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Sammanfattning 
 

Vi har i detta projekt arbetat med att utforma ett robust och säkert system som är byggt med hjälp av 

klient-server arkitekturen åt Tweakers HB. Tweakers HB är ett nytt företag som utvecklar allt från 

mobila till stationära applikationer. Produkten som utvecklats är ett ordbaserat frågesportsspel som 

har multiplayer funktionalitet. Applikationen/klienten var utvecklat för mobiler som använder Android 

plattformen och server bestod av ett REST API och en MYSQL databas. Klient-sidan byggdes upp med 

en anpassad tillämpning av MVC mönstret och använde SQLite för att spara data lokalt. Målet med 

projektet kommer vara att utvecklat ett system som kommer att ha en lång livslängd som även kan 

byggas ut i framtiden. För att kunna uppnå målet med produkten så användes utvecklingsmetoden 

XP(Extreme Programming) och test-driven utveckling. Företaget la vissa krav på tekniker som skulle 

användas men i stort sett så låg ansvaret på utvecklingsgruppens att hitta tekniker och biliotek för att 

uppnå kraven. En stor del av kraven blev uppfyllda.   

 

Nyckelord: Android, XP, Test-driven utveckling, GCM, Klient, SQLite, Mobil applikation   
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Abstract 
 

We have in this project worked on designing a robust and reliable system that is built using the 
client-server architecture for Tweakers HB. Tweakers HB is a new company that develops everything 
from mobile to desktop applications. The product developed is a word based quiz game with 
multiplayer functionality. The application/client was developed for mobile phones using the Android 
platform and the server consisted of a REST API and a MySQL database. The client-side was built 
using a custom implementation of the MVC pattern and used SQLite to store data locally. The goal of 
the project was to develop a system that will have a long life span that could also be expanded in the 
future. In order to achieve the goal of the product XP (Extreme Programming) development 
methodology and test-driven development was used. The company put certain requirements for 
technologies that could be used but basically the responsibility fell upon development team to find 
techniques and libraries to achieve the requirements. Much of demands where satisfied. 

Keywords: Android, XP, Test-driven development, GCM, Client, SQLite, Mobile application   
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Terminologi 
 

Android Mobilt operativsystem som är utvecklat på en 
Linux kärna och som för tillfället utvecklas av 
google. 

Json Json är ett format för att utforma data på ett 
kompakt och ett enkelt sätt för människor att 
förstå. Primära anledningen man använder json 
är för utbyte av data.   

GCM Google cloud messaging, är en tjänst som gör 
det möjligt att skicka data från ens server till en 
Android mobil.  

MVC Model-View-Contoller, är en mjukvaru 
arkitektur mönster. Där man delar upp 
applikationen i tre olika delar, varje del får en 
specifikt uppgift.  

SQLite En relations databashanterings system som är 
serverlös, så applikationen behöver inte göra 
server anrop för data utan allt sparas lokalt i 
den filen på en disk. Detta gör den lämpad för 
mobila applikationer, webbläsare etc. 

ACID - (Atomicity, Consistency, Isolation, Dura-
bility) 

En modell och koncept som används i databas 
teorin och något som varje databas strävar att 
uppnå. Atomicity innebär att varje transaktion 
måste gå igenom, ifall en transaction misslyckas 
så misslyckas hela transactionen. Consistenty 
säger att en transaktion inte går igenom ifall 
den strider mot reglerna i databasen. Isolation 
betyder att en transaktion är isolerad från 
andra, d.v.s. två transaktioner som sker 
samtidigt ska inte påverka varandra. Durability 
innebär att en transaktion som har skett till 
databasen inte blir förlorad[13]. 
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Förkortningar 
 

RDBHS Relations databashanterings system. 

SQL Structured Query Language 

SSL Secure Sockets Layer 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

DTO Data Transfer Object 

UML Unified Modeling Language 
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1. Inledning 
 

Projekt utförs på uppdrag av företaget Tweakers HB för att utveckla en ny mobil app, WordHunch. 
Efter slutfört arbete kommer systemet vara ryggraden för den mobila appen. Fokusen ligger därför 
på både att slutföra systemet men även att sträva efter att uppfylla vissa programmerings principer 
så att vidareutveckling av systemet blir så okomplicerad som möjligt. 

Tweakers HB är en startup bolag som bedriver både konsultverksamhet och egen produktutveckling 
inom webb och mobil apputveckling. Det system som bolaget ämnar bygga är för en av deras 
produkter som kommer att lanseras på olika app stores för allmänheten.  

Extreme programming kommer att nyttjas för att utveckla systemet eftersom det krävs bra förståelse 
för vilka funktioner som önskas av arbetsgivaren. Men också för att detta system är ryggraden av 
hela appen därför krävs det att kunden är med från första början.  Se kapitel 2.1 för mer detaljerade 
redogörelse av Extreme programmering. 

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
 

Tweakers HB är ett nystartat företag som består av tre personer, mig själv, Mohammed Reza Nada-
fan och Abbas Assam Syed. Vi ville ”modernisera” ett klassiskt spel som de flesta födda under -80 och 
-90 talet har spelat.   

WordHunch som i verklighet heter Stopp är ett frågesportspel där man främst spelar med en grupp. 
En match utgörs av 4 ronder och ett antal olika kategorier, där kategorier blir slumpmässigt valda i 
början av matchen. Under varje runda får man en slumpvald bokstav, vilket innebär att svaren som 
man tillförser till matchens kategorier måste börja på samma bokstav. T.ex. om man på en rund blir 
tilldelad bokstaven ”L” och en av kategorierna är Bilmärke, då måste svaret börja på bokstaven ”L”, 
ett exempel kan vara, Lamborghini. Varje runda i en match är tidsbegränsad d.v.s. man får cirka 2 
min att svara på alla kategorier eller så kan man trycka på stoppknappen. 

Eftersom spelet är ett ordbaserat spel som skall spelas i en grupp, ansåg vi att det skulle kunna passa 
bra för den svenska mobilapplikationsmarknaden eftersom Sverige ligger på 7:e platsen för antalet 
folk med smartphone [21]. Hela 63 % av befolkningen ägde minst en smartphone vid första kvartalet 
av 2013 [21]. På grund av detta kan vi nå så många som möjligt och kan göra appen tillgängligt för att 
spela utan att ha tillgång till en dator.  En annan anledning till att appen utvecklas för mobila enheter 
är att Sverige inte har någon som helst liknande produkt i sin mobilapplikations marknad, vilket inne-
bär att vid lansering blir vi den första. 
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1.2 Övergripande syfte 
 

Projektets övergripande syfte är att skapa en robust mobilapplikation, som består av både en front 
end och back end. Företaget skall kunna när som helst lägga till eller ta bort en eller flera 
funktionaliteter utan att behöva göra processen komplicerad, samt att systemet ska vara enkelt att 
underhålla. 

Applikationen ska vara utformad med fokus på användarvänlighet och ska vara grafisk attraherande 
för användarna. Servern skall vara skalbar för att kunna hantera stora mängder av förfrågningar från 
olika användare. Bra responstid för server är ett måste. 

Detta arbete är även ett tillfälle för oss på Tweakers HB att prova på nya ramverk och även att 
utforska dessa ramverks potential, begränsningar och utvecklings komplikationer. Syftet är att utöka 
kunskapen hos alla i utvecklingslaget. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Projektet är uppdelat i tre delar, Server Kommunikation och Data hantering, Android Klient och 
Android Klient Kommunikation och Informations hantering. Därför behandlas i denna rapport enbart 
Server Kommunikation och data hantering på klient sidan, detta eftersom att det är den delen som 
har utvecklats under projektets gång, Se Figur 1.1. För att kunna ta del av detaljerade rapporten som 
behandlar andra delar av detta projekt, hänvisas till MohammedReza Nadafans[19] och Dushant 
Waora Singhs[18] rapporter. 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Helhetsperspektiv av systemet. Rapporten och projekten behandlar kommunikationen till servern och 
hantering av data på en lokal nivå. 

Internet 

Stackar av Tomcat servers 

GCM Servers 

Databas 
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Teknologier och ramverk såsom JERSEY, MySQL Server 5.1, GSON är robusta och väl använda av 
företaget. Därför var detta ett krav av företaget men samma system kan även utvecklas genom andra 
utvecklingsmiljöer däribland Python, PHP och Microsoft ASP. NET MVC 4.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
 

Företaget har ställt utvecklings och säkerhets mål. Utvecklingen på klient sidan skall göras enligt MVC 
mönstret (Modell-View-Controller). Eftersom de flesta mobila operativsystem idag stödjer JSON, så 
är det ett krav av det används för att transportera data. 

Företaget har också ett krav på att så mycket data som det är möjligt att kunna spara lokalt på klient 
sidan ska göra det. Eftersom att systemet kanske i framtiden tar emot stora mängder anrop så vill de 
undvika att göra anrop för data som kan sparas lokalt på klienten. 

Säkerhet är en viktig del av system eftersom att företaget vill skydda användarnas personliga data 
från inkräktare. Därför ska kommunikationen vara krypterad och enbart klienter som använder 
mobila enheter ska få tillgång till servern.  

1.5 Översikt 
 

Kapitel 1 Inledning – Fastställer helhets bild av projektet och den del av systemet som skall utvecklas 
och behandlas i rapporten d v s ett kommunikation system med en databas system för en 
multispelare frågesportspel, WordHunch. 

Kapitel 2 Tidigare Arbeten – Beskriver tidigare arbeten eller liknande produkter som har utvecklats. 

Kapitel 3 Bakgrundsmaterial – Beskriver de olika teknologier och metoder som används under 
projektets gång för att uppfylla de krav som har ställts upp på kapitel 1.4 Konkreta och verifierbara 
mål.4.  

Kapitel 4 Metod – Beskriver utförligt om utvecklingsprocessen, arbetssätt, utvecklingsmetoder samt 
om de verktyg som har använts under projektets gång. 

Kapitel 4 Utförande – Kapitlet behandlar olika delar av systemets struktur. Beskriver systemets 
konkreta uppbyggande genom att dela upp kapitlet i tre delar:  

 Arkitekturen, som beskriver systemets uppdelning och samverkan av delar på varandra. 

 Designen, som återger arkitektur i kodvänligt sätt d v s man granskar olika viktiga filer av 
systemet i kod för att kunna förklara hur en viss funktionalitet har åstadkommits.  

 Problem, som beskriver de svårigheterna som dykts upp under projektets gång och hur de 
har hanterats.   

Kapitel 6 Resultat – Beskriver det system som har framställts för företaget. Det återges hur väl har 
man efterföljt de krav som ställdes i kapitel 1.4. 

Kapitel 7 Diskussion – Subjektiv diskussion om projektets metod och resultat samt den positiva och 
negativa inverkan av olika bibliotek och ramverk på projektet.  Övriga aspekter och framtida visioner, 
t.ex. Skalbarhet behandlas även i detta kapitel. 
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2. Tidigare arbeten 
 

94 seconds är ett ord-baserat spel som körs på Android och Iphone[10]. Det går att spela antingen 

ensam eller med en vän, det finns alltså inte möjlighet för gruppspel. Spelet ger en kategori i taget 

och spelaren måste då svara eller passa. Efter 94 sekunder av olika kategorier tar tiden slut och 

poängen räknas ihop.  

 

Det finns en rad problem med spelets struktur vilket uppger utrymme för förbättringar. Först och 

främst är det inte möjligt att spela i grupp och frågesport är alltid roligare i grupp. Sedan får inte 

spelaren möjlighet att välja vilka kategorier dem vill svara på, utan måste passa och slösa tid på 

annat. 94 Seconds har ett snabb och estetisk användargränssnitt men den misslyckas p.g.a. alldeles 

för mycket händer på skärmen. Det är svårt att navigera och man har gjort något enkelt till en 

komplicerad uppgift.  

 

Hela databasen där ordlistan finns sitter på klienten på 94 Seconds, medan vi har lagt det ansvaret 

på servern. Det här är både negativt och positivt. Det ger oss möjligheten att ha en mycket större 

databas med enorma ordlistor men tyvärr får servern jobba mer. Ligger listan på klienten blir det 

däremot snabbare responstid men mycket mindre listor och sämre spelupplevelse. 
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3. Bakgrundsmaterial 
 

Detta avsnitt beskriver de utvecklingsmetoderna och teknologier som kommer att användas för att 
utveckla produkten, teorin bakom vissa av dessa tekniker och en liten beskrivning av varför tekniken 
valdes för produkten.  

3.1 Modell-View-Controller 
 

MVC är en mjukvaruarkitekturmönster som separerar en applikation i tre delar, domänen, 
applikationen och affärslogiken[1]. Detta uppnås genom att man separerar applikationen i tre delar: 

1. Vyn - Hanterar grafisk input/output från användaren. 

2. Kontrollen – Mellanhanden mellan vyn och modellen, kontrollen skickar kommandon till 
modellen för att uppdatera modellens tillstånd. 

3. Modellen - Modellen är den delen där affärslogiken existerar för en applikationsdomän.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1, Visar kommunikationen mellan de tre lager. 

Kommunikationen mellan de olika lagren sker genom att vyn bestående av t.ex. ett textfält, där 
användaren kan skriva in deras ålder och en knapp. När användaren klickar på knappen så utförs ett 
anrop till kontrollen som sedan gör ett anrop till det korrekta objektet i modellen. Ett exempel på ett 
objekt kan vara person, när kontroller gör anropet så uppdateras åldern i person objektet [2]. 

 

3.2 SQLite 
 

SQLite är ett relationsdatabashanteringssystem, skrivet i programmeringsspråket C. Till skillnad från 
databashanteringssystem som används i t.ex. en klient-server arkitekturen, så är databasen en del av 
själva applikationen. Databasen är inte en separat process som sitter vid serversidan, utan SQLite 
skriver och läser direkt från/till en fil i applikationen. Detta gör den väldigt populär och används i allt 
från mobiltelefoner till webbläsare[3].  

SQLite stödjer ACID, många av de datatyper som används i java och en stor del av SQL syntax [4]. Detta 
gör den passande att användas i projektet, då det kan bli aktuellt att utföra mer komplexa 
databasanrop.  

Kontrollen 

Modellen Vyn 
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3.3 JSON 
 

JSON är ett syntax som används för utbyte eller lagring av data. JSON kan också användas för att 

strukturera data på ett smidigt sätt, som gör det möjligt för människor att snabbt kunna förstå 

strukturen. Man kan skicka över olika typer av data som också kan anta olika former t.ex. boolean, 

heltal, strängar, vektorer eller objekt[5]. JSON använder sig utav nyckel-värde par, vilket innebär att 

man måste använda en nyckel för att få ut ett värde. Figur 3.2 visar hur man kan strukturera ett JSON 

objekt med olika datatyper. På figuren så kan man till exempel se att strängar är omslutna med 

citationstecknen, numeriska värden inte är omslutna av något tecken alls och att värden som består 

av vektorer är omslutna av hakparanters.  

Om det blir aktuellt att utveckla applikationen för andra plattform så är det också möjligt, för att JSON 

inte är beroende på något programmeringsspråk. Dessa egenskaper gör att JSON är ett format som 

kommer vara bra för projektet då servern kommer att skicka ut stora och komplexa mängder data. 

 

Figur 3.2, JSON objekt som visar hur man kan strukturera ett json objekt med olika typer. 
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3.4 GCM – Google Cloud Messaging 
 

GCM är en tjänst som förses av Google för androidutvecklare som gör det möjligt att skicka data från 

utvecklarens back-end server till en applikation. Datan som kan skickas ut från Googles server har 

begränsats till en maximal storlek på 4 kb, så applikationer som bara behöver skicka ut en liten mängd 

data, kan göra det genom att lägga in datan inuti meddelandet. Vid situationer då man måste skicka 

ut stora mängder data så blir alternativet, att låta GCM skicka ut ett meddelande som säger till 

applikationen att det finns mer data att hämta servern[6]. Nackdelen blir att applikationen får göra ett 

anrop till servern när den har fått meddelandet. Rapporten kommer fokusera på hur GCM har 

implementeras på klientsidan.  

 

 

Figur 3.3, Kommunikationen mellan WordHunch servern och applikationen. 

 

3.5 SSL - Secure Sockets Layer 
 

SSL är en industristandard som används på miljoner av hemsidor för att skapa en krypterad förbindelse 

mellan en server och klient. SSL tillåter att känslig information som t.ex. kreditkortsnummer, 

inloggningsinformation etc. kan skickas på ett säkert sätt. Om SSL inte används så kan en tredje part få 

tillgång till all information som skickas över kopplingen[17]. 

För att kunna använda SSL så måste man använda sig av SSL certifikat. Certifikatet används för att 

generera kryptografiska nycklar: en publik- och en privatnyckel. Med hjälp av dessa nycklar så kan man 

skapa en säker koppling[17].  

 

3.6 XP - Extreme programming 
 

Extreme programmering är en mjukvaruingenjörsmetodik vars grundpelare är kommunikation, 

feedback, enkelhet, mod och respekt[8]. Den är väldigt populär eftersom man lägger stort fokus på att 

uppfylla kundens krav på det absolut bästa sättet. XP lägger stor vikt på lagarbete och inom XP så 

använder man sig av en informell struktur, d.v.s. att alla i laget är värda lika mycket oavsett vilken roll 

de har i företaget[9].  

Inom XP så jobbar man i iterationer och målet är att utveckla en prototyp efter varje slutförd iteration. 

Detta gör det möjligt för kunden att testa produkten och ge synpunkter som senare kan resultera i att 

man måste byta ut eller lägga till nya krav i kravspecifikationen[10]. I början av varje iteration så har 
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man ett möte med kunden där man bestämmer vad som ska jobbas på under den nya iterationen och 

i slutet av iterationen så ger man kunden en ny prototyp som ska testas. Men det är inte ovanligt att 

man har dagliga möten på några minuter, där man diskuterar problem man har stött på, lösningar eller 

möten för att helt enkelt motivera utvecklingsgruppen[11]. Utvecklingsgruppen som skriver koden ska 

alltid ha enkelhet som utgångspunkt och inte skriva onödig kod, man måste också ha respekt för alla 

medlemmar i gruppen och vara modig nog att ta emot kritik för kod man har skrivit. Inom XP är det en 

norm att två programmerare skriver koden, sida vid sida på samma maskin. Syftet med det här är att 

koden som skrivs av en programmerare blir granskad av den andra programmeraren, vilket resulterar 

i bättre design, testning och kod [8]. 

Det finns så många fördelar med att använda XP men det finns också några nackdelar. Nackdelarna 
kan vara att man inte lägger någon fokus på dokumentering eller att planering blir så dålig att projektet 
aldrig tar slut och att man börjar ifrågasätta ifall man bör avskaffa hela projektet. 

 

3.6.1 Testdriven utveckling 
 

Test driven utvecklingen är en process där testningen och kodutvecklingen görs parallellt. Rent 

praktiskt innebär det att man skriver kod under en iteration och att man under samma iteration skriver 

tester för koden. Man ska inte gå till nästa iteration förrän koden som har skrivits i den föregående 

iterationen har klarat av de tester som utformats för den iterationen.  

Det första steget i den testdrivna utvecklingsprocessen är att man börjar identifiera de fundamentala 

funktioner som krävs för den iterationen. Detta ska normalt implementeras med några rader kod. 

Nästa steg är att skriva några automatiserade tester för den kod som har skrivits. Koden som har 

skrivits ska vara exekverbart samt kunna gå genom de automatiserade test för att se ifall koden blev 

godkänd eller inte. Efter körningen så kommer koden inte bli helt och hållet godkänt utan den kommer 

att misslyckas vid de funktioner som inte har implementerats än. Varför man gör så här är för att visa 

att man har lagt till ny funktionalitet i testet eller att all funktionalitet inte har implementerats än. 

Sedan så implementerar man funktionerna och kör koden igen. Nästa steg blir att omstrukturera koden 

för att förbättra den och sist men inte minst testa den igen och gå till nästa iteration[14].  
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4. Metod 
 

I detta avsnitt kommer de teknologier, mönster etc. som har användas för att utveckla produkten att 

beskrivas. Även fast alla i gruppen jobbar på samma projekt och ansvarar för olika delar så har vi valt 

olika utvecklingsmetoder och hur dessa utvecklingsmetoder tillämpades för den delen jag var ansvarig 

för kommer att också att beskrivas.  

4.1 Utvecklingsmiljö 
 

Utvecklingsmiljön som hela gruppen kommer att använda sig av för att skriva koden med sker i Eclipse. 

Några av fördelarna med att använda Eclipse är att den har stöd för många av filformat vi kommer att 

använda oss utav, den gör det enkelt att omstrukturera kod, att lägga till externa bibliotek och att 

felsöka kod [12]. En annan stor fördel med att använda Eclipse som utvecklingsmiljö är att det är enkelt 

att köra servern lokalt. Även då utvecklingen av servern inte är inom mitt ansvarsområde, så är det 

väldigt bra och användbart att kunna köra servern lokalt för test syften.  

För att kunna utveckla Android-applikationer med Eclipse så måste man använda sig av Androids SDK, 

vilket ger en tillgång till API:er och massor av andra verktyg för felsökning, testning etc. 

4.2 Utvecklingsmetoder 
 

Utvecklingsmetoden som kommer att användas är XP. I vanliga fall kommer tidsramen för en iteration 

vara runt en vecka, där en dags arbete kommer att räknas som 5-8 timmars arbete. Men i särskilda 

situationer så kan de vara nödvändigt att utöka på tidsramen till två veckor. Eftersom att det kan finnas 

behov av ny funktionalitet eller att det blir nödvändigt att ta bort någon funktionalitet, så kommer 

gruppen ha ett möte i slutet av varje iteration. Under mötet på utvärderar man arbetet som har skett 

under iterationen samt diskuterar viktiga förändringar. Man börjar också planera vad som skall göras 

under nästa iteration. 

Eftersom att några delar av projektet beror på arbeten från andra gruppmedlemmar, så kommer det 

hållas möten vid början eller slutet av en arbetsdag för att diskutera framgångar eller små problem 

som man har stött på.  

I XP är normen att man använder sig utav parprogrammering men eftersom att gruppen har ansvar för 

annorlunda delar i system så kommer parprogrammering bara användas vid tillfällen när man behöver 

hjälp med något komplext. 
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4.3 Versionshantering och repository 
 

Två viktiga komponenter för att hjälpa till med projekthanteringen är versionshanteringsverktyg och 

en delad repository. Mercurial TortoiseHg används för att hantera versionshanteringen och Bitbucket 

som delad repository. Bitbucket är en webbaserad tjänst för allmänheten där man kan lägga upp 

projekt. Utöver det så har Bitbucket andra användbara funktioner som t.ex. möjligheten att kunna 

granska kod som har lagts upp, version kontrollering etc. 

Koden som laddas upp till repositoryn måste vara fullständig, d.v.s. hålla en bra kvalité, vara 

välkommenterad och fungera. Anledning till detta är för att säkerhetsställa att koden som finns i 

repositoryn alltid är exekverbar och att inga funktioner saknas, som gör att den koden inte går att 

exekvera. Varje gång man skickar upp koden till repositoryn så måste man skriva en kommentar som 

beskriver vad som har gjorts, detta för att det ska vara enklare att navigera igenom de gamla versionen.  

4.4 Dokumentation 
 

Dokumentationen sker med hjälp av Microsofts Word 2013, som är ett textbehandlingsprogram. Ett 

dokument över viktiga designbeslut kommer att finnas tillgängligt. Detta eftersom att inga 

tvetydigheter ska existera i framtiden kring varför man beslutade på en lösning. 

Dokumentering och moduleringen av arkitekturen kommer att ske med hjälp av UML diagram. 

Verktyget som kommer att användas är Astah Community Edition som är ett gratis verktyg för UML 

modulering, med Astah så kan man skapa klass diagram, sekvens diagram, aktivitets diagram etc.    

4.5 Kodkonvention 
 

Kod och kommentering ska vara skrivet på ett sätt som är lättförståeligt och enkelt att följa efter. Det 

är en prioritet för projektet och är något som man kommer att lägga ett stort fokus på. Fördelen med 

att ha lättförståelig kod är att det blir enkelt för alla i gruppen att kunna förstå varandras kod. En annan 

stor fördel är att underhållningen av koden kommer bli betydligt enklare. Kodkonventionerna som 

kommer att används är riktlinjer som java och Android själva använder sig av[16]. Nedanför beskrivs 

några exempel på kodkonventionen som projektet ska följa: 

 Globala variabler ska definieras över default konstruktören. 

 Om det är möjligt så ska man skriva korta metoder. 

 TODO kommentarer – ska skrivas överallt där funktioner saknas. 

 Block kommentarer för metoder och klasser. 
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4.6 Databas modellering 
 

Stora mängder data att kommer att sparas lokalt på applikationen, så databasnormalisering användas 

för att strukturera datan. Normalisering är en teknik som används för att få en bra design på databaser, 

genom att använda normalisering så kan man eliminera överflödig data och ge en bättre struktur på 

datan[15]. Det finns ett antal regler som man måste följa när man normaliserar en databas. Databasen 

börjar normalt i 0 NF(Normal form) dvs. En icke-normaliserad databas med det är inte ett krav. Efter 

0NF så går man till 1NF och framåt.  Den här databasen kommer bara normaliseras till tredje 

normalform(3NF), det finns ännu större normalformer som t.ex. BCF, 4NF, 5NF etc. Men dessa former 

kommer inte att implementeras eftersom att 3NF räcker för projektets syfte. 

 1NF – För att en tabell ska vara i första normalform måste varje cell vara atomär, det innebär 

att bara ett värde får existera i en cell och att det ska finnas en primärnyckel för tabellen.   

 2NF – För att en tabell ska vara i andra normalform så måste tabellen först vara i första normala 

form, sedan så får inte tabellen innehålla några fullständiga funktionella beroende delar av 

primärnyckeln. Fullständig funktionella beroenden innebär att ett attribut är beroende av en 

annat attribut. 

 3NF – För att en tabell ska vara i tredje normalform så måste den först vara i andra normala 

form och sedan så får den inte innehålla några transitiva beroende. 

 

4.7 Testning 
 

SQLite klasserna är den primära fokusen när det kommer till testningen. Det fundamentala som varje 

klass kommer att testas för är att det går att lägga in en rad, hämta ut en rad, ändra på värdet i en 

rad och ta bort en rad från tabellen. Eftersom att en stor del av funktionerna redan är identifierade 

redan i design stadiet, så kommer testningen se lite annorlunda ut. 

Den första iterationen oavsett klass kommer att bestå utav att koda metoderna för att lägga in en 

rad, hämta en rad och att ta bort en rad och sedan kod för att testa dessa metoder. För att fortsätta 

till nästa iteration så måste koden bli godkänd. Om den inte blir godkänt så får man koda om den tills 

att den blir godkänd.  

Iterationerna som sker efter den första gäller mer specifika funktioner som beror på de olika 

klasserna. t.ex. i tabellen för användare måste det finnas en metod för att ändra på språket för 

spelare. När alla metoder i klassen är godkända så har den komponenten klarat av testet. Nästa steg 

består av att finslipa koden, kommentera metoderna och sedan skicka upp den till repositoryn.  
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5. Wordhunch 
 

Detta avsnitt beskriver hur applikationen har strukturerat och hur de olika teknikerna har använts för 

att utforma applikationen, samt eventuella problem som uppstått under projektet och lösningar till 

problemen. 

5.1 Arkitektur 
 

Klientsidan är uppbyggd med MVC mönstret men med en mer anpassad tillämpning och inte ren 
MVC. Detta eftersom att Android plattformen är uppbyggd på ett sätt som gör det svårt att imple-
mentera ren MVC. I vanliga fall så är de tre lagerna oberoende av varandra, affärslogiken brukar ligga 
i modellen men när man använder Android så kan det bli så att affärslogiken blandas ihop med Vyn. 
Den här rapporten behandlar bara integrations lagret och till en viss del kontrollen av MVC mönsrett. 
Hur vyn har implementeras och designats kan läsas på MohammedReza Nadafan rapport[19].  

Kommunikationen från klienten till servern ska vara säkrad så att ingen inkräktare får tillgång till in-
formationen som skickas över. Därför används HTTP för anrop mot servern och SLL för att säkra för-
bindelsen. Utöver att klienten gör anrop mot servern så finns det situationer då servern måste skicka 
data till klienten, t.ex. meddelanden om att ett spel har avslutats eller att en ny runda har startas. En 
förbindelse för kommunikation från servern till klienten måste också finnas tillgänglig.  

Data som t.ex. berör ett spel eller en användares vänner har valts att sparas lokalt på klient sidan, an-
ledningen är att minska belastning på serversidan. Integrationslagret används för att spara data lo-
kalt på klientsidan med hjälp av SQLite, samt för att göra anrop till servern. Användaren har en väl-
digt begränsad tillgång till databasen, så han/hon har ej någon möjlighet att ta bort data av någon 
form, utan data manipuleras oftast när anrops görs till servern. Bilaga C-E, visar en mer detaljerad 
bild över integrationslagret. 

 

  

SQLite 

WordhunchHttpClient 

 

SQLiteController 

ServerController 

DTO 

SQLite klasser 

Service klasser 

Controller 
Integration 

Exception 

Figur 5.1, Helhetsperspektiv över systemet. 
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5.2 Design 

5.2.1 MVC 
 

Kontrollerlagret blev indelat i två delar, server-kontrollen och SQLite-kontrollen. Server-kontrollen 

användes för att göra anrop mot servern och SQLite-kontrollen för att göra anrop mot den lokala 

databasen. Beslutet att separera på kontrollen till två delar togs för att SQLite databasanropen och 

serveranropen kunde separeras och för att tillsammans skulle det vara för många metoder i en klass. 

Separationen skulle också göra det enklare att i framtiden lägga till nya metoder om det behovet skulle 

existera. 

Integrationslagret består av en blandning av SQLite klasser, DTO klasser[20] etc. DTO objekten låg i 

integrationslagret men två nästlade paket skapades, en för SQLite klasserna och en för alla exceptions.  

DTO klasser användes för att skicka runt data mellan de olika lagerna samt för att undvika metoder 

med för många parametrar. Klasser för att sköta kommunikationen till servern fanns också i 

integrations lagret, dessa klasser kallades för service klasser. Figur 5.1 visar en översikts bild på hur 

kontrollen och integrations lagerna. 

Konventionen för namngivningen av de olika klasserna var simpla. DTO klasserna börjar med namnet 

på klassen t.ex. ”Game” och avslutades med ”DTO”. Namngivningen av SQLite klasserna började med 

”SQLite” och avslutades med namnet på tabellen, så t.ex. tabellen för användare blev ”SQLiteUser”. 

Service klasserna började med namnet på klassen och avslutades med Service. 

5.2.2 Problem 
 

Eftersom att applikationen behövde kontrollen vid olika aktiviteter i applikationen så stötte vi på ett 

stort problem. Istället för att skapa en instans av kontroller om och om igen när användaren navigerade 

från aktivitet till aktivitet, så ville vi skicka med den varje gång man skapade en ny aktivitet. Med 

Android är det möjligt att skicka primitiva datatyper d.v.s. int, boolean, double etc. Men för att kunna 

skicka andra datatyper så måste klassen som ska skickas implementera interfacet parcelable. Men 

problemet var att alla variablerna i SQLite klassen som inte var primitiva datatyper också var tvungna 

att implementera parcelable interfacet och eftersom att alla variabler var objekt av SQLite klasser, så 

skulle alla dessa klasser också var tvungna att implementera parcelable interfacet.  

Att implementera interfacet på alla SQLite klasser skulle vara tidskrävande eftersom att i princip ingen 

av dem skulle skickas runt i någon del av applikationen. Lösningen till det här problemet var att 

deklarera kontrollen som en applikation. Det innebar att vi kunde skapa en instans av kontroller klassen 

en gång i början av applikationen, d.v.s. i den första aktiviteten som startas när applikationen startar 

och sedan kunde man hämta den i vilken aktivitet som helst genom att anropa på getApplikation() och 

typomvandla den till kontroller klassen. 
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5.3 Kommunikation från servern 
 

Tidigare nämndes det att servern kan skicka ut meddelanden till klienten. Exempel på när detta skedde 

kunde vara när ett spel hade avslutats eller när en ny runda hade påbörjats. Ett bibliotek utvecklat av 

Google implementerades på klientsidan för att möjliggöra kommunikationen. Kommunikationen 

måste vara tillgänglig under den tiden som användaren använder applikationen och för att göra det 

möjligt så används en service. En service är en komponent som körs i bakgrunden och används i det 

här fallet för att hantera anrop från Googles server. En klass skapades som ärvde från service klassen 

och metoderna som ärvdes var allt för att kunna hantera allt gcm relaterat. Figur 5.2 visar metoden 

onMessage, som anropas varje gång ett meddelande tas emot från servern.  

 

Figur 5.2, onMessage anropas när ett gcm meddelande har tagit emot. 

Det finns två sätt man kan använda GCM meddelanden för att skicka meddelanden till applikationen. 

Ett sätt är genom att ha meddelandet direkt inuti GCM payloaden och alternativet är att ha någon slags 

statuskod/tag som beskriver vad som ska hämtas från servern. Gruppen valde att använda sig av 

alternativ 2. Eftersom att GCM meddelanden är begränsade till 4 kb så insåg vi att det skulle vara 

enklare att använda statuskoder för att vi visste att datan som skulle skickas ut kunde bestå av olika 

storlekar. Vi ville undvika en situation då koden som hade skrivits för att skicka ut gcm meddelanden i 

framtiden vid introduktionen av en ny statuskod i meddelandet som var över 4 kb i storlek skulle 

resultera i att koden som hade skrivits skulle bli helt värdelös. Figur 5.3 visar en switch sats där 

parametern är statuskoden. 
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Figur 5.3, Switch sats för statuskoder från servern. 

 

Ett beslut om att skapa en klass bara för att hantera statuskoden och datan togs fram, för att låta 

GCMIntentService klassen bara hantera allt som var gcm relaterat. Den nya klassen var 

GameNotification och vars syfte var att tolka meddelandet i payloaden, d.v.s. ta ut status koden och 

lite annan data och sedan göra ett anrop beroende på statuskoden. På det här viset så fick de två 

klasserna mer specifika uppgifter och blev oberoende av varandra. Bilaga G, visar ett sekvensdiagram 

över ett anrop från servern med gcm för att avsluta ett spel. 

5.3.1 Problem 
 

Ett problem med gcm beskrivs mer detaljerat i Dushant Waora Singhs rapport[18]. Lite kortfattat så 

beskrivs det att förbindelsen mellan klienten och Googles server, stängs av om inget meddelande 

skickas ut varje femtonde minut. Lösningen på klientsidan var att lägga till en extra case i switch satsen, 

det kan ses i figur 5.4. Den här casen gör ingenting speciellt utan skriver bara ut ett meddelande i 

loggen.  

 

Figur 5.3 , Meddelande från servern som inte gör något speciellt. Används för att hålla upp förbindelsen mellan 

applikationen och Googles server. 

Ett annat problem gällande gcm var registreringen av en mobil, mer specifikt hur servern skulle 

identifiera en mobil. Klassen GCMRegistrar användes förut för att generera en deviceId, d.v.s. ett id 

som var unikt för en mobil och som kunde användas av servern för att skicka ut meddelanden. Mitt 

under kodningen och testningen så fick utvecklingsgruppen reda på att den klassen hade blivit ogiltig. 

För att lösa problemet utvecklades en klass, vars uppgift var att generera unika identifikationer och 

dessa ersatte device id:et.      
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5.4 Kommunikation mot servern 
 

Kommunikationen mellan applikationen och servern skedde genom klassen, WordhunchHttpClient. 

Klassens syfte var att göra anropa till servern, ta emot svaret och kryptera förbindelsen. Två typer av 

anrop kan göras mot servern: GET och POST. Get metoden använder sig av http protokollet GET och 

post metoden använder sig av POST protokollet. Figur 5.4, visar implementationen av post metoden. 

 

Figur 5.4 , post metod, används för att göra anrop mot servern, med hjälp av POST protokollet. 

Som det nämndes tidigare så var det också klassen ansvarig för att hantera svaret från servern. En 

metod skapades för att ta emot byte strömmen som returnerades från servern och omvandla det till 

ett JSONObjekt. Men ifall ett fel uppstod vid server sidan så kastade metoden ett fel meddelande. 

SSL användes för att kunna skapa en säker förbindelse för kommunikationen, så varje gång ett anrop 

skedde från klienten så skapades en SSL socket från en SSLSocketFactory. Med hjälp av 

SSLSocketFactory klassen så kan man skapa instanser av SSL sockets för kopplingen. För att kunna 

skapa en SSLSocketFactory så måste den ha tillgång till en key-store fil. Den filen innehåller en privat 

och publik nyckel. I SSLsocketfactory måste man också använda sig av interfacet, 

X509HostNameVerifier. Den används för att kolla ifall host namnet som har angetts matchar det som 

finns på server sidan x509 certificat. Den privata nyckeln används för att autentisera sig själv till servern 

och servern kommer i sin tur att bekräfta certifikatet som har presenterats av klienten och sedan skapa 

kopplingen. Bilaga F, visar ett anrop till servern för att byta användarens avatar bild. 
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5.5 Testning 
 

Junit användes vid testningen av SQLite klasserna. Det var ett krav som utvecklingsgruppen själva satt 

upp som sa att en SQLite klass bara kunde användas i applikationen ifall den hade testats. Testningen 

var utformat så att 4 typer av funktionalitet testades i varje klass. Funktionerna var att lägga in data, 

hämta data, uppdatera data och sist men inte minst ta bort data. Den första iterationen gick ut på att 

skriva metod kropparna för alla metoder och att sedan skriva ett meddelande i alla metoder förutom 

i metoderna där man lägger till data och tar bort data. Meddelandet som skulle skrivas ut var, ”CODE 

NOT WRITTEN YET”. Metoderna för att lägga till en rad och hämta en rad skrevs samt kod för 

testningen. I början av klassen skrevs kod för att logga ett meddelande när testet började och ett 

meddelande för när testningen var godkänd. Om ett fel uppstod under körningen så skrevs 

meddelandet för att testet blev lyckat aldrig ut. Vid sådana situationer så skrevs koden om tills att den 

blev godkänt för den iterationen. Nästa iteration började inte förrän den föregående blev godkänd.  

Under de olika iterationerna så kunde man enkelt se vilka metoder som inte var implementerade, som 

det nämndes tidigare så skrevs ett meddelande om att koden för en metod inte var implementerad 

än. När en klass var helt färdigtestad så togs koden för testningen bort, koden omstrukturerades och 

skickades upp till repositoryn. En mer detaljerad beskrivning för att testa en klass gick till kan hittas på 

bilaga B. 
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6. Resultat 
 

I det här avsnittet så beskrivs de centrala resultat som har utvecklats. Nästan alla av kraven från krav 
specifikationen blev implementerade men i det här avsnittet så beskrivs kraven som jag 
implementerade. För att se hur de andra kraven blev implementerade så kan man läsa om de i 
MohammedReza Nadafans[19] och Dushant Waora Singhs[18] rapporter. Tabellen nedan visar kraven 
som blev implementerade och under tabellen finns en mer detaljerad beskrivning på hur kraven 
implementerades. 

Krav Beskrivning 

Data sparas även lokalt med hjälp av SQLite Allt från Matcher, Vänner, resultat och mycket 
mer ska sparas lokalt på mobil. 

Förbindelsen mellan klienten och servern ska 
vara krypterad 

Kommunikationen ska vara krypterad mellan 
klienten och servern. 

Rensa SQLITE vid utloggning. När en användare loggas ut så ska sqlite rensas 
på data, spel, vänner, resultat etc. ska tömmas. 

En användare ska kunna ge upp ett oavslutat 
spel. 

Om en användare inte vill spela klar en match 
så finns möjligheten att ge upp spelet. 
Resultatet och spelet skall tas bort. 

Vid inloggning hämtas återigen information 
om användaren. 

När en användare loggar in efter att ha varit 
utloggad, så ska hans vänner hämtas från 
servern.  

 

Spara data lokalt 

Företaget hade ett krav på att spara data lokalt på klient sidan och anledning var att minska på 

belastningen på server sidan. Företaget hade inte krav på vilken teknik som skulle användas för att 

spara data eller vad som skulle sparas. Det var upp till utvecklingsgruppen att välja. I Android så finns 

det inte så många alternativ för att spara data lokalt, de alternativ man har är sharedPreferences och 

SQLite. SharedPreferences skulle inte vara ett bra alternativ eftersom att det inte finns så många 

datatyper man kan spara. SQLite valdes eftersom att utvecklingensgruppen hade tidigare erfarenhet 

med SQL, det var möjligt att spara olika datatyper och massor av andra funktioner som vi behövde. 

Vad för typ av data som skulle sparas på klientsidan var inte helt bestämt, utan diskuterades under 

hela projektet. Vissa typer av data, t.ex. att spara vännerna lokalt var mer självklara än andra. Vid 

sådana tillfällen så fick gruppen diskutera för- och nackdelarna samt kolla igenom andra kraven som 

var relaterade till frågan.     
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Rensa databasen vid utloggning 

Vid en utloggning så rensas sqlite databasen på all data som den innehåller t.ex. vänner och spel. 

Anledningen är att det är enklare att hantera en ny användare. När personen klickar på knappen för 

att logga ut så visas en dialog box, som säger till användaren att konsekvenserna av att logga ut är att 

alla pågående spel tas bort. Ifall användaren väljer att logga ut så anropas metoden 

cleanUserInformation(), se figur 6.1. Sedan görs ett anrop också till servern för att säga till att 

användare har gett upp. Detta anrop görs så att pågående spel med användaren inte förstör spel för 

andra spelare.  

 

Figur 6.1, Visar ett anrop till cleanUserInformation. Anropas när en användare loggar ut. 

Hämta vänner vid inloggning 

Som det har nämnts tidigare så rensas SQLite databasen vid utloggning, det innebär förutom att 

användarens pågående spel tas bort, så tas alla hans vänner också bort. Vänner är en viktig aspekt av 

spelet och eftersom att de behövs varje gång en användare vill skapa ett spel med hans vänner, så 

bestämdes det att de skulle sparas lokalt så att man inte skulle behöva hämta de från databasen hela 

tiden. När en användare loggar in så skickas bland annat användarnamnet och lösenordet in för att 

verifiera att det är rätt användare som loggar in. Om verifieringen blir godkänd så skickas ett JSON 

objekt ut, som innehåller en vektor med vänner. Dessa vänner hämtas ut ur JSON objektet och sparas 

i SQLite databasen.   

Kommunikationen är krypterad 

Ett krav från företaget var att informationen som skickas från klienten till servern skulle vara krypterad, 

men inget krav satts på vilken teknik som skulle användas för att uppnå detta. Utvecklingsgruppen 

valde att använda sig av SSL för att uppnå kravet. Detta eftersom att SSL är en välbeprövad teknik och 

för att det finns mycket bra dokumentation om SSL på nätet. På figur 6.2, kan man se ett anrop gjort 

från en webbläsare till servern. I vanliga fall så brukar ett grönt lås visas istället för den gråa som kan 

ses på bilden. Eftersom att servern var i testnings fasen när fotot togs så visas det gråa låset. Data som 

skickas över krypteras fortfarande men man kan inte säkerhetsställa att servern är den man tror att 

den är, d.v.s. vår server. 

 

Figur 6.2, Http koppling som använder SSL. 
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MVC 

Ett krav på klientsidan var att implementera MVC mönstret men det gick inte helt och hållet som det 

var planerat. En anpassad version av MVC fick användas, där modellen bestod av integrations klasser, 

dto:er, SQLite klasser. Kontrollen användes i princip på samma sätt men var indelad i två delar. En 

kontroller för SQLite klasserna och en annan som användes för anrop till modellen och servern. MVC 

hamnade till viss del inom mitt ansvarsområden, jag fick hantera modellen och till viss del kontrollen. 

Vyn och den andra delen av kontroller var implementerad av MohammedReza Nadafan och kan läsas 

om i hans rapport.  
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7. Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuteras utvecklingsmetoden, resultatet, hållbar utveckling, etiska aspekter och 
annat som stöttes på under utvecklingen av produkten.  

 

7.1 Metod 
 

Under projektet så tillämpades många existerande bibliotek, teknologier och ramverk för att 
underlätta utvecklingen. Fördelen med att använda existerade bibliotek är att man sparar tid som kan 
utnyttjas på andra delar av projektet men man får inte glömma att det också finns nackdelar med att 
använda färdiggjorda bibliotek. Nackdelarna kan vara att koden innehåller buggar, att dokumentering 
är dåligt eller att dokumenteringen inte existerar alls. Som jag märkte under utvecklingen så var man 
väldigt ofta tvungen att söka på nätet för att kunna hitta svar på frågor som bör ha funnits i 
dokumentationen. En annan stor nackdel kan vara att biblioteket som man använder innehåller bara 
en delmängd av den funktionalitet som behövs. Det blev ett stort hinder som utvecklingsgruppen 
stötte på, vi utgick ifrån att biblioteken skulle ha vissa funktioner som i slutänden visade sig att de inte 
hade. 

 Ett exempel på det var när GCM implementerades innan man uppdaterade hanteringen av GCM 
meddelanden på klient sidan. Vid det tillfället så fanns det en guide på Googles hemsida som förklarade 
hur man skulle implementera den men den var inte så bra dokumenterad. Detta resulterade i att man 
fick söka runt på nätet efter information och att många timmar gick bort som man kunde ha lagt på 
andra delar. I konstrat mot GCM så var kodningen i SQLite mycket enklare då det var enkelt att följa 
dokumenteringen och att det var väldokumenterat. Valet av bibliotek och ramverk vid utveckling av 
ett program måste ses över noggrant innan man börjar med utvecklingen eller när det blir aktuellt att 
koda en del där ett bibliotek existerar.       

Även fast att parprogrammering är en norm när man använder sig av XP, visste vi i gruppen att från 

början att detta skulle blir svårt att tillämpa p.g.a. vi hade så olika och stora ansvarsområden. Det finns 

många fördelar med parprogrammering men i det här fallet var tidsramen för hela projektet för kort 

och för att kunna fullgöra så många krav som möjligt så valdes det att inte användas förutom i vissa 

speciella fall. Fallen då parprogrammering användes var vid fall då en svår bugg stöttes på eller när 

något viktigt skrevs, där det var bättre att två personer skrev koden än att en person gjorde det. 

Modelleringen av SQLite databasen gick rätt så bra. Eftersom att databasen vid serversidan i princip 

bestod av samma tabeller och kolumner så var det rätt så enkelt att modulera. Skillnaden var bara 

några nya tabeller som t.ex. en tabell för att spara inställningar för en användare. Modellen användes 

mer som en utgångpunkt för kodningen och modifierades inte så ofta när ett nytt krav läggs till eller 

ändrades. Men vid situationer då en ny tabell behövdes så gick den igenom processen för att 

normalisera den. Efter att det var klart så ändrades UML modellen också, anledningen till det var för 

att ge än bättre översikt ifall man var tvungen att gå tillbaka till modellen för någon anledning. 
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Dokumentationen gick mer eller mindre som det var tänkt. Varje viktig punkt som skulle diskuteras 

noterades och vid nästa möte vid slutet av dagen diskuterades den. Efter att ha diskuterat punkterna 

och kommit fram till ett beslut så dokumenterades de i ett Word dokument. Det enda problemet som 

stöttes på vid dokumentationen var om gruppen inte kom fram till något konkret och glömde bort att 

diskutera punkten igen. Det var inte ett så stort problem då gruppen rätt så snabbt kunde komma fram 

till en konsensus.  

Testningen av SQLite klasserna kunde ha gått bättre men till stor del var det inte ett så stort problem. 

Den första iterationen när grundfunktionerna av koden testades gick väldigt bra eftersom att koden i 

princip var likadan för insert och för att hämta data. Eftersom att rätt så många av metoderna som 

behövdes i de olika klasserna redan var identifierade vid modelleringsstadiet, så gick testning för de 

mer specifika metoderna också bra. 

Ett problemen som uppstod med testningen var när nya krav introducerades efter att en klass redan 

var godkänt. Efter att en klass gick igenom testningen och blev godkänd så var nästa steg att ta bort 

alla kod som användes under testningen. Sedan så omstrukturerades koden och skickades upp till 

repositoryn. Problemet uppstod när en klass som redan var godkänd sedan en tid tillbaka behövde ny 

funktionalitet, vid sådana tillfällen så fick man skriva test kod för metoder som man hade tagit bort 

testningskoden för. Till exempel om en ny metod behövdes för att ändra på innehållet på en rad så 

behövde man introducera global variabler igen, skriva metoden för ändringen och sedan skriva assert 

anropen i metoden för att hämta ut raden. Det här var inte ett så stort problem då många av 

metoderna redan var identifierade och ändringar i kraven som påverkade lagringen inte skedde så ofta. 

7.2 Resultat 
 

När man använder sig av testdriven utvecklig eller XP, så bör man från början veta vad slutresultatet 
kommer att bli. Att alla krav inte blir implementerad är något som man kan inse när man läser igenom 
beskrivningen för utvecklingsprocessen i XP. Detta eftersom att fokusen inte ligger på snabbhet utan 
att på att uppnå kod av hög kvalité. Det var exakt därför XP och testdriven utveckling valdes i början 
av utvecklingen. Många av kraven på klientsidan uppnåddes och med hjälp av de utvecklingsmetoder 
som vi valde så vet vi att en bra kvalité på koden uppnåddes. Brist på erfarenhet inom 
utvecklingsmetoderna var ett hinder eftersom att det bidrog till en långsammare utvecklingstakt.  

Om man blickar tillbaka så inser man att man inte blint ska lita på ramverk. Som det nämndes tidigare 
så uppstod många problem med ramverk under utvecklingen och detta p.g.a. att dokumentering inte 
var den bästa eller att bara en del av funktionerna man behövde var implementerad. När man 
undersöker ett extern biliotek eller ramverk är det viktigt att man verkligen förstår vad de gör och att 
det är det funktionalitet som projektet behöver. Så att man inte i framtiden märker att det inte var ett 
bra val att använda ett bibliotek och man blir tvungen att börja om från början.    
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7.3 Hållbar utveckling 
 

Ett av det viktigaste målen med projektet var att utveckla ett robust system som höll en hög kvalité, 

var enkel att underhålla samt att koden ska vara flexibel. I det långa loppet så kan det ur ett ekonomiskt 

perspektiv ses som en stor fördel att utveckla ett system, där fokusen ligger på att skriva flexibel kod 

som håller hög kvalité. Ett system utvecklas oftast för att användas under en lång tid i mot framtiden 

och väldigt ofta så uppstår också nya krav efter att system har utvecklats och levererats till kunden. 

Det innebär att kostnaden inte tar slut efter att systemet har levererats till kunden, utan man måste 

också ta hänsyn till kostnaden kring underhållningen av systemet. 

Att utveckla ett system kan kosta en hel del och är något som ett företag oftast vill undvika att göra 

ofta, så genom att skriva flexibel kod så kan man öka livslängden på systemet. En annan stor fördel 

med flexibel och välkommenterad kod är att ifall att gruppen som utvecklade system kanske inte är 

samma utvecklingsgrupp som kommer ta över ansvaret att underhålla system. Med väldokumenterad 

kod så kommer det vara enklare för gruppen som tar över underhållning att förstå systemet och bygga 

ut eller underhålla den. Det vore oansvarigt av ett företag att inte ta hänsyn till flexibel kod men det 

beror på många olika faktorer som kostnader, utvecklingsgruppen etc. 

Koden som har skrivits är tänkt att fungerar i många år långt fram i tiden och med hjälp av en bra design 

och flexibel kod så blir det enklare att implementera nya krav.   

7.4 Sociala och etiska aspekter   
 

Personlig integritet på nätet har alltid varit en viktig fråga för många människor världen över. Detta 

med tanken på att fler och fler hemsidor och tjänster som e-handel, e-mail, mobil bankning, sociala 

medier etc. blir större för varje dag. Dessa tjänster hanterar stora mängder data och det är viktigt att 

dessa tjänster skyddas från hackers och andra människor som vill använda data för sin egen vinning.  

Förbindelsen mellan klienten och servern måste vara säker speciellt vid tillfällen då en användare håller 

på att logga in. När en användare loggar in så skickas väldig känslig information upp till servern, 

nämligen hans användarnamn och lösenord. För att skapa en säker koppling mellan klienten och server 

används HTTPS, som krypterar all data som skickas mellan parterna. Detta gör det svårare för tredje 

parter att tillgång till data.   
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Bilaga A: Kravspecifikation 
 

 Systemet använder sig av klient-server artitektur. 

 Klienten använder sig av android plattformen. 

 Data om användarna och spel ska sparas i en databas.  

 Databasen ska ligga på en MYSQL server.  

 Data sparas även lokalt med hjälp av SQLite. 

 En användare meddelas så fort relevant ändring i databasen sker. 

 Förbindelsen mellan klienten och servern ska vara krypterad. 

 Enbart mobila enheter får kommunicera med Servern. 

 Det ska finnas stöd för både Svenska och Engelska. 

 Användaren ska kunna byta mellan språken. 

 En ny användare ska kunna registera på systemet med användarnamn, email och lösenord. 

 Användarens lösenord ska vara krypterad i databasen. 

 Systemet skall ha ett inloggningförfarande. 

 Användaren ska kunna logga ut och all information om användaren ska raderas från SQLITE. 

 Vid inloggning hämtas återigen information om användaren och dess spel. 

 Systemet skall kunna återställa borttappade lösenord åt användaren. 

 Användare ska ha en avatar. 

 En användare ska kunna hitta andra användare genom att söka på deras användarnamn. 

 En användare ska när som helst kunna ändra sitt lösenord, användarnamn och avatar.  

 Användaren ska kunna skapa ett spel med en slumpvald spelare eller en slumpvald grupp av 
spelare eller med en vän eller med en grupp av vänner. 

 Användaren ska kunna skapa ett spel i träningsläge. 

 En slumpvald grupp ska bestå av minst 3 användare och maximalt 8 användare. 

 Ett spel ska bestå av 4 runda och 6 slumvalda kategorier. 

 Ett spel ska inte pågå i realtid utan användaren spela när han är tillgänglig. 

 Företaget ska kunna när som helst lägga till nya kategorier eller språk.  

 Företaget ska kunna stäng av/sätta på en kategori. 

 Systemet ska välja en slumpvald bokstav för varje runda. 

 Längden av ett runda ska vara 2 minuter. 
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 En användare behöver inte vänta ut tiden, utan det ska finnas en möjlighet till att stoppa 
rundan. 

 En användare ska kunna ge upp ett oavslutat spel. 

 Användaren ska kunna starta flera spel. 

 Användaren ska kunna se alla hans pågående spel. 

 Användaren ska kunna se resultatet på avslutade spel på sin historik. 

 En ny runda påbörjas bara ifall alla spelare i en runda har lämnat i en deras svar. 

 Efter avslutad runda så beräknas den total poängen för den avslutade runda för varje 
användare.  

 Ett korrekt svar ger 100 poäng, ett inkorrekt svar ger 0 poäng och om flera spelare har svarat 
samma på en kategori skall poängen fördelas på antalet spelare. 

 Bonuspoäng fördelas till den spelare som snabbast svarar korrekt på alla frågor.  

 Användaren får se sitt och andras resultat innan nästa runda påbörjas. 

 Efter sista rundan ska alla spelare meddelas och vinnaren utses. 
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Bilaga B: JUnit test 
 

JUnit klassen assert användas vid testningen av SQLite klasserna. Två viktiga metoder som kommer att 

användas är assertTrue och assertEquals. Assert true metoden används för att kolla ifall inputen är 

sann. Assert equals används för att t.ex. kolla ifall två objekt är lika med varandra.  

Figuren visar hur dessa metoder används vid testningen av klasserna. Här nedan kommer en 

beskrivning på hur den första iteration, där man testar att lägga in en rad och att hämta en rad. 

Tabellen som kommer att testas är tabellen för att spara en användare. För att göra det enkelt att testa 

att samma värden som hämtas från tabellen matchar de som la in så används globala variabler för 

värdena. Figur B.1, visar de globala variablerna. 

 

Figur B.1, Globala variabler används för matchning. 

När man sparar en användare så använder man sig av metoden insert som kan ses på figur B.2. Insert 

metoden består av tre in parametrar, tabell namnet, kolumnerna och värdena. Metoden returnerar 

ett id om operationen var lyckad annars -1 ifall ett fel uppstod. I det här fallet så är idet som returneras 

av typen long och namnges insertUserId. Id används sedan i metoden assertTrue metoden där 

villkorets som testas är ifall det inte är lika med -1. Om den är lika med -1 så betyder det att vi har fått 

ett fel meddelande och att testningen misslyckades.  

 

Figur B.2, Spara en användare i Sqlite. 

Nästa steg i testningen är att hämta ut raden som la till in i tabellen, koden för det visas i figur B.3. 
Här kommer assertEquals metoden och de globala variablerna in. AsssertEquals tog som sagt två in 
parameter, två objekt som skulle jämföras. I det första fallet så jämförs den globala variabeln user_id 
med värdet som ligger i tabellen, värdet hämtas ut med hjälp av cursor objektet. Ifall att testet går 
som tänkt så kommer ”Passed test” att skrivas ut men ifall att någon av värdena inte matchar så 
kommer ett Assertion Error att kastats, Det innebär att koden inte blivit godkänt och måste skriva 
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om. När första iterationen är godkänd så går man sedan över till nästa iteration då mer specifika 
funktioner kodas och testas.  

 

Figur B.3, Hämta ut en användare från SQLite. 
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Bilaga C: Integration 
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Bilaga D: Integration - exceptions 
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Bilaga E: Integration – SQLite 
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Bilaga F: Sekvensdiagram – byte av avatar 
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Bilaga G: GCM anrop för att avsluta ett spel 
 

 

 


