 
android:defaultValue="digiGreen" 
android:entries="@array/yearArray" 
android:entryValues="@array/yearValues" /> 
<ListPreference 
android:title="which month" 
android:summary="Here can you set which month you want to show" 
android:key="month" 
android:defaultValue="digiGreen" 
android:entries="@array/monthArray" 
android:entryValues="@array/monthValues" /> 
 
</PreferenceCategory> 
</PreferenceScreen> 
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kontakta.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="vertical" > 
 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView14" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="35dp" 
android:layout_gravity="center" 
android:gravity="center_vertical" 
android:text="@string/elrond" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<ImageView 
android:id="@+id/imageView1" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:scaleType="centerInside" 
android:src="@drawable/hus" 
android:contentDescription="@string/hus" 
/> 
 
</LinearLayout> 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView141" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="35dp" 
android:layout_gravity="center" 
android:gravity="center_vertical" 
android:text="@string/office" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView15" 
android:layout_width="125dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/phonenumber" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
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<TextView 
android:id="@+id/TextView13" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="right" 
android:text="@string/number" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="top" 
android:orientation="horizontal" > 
 
 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView19" 
android:layout_width="125dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/Fax" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView21" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="right" 
android:text="@string/faxnumber" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView16" 
android:layout_width="125dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/Email" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView20" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="right" 
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android:text="@string/email2" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView12" 
android:layout_width="125dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/VAT" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView08" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/vat2" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
</LinearLayout> 
 
 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:baselineAligned="true" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView18" 
android:layout_width="125dp" 
android:layout_height="match_parent" 
android:gravity="center_vertical" 
android:text="@string/Address" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
<TextView 
android:id="@+id/TextView17" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/Address1" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
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<TextView 
android:id="@+id/TextView01" 
android:layout_width="125dp" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/emty" 
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
</LinearLayout> 
 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:orientation="horizontal" > 
 
<ImageButton 
android:id="@+id/imageButton1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:src="@drawable/phone" 
android:onClick="myClickHandler" 
android:contentDescription="@string/call" /> 
 
<ImageButton 
android:id="@+id/ImageButton2" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_gravity="right" 
android:onClick="myClickHandler" 
android:src="@drawable/email" 
android:contentDescription="@string/email" /> 
 
</LinearLayout> 
 
</LinearLayout> 
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strings.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
 
<string name="hello">Hello World, Menutest2Activity!</string> 
<string name="app_name">Elrond lightning</string> 
<string name="live">live</string> 
<string name="stat">statistik</string> 
<string name="inst">inställningar</string> 
<string name="kont">kontakta</string> 
<string name="tidupdate">Tid för uppdatera sidan (Min): </string> 
<string name="save">Save</string> 
<string name="Search">Search</string> 
<string name="blixt">Antar blixtar inom ditt område:</string> 
<string name="phonenumber">"Telephone:   "</string> 
<string name="number">+46(0)8-449 80 80</string> 
<string name="Fax">"Fax:   "</string> 
<string name="faxnumber">+46(0)8-449 80 89</string> 
<string name="Address">"Address:   "</string> 
<string name="Address1">Åvägen 38, 141 30 Huddinge, Sweden</string> 
<string name="Email">"E-mail:   "</string> 
<string name="email2">info@elrond.se</string> 
<string name="office">Main office Stockholm</string> 
<string name="VAT">"VAT number:   "</string> 
<string name="vat2">556336-8868</string> 
<string name="elrond">ELROND KOMPONENT AB</string> 
<string name="hus">ELROND KOMPONENT AB Hus</string> 
<string name="call">call to elrond</string> 
<string name="email">send a email</string> 
<string name="emty"></string> 
 
</resources> 
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arrays.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
<string-array name="updateArray"> 
<item>1 Minut</item> 
<item>2 Minut</item> 
<item>5 Minut</item> 
<item>10 Minut</item> 
<item>30 Minut</item> 
<item>60 Minut</item> 
</string-array> 
<string-array name="updateValues"> 
<item>60000</item> 
<item>120000</item> 
<item>300000</item> 
<item>600000</item> 
<item>1800000</item> 
<item>3600000</item> 
</string-array> 
<string-array name="yearArray"> 
<item>2002</item> 
<item>2003</item> 
<item>2004</item> 
<item>2005</item> 
<item>2006</item> 
<item>2007</item> 
<item>2008</item> 
<item>2009</item> 
<item>2010</item> 
<item>2011</item> 
<item>2012</item> 
</string-array> 
<string-array name="yearValues"> 
<item>02</item> 
<item>03</item> 
<item>04</item> 
<item>05</item> 
<item>06</item> 
<item>07</item> 
<item>08</item> 
<item>09</item> 
<item>10</item> 
<item>11</item> 
<item>12</item> 
</string-array> 
<string-array name="monthArray"> 
<item>Januari</item> 
<item>Februari</item> 
<item>Mars</item> 
<item>April</item> 
<item>Juni</item> 
<item>Juli</item> 
<item>Augusti</item> 
<item>September</item> 
<item>Oktober</item> 
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<item>November</item> 
<item>December</item> 
</string-array> 
<string-array name="monthValues"> 
<item>1</item> 
<item>2</item> 
<item>3</item> 
<item>4</item> 
<item>5</item> 
<item>6</item> 
<item>7</item> 
<item>8</item> 
<item>9</item> 
<item>10</item> 
<item>11</item> 
<item>12</item> 
</string-array> 
</resources> 
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AndroidManifest.xml 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
package="com.example.blixtraknare" 
android:versionCode="1" 
android:versionName="1.0" > 
 
<uses-sdk android:minSdkVersion="10" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"></uses-permission> 
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"></uses-permission> 
 
<application 
android:icon="@drawable/ic_launcher" 
android:label="@string/app_name"> 
 
<uses-library android:name="com.google.android.maps" /> 
<activity 
android:name=".TheProjectActivity" 
android:label="@string/app_name" 
android:screenOrientation="portrait" > 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
<activity android:name="KontaktaActivity" 
android:screenOrientation="portrait" > 
 
 
</activity> 
<activity android:name="LiveActivity" > 
 
</activity> 
<activity android:name="OptionActivity" > 
 
</activity> 
<activity android:name="StatistikActivity" > 
 
</activity> 
<activity android:name="AlltisammaActivity" 
> 
 
</activity> 
 
</application> 
 
</manifest> 
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Bilder som används i projektet 

 
 
Bilder som visar två andra tillstånd än figur 9. 
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