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Sammanfattning 
 

Målet med detta projekt var att utforma en kommunikation och databassystem för ett multiplayer 

ordbaserat spel åt Tweakers HB. Tweakers HB är ett produktbolag som utvecklar mobila applikationer 

där Wordhunch är en utav deras produkter. Systemet är en webbaserad API som stöds av en databas 

system för att kunna hantera olika aspekter av ett multiplayer ordbaserat spel. API: et kommer att 

användas av en Android applikation som utvecklas av andra utvecklare på Tweakers HB. 

Kommunikationssystemet har tagits fram med Extreme Programming samt testdriven utveckling. 

Utvecklingen skedde med välkända och beprövade metoder för att kunna säkerställa att ett system 

med hög kvalitet levereras. Båda system utnyttjar gamla och vältestade verktyg så som MySQL för 

databashantering medan REST-arkitektur används för kommunikationssystem. I slutet av utvecklingen 

uppfylldes alla ställda krav. System klarar av prestandakravet enligt de tester som utfördes. Under 

testning har flera komplikationer uppstått som inte var kända under utvecklingen eller före som t.ex. 

ta fram det korrekta ord när ett felstavat ord har skickats in. 

 

Nyckelord: API, MySQL, Android, RESTful, JSON, GCM, Jersey, Levenshtein Distance, OAuth2.0 
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Abstract 
 

The goal of the project was to design a communication and database system for a multiplayer word 

based game for Tweakers HB. Tweakers HB is a company that develops mobile applications, where 

WordHunch is one of their products. The product itself is a web based API which is supported by a 

database system for handling different areas of a multiplayer based mobile game. The API will be used 

by the other developers of Tweakers HB for communication between Server and multiple Android and 

iOS mobiles. The system is a fully accomplished system. The system has been produced using Extreme 

programming. Development was done with well-known and proven methods to ensure that a system 

of high-quality was delivered. Both systems utilizes old and well tested products like MySQL for 

database management while REST architecture style for API system. At the end of the project all 

requirements were met. The system passed all the required tests conducted and will be able to handle 

large quantity of incoming traffic from Android and iOS mobile devices, according to tests. During 

testing multiple issues came up which were neither known before the production or under production 

for ex. retrieving the correct word when a misspelled word has been submitted.  

 

Keywords: API, MySQL, Android, RESTful, JSON, GCM, Jersey, Levenshtein Distance, OAuth2.0 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

XP XP står för Extreme programmering och är en agil arbetsmetod. System 

utvecklas iterativt och inkrementellt under denna 

systemutvecklingsprocess.  

APP APP står för Applikation och syftar till en applikation som kan köras på 

mobila enheter där tabletts ingår. 

Mecurial Mecurial är en versions hanterings verktyg som används för att version 

hantera källkod och för projekthantering.  

JSON JSON står för Javascript Object Notation och är ett kompakt textbaserat 

format som används för datautbyte. JSON-format är specificerat som 

RFC-4627 [1]. 

Relationsdatabas En relationsdatabas är databas där data är organiserad i relationer. 

SQL LIKE SQL LIKE operator är en operation för att söka fram alla rader i en 

relationsdatabas tabell vars kolumn(er) har ett visst mönster. Detta 

mönster definieras vid exekvering av operationen. 

PUSH Notifikation Push notifikation, är en tjänst som möjliggör att skicka information från 

Server till mobiler utan en öppen koppling. Vanligen kallas GCM i Android 

och Apple PUSH för Apple mobiler. 
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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 problem motivering 

Tweakers HB är ett nystartat företag som består av tre personer, mig själv, Mohammed Reza 

Nadafan 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 [2]. Hela 63 % av befolkningen ägde minst en smartphone vid första 

kvartalet av 2013 [2].  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 innebär att vid lansering blir vi den första. 

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. 
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1.3 Avgränsningar 

Projektet är uppdelat i tre delar, Server Kommunikation och Datahantering, Android Klient och 

Android Klient Kommunikation och Informationshantering. I rapporten behandlas enbart Server 

Kommunikation och Datahantering, Se Figur 1.1. För att kunna ta del av rapporten som behandlar 

andra delar av detta projekt refererar jag till MohammedReza Nadafan och Abbas Assam Syeds 

rapporter ”WordHunch – Arkitektur och design av en androidapplikation” [3] resp. ”WordHunch 

– Serverkommunikation och lokal datalagring av en androidapplikation” [4]. 

 

 
 

 
 

Figur 1.1 Helhetsperspektiv av systemet. Rapporten och projekten behandlar det inringade systemet. 

 

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 

Systemet är ett kommunikationssystem med en databas. Databasen är dold för den yttre världen, 

och all kommunikation sker via kommunikationssystemet. Företagets krav är att utveckla en 

webbaserad API som ska vara enkelt att läsa och använda. HTTP-protokoll kommer att vara 

underliggande protokoll för API. En hemsida med dokumentation skapas för att möjliggöra för 

utvecklarna att kunna enkelt läsa en lista över alla förfrågningar som kan göras mot systemet. 

Företagets utveckling- och säkerhetskrav är att utveckling av systemet skall göras enligt MVC 

mönstret (Model-View-Controller). Vyn skall representeras av förfrågningar och respons på de 

förfrågningarna som görs mot servern. Säkerhetskraven är att all kommunikation mellan klient 

och server är krypterad och enbart klienter (mobila enheter) får kommunicera med systemet.  

De flesta mobila operativsystem idag stödjer JSON. JSON är mycket mer mångsidigt än bara ASCII-

text och enklare än XML, det är därför ett krav att använda JSON som kommunikationsspråk. Ett 

annat konkret mål är att ändring av data som påverkar en eller flera användare skall meddelas till 

Internet 

Stackar av Tomcat servers 

GCM Servers 

Databas 
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de klienter som blir påverkade. WordHunch är ett multiplayerspel, det är därför viktigt att alla 

spelare i en match blir meddelade vid ändringar.  

Förutom det ovanstående, ett icke-funktionellt krav som ställs på systemet är att systemet skall 

kunna leverera bra responstid. Dålig responstid kan leda till sämre spelkänsla. En rimlig responstid 

som har beslutats av företag är att responstiden ska vara <500ms. Motivering för detta beslut kan 

läsas om i kapitel 3.7. 

1.5 Översikt 

Kapitel 1 Inledning – Fastställer helhetsbild av projektet och den del av systemet som skall 

utvecklas och behandlas i rapporten d.v.s. ett kommunikationssystem med en databas för 

WordHunch. 

Kapitel 2 Bakgrundsmaterial – Beskriver de olika teknologier och metoder som används under 

projektets gång för att uppfylla de krav som har ställts upp i Kapitel 1.4.  

Kapitel 3 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 hur de samverkar med varandra. 

 Designen, som återger arkitektur på ett kodvänligt sätt.  

 Problem, som beskriver de svårigheterna som dykt upp under projektets gång och hur 

de har hanterats.   

Kapitel 5 Resultat – Beskriver det system som har framställts för företaget. Utöver det så återges 

också hur väl har man efterföljt de krav som ställdes i Kapitel 1.4. 

Kapitel 6 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. 

 

  



5 
 

3 Bakgrundsmaterial 
I detta kapitel beskrivs de teknologier och processer för läsaren som har använts för att framställa 

produkten, så att hen ska få en bra förståelse för den teori som processerna är byggd på, samt hur 

dessa processer har hjälpt utvecklaren under projektet.  

 

3.1 Extreme Programming (XP) 

Extreme programming är en mjukvaruingenjörsmetodik som bygger på fem värderingar: 

Kommunikation, Återkoppling, Enkelhet, Mod och Respekt [6].  Extreme programming är en 

extreme populär utvecklingsmetod. Inom XP, fokus ligger på att utföra arbetet på bästa sätt och 

undvika att införa komplexitet med ett dussintals dokument. Man lägger även stor vikt på 

lagarbete och man föredrar en icke hierarkisk struktur. Detta innebär att alla medarbetare i 

arbetslaget är värda lika mycket oavsett deras position inom företaget [5]. 

Större delen av jobbet, inom XP, utförs tillsammans med kunden på plats för att hålla kontinuerlig 

kommunikation mellan utvecklarna och kunden. Arbetsmoment delas upp i iterationer vars längd 

och innehåll bestäms tillsammans med kunden, vanligtvis brukar en iteration vara runt en vecka 

[7]. Under varje iteration försöker utvecklarna skapa en prototyp som ska testas av kunden som i 

sin tur kan resultera till ändringar i kravspecifikationen [5]. Därför är det viktigt att utgångpunkten 

för utvecklarna är enkelhet, anledningen till det är att utvecklarna ska undvika att skriva onödig 

kod. 

XP lägger stor vikt på lagarbete, därför är det viktigt att visa respekt för alla medarbetare i laget. 

För att projektet inte ska äventyras, ska utvecklarna vara uppriktiga med sina kunskaper. 

Utvecklarna i arbetslaget ska ha mod för att kunna ta konstruktiv kritik för det arbete som de har 

utfört. Parprogrammering är en norm inom XP och går ut på att två utvecklare, sida vid sida, 

designar, utvecklar, och testar en komponent. Parprogrammering leder oftast till bättre design och 

kod eftersom den kod som utvecklas av ena utvecklaren granskas på plats av andra utvecklaren 

[6]. 
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3.2 Testdriven utveckling 

Testdriven utveckling är en process som är grundpelaren för XP. I testdriven utveckling skrivs tester 

innan koden som skall hantera ett krav i en komponent skrivs. Därför ska varje test bestå utav ett 

enhetstest och vara avgränsad till max ett krav på en komponent [8]. Detta leder till att utveckling 

av produkten bedrivs av tester istället för att låta utvecklingen driva testning. Testdriven utveckling 

fungerar på följande sätt (Se Figur 2.2): 

 Skriv ett test som misslyckas för första gången, ty koden är inte komplett eller i många 

fall metoder finns inte ens för att anropas. 

 Komplettera eller utveckla de klasser eller metoder som krävs för att testet ska lyckas. 

 Formatera om och dokumentera koden så att koden blir enkel att följa och förstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 2.1 Olika faser av testdriven utveckling.  

Testdriven utveckling består utav ovanstående faser i en iterativ process. Dessa faser kallas för 

Rött, Grön och Formatera om. Under den röda fasen har utvecklaren identifierat en ny 

funktionalitet och skriver ett test eller har redan kört ett test som misslyckat. Därmed gå över till 

nästa fas, den gröna fasen. Under denna fas lägger utvecklaren till den nya funktionaliteten eller 

åtgärdar felen som krävs för att testet som tidigare misslyckats ska lyckas. Det viktiga under denna 

fas är att inte komplicera utveckling av komponenten. Utvecklaren ska skriv så lite mängd kod som 

möjligt för att få testet att bli godkänt. Efter ett godkänt test kommer man till formatera om fas. 

Under denna fas skall koden formateras om så att den blir läsbar och lättförståelig. Enhetstestar 

utförs kontinuerligt på alla kodändringar, vilket säkerställer att tester lyckas även efter 

kodändringar [5]. Till slut har man en hög kvalitetskod och utvecklarna kan ta nya krav och skriva 

nya tester. 

  

Skriv test som 

misslyckas 

Utveckla koden 

till testen tills 

den lyckas 

Formatera koden  
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3.3 MVC-Mönster (Model – View – Controller) 

MVC är ett designmönster som delar upp en applikation i tre delar, domänen, applikationen och 

affärslogiken [9]. I enkla ord kallas dessa för: 

 Model – Lagret som innehåller affärslogiken för applikationens domän. 

 View - Lagret som hanterar grafiska gränssnitt samt I/O från användaren. 

 Controller – Lagret som är mellanhand för vyn och modell. Vid uppdatering av modellen 

från vyn får enbart Controller anropa metoder i modellen.  

Resultatet av att separera applikationen i mindre delar leder till låg sammankoppling på grund av 

att de olika lager får mer bestämda syften t.ex. så agerar controllern som en mellanhand mellan 

vyn och modellagret, och dess enda syfte blir att omdirigera anrop från vyn till modellen [10].  

3.4 JSON 

JSON står för Javascript Object Notation och är ett kompakt textbaserat format som används för 

datautbyte och även för data lagring [11]. JSON är specificerat enligt RFC-4627 [1]. 

JSON använder sig utav nyckel-värde par. Detta innebär att varje nyckel i ett JSON objekt kan ha 

antingen ett eller inget värde. JSON jämfört med XML har ingen fördefinierad struktur vilket 

möjliggör att nycklar i ett JSON objekt kan anta vilket värde som helst (Se figur 2.2 och 2.3). 

 

Figur 2.2 JSON Objekt som definierar persons namn och skolan 

 

Figur 2.3 JSON Objekt som definierar persons namn och skolan 

Trots att JSON ursprungligen är baserad på en icke-strikt delmängd av skript språk, Javascript, så 

är den fortfarande oberoende av programmering språk. Anledningen till att JSON används för 

projektet är för att JSON är kompaktare än XML. Detta innebär att JSON ger bättre prestanda vid 

kommunikation mellan server och klient än XML. JSON behöver ingen fördefinierad struktur utan 

strukturen kan ändras allt eftersom. Dessutom är JSON text-baserat språk vilket har hjälpt vid 

felsökning av systemet då resultat i JSON är enklare att läsa. Förutom det har JSON ganska bra 

officiellt stöd från Oracle Java och även av klienter som Android och iOS. 
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3.5 REST 

Termen REST står för Representational State Transfer och utvecklades av Roy T. Fielding i hans 

PhD. Arbeten, 2000 [12]. Fielding hade tidigare bidragit med utveckling av HTTP 1.0 och var även 

arkitekten för uniform resource identifier (URI).     

REST i sig är ingen fördefinierad arkitektur, utan beskriver en rad regler som tillämpad i sin helhet 

leder till en mjukvaruarkitekturstil.  Dessa regler är [12]: 

 Allting är en resurs – all typ av data som kan betecknas med ett namn är en resurs. Det 

kan till exempel vara en bild, ett dokument eller ett objekt. Alltså en resurs är konceptuell 

kartläggning av data.  

 Tillståndslösa interaktioner – Under kommunikation mellan klient och server sparas 

ingen information i objektform på server sida. Varje förfrågan från klienten ska innehålla 

tillräcklig med information för att kunna nyttja av servicen från resursen. 

 Uniform gränssnitt – De mest grundläggande operationer i de flest webb-baserad 

applikationer kan brytas ner i fyra kategorier: Skapa, Hämta, Uppdatera, Radera (På 

engelska: Create, Retrieve, Update, Delete (CRUD)). Även om REST tillåter exekverings av 

affärslogik på server nivå, så kan vi fortfarande påstå att logiken kommer vara bland de 

kategorierna. Detta innebär att arkitekturen av applikationen kan förenklas till dessa fyra 

kategorier, vilket frikopplar och tillåter varje del att vara oberoende av andra. Det finns 

fyra reglar för uniform gränssnitt för att den ska fungera: 

 

o Resurs identifieras med en URI – Eftersom allting i REST är resurser måste de 

identifieras på något sätt. Därför betecknar regeln att varje resurs måste ha en 

unik URI. 

o Interaktion med resurser sker med data och metadata.  

o Självbeskrivande meddelande – Varje förfrågan och respons ska vara 

självbeskrivande d.v.s. att det ska finnas tillräckligt med information om hur 

meddelande kan processas. Det kan t.ex. vara vilken parser som  skall användas 

för att läsa responsen på en förfrågan, vilket kan definieras med Internet Media 

Type [13]. 

o HATEOAS – Hypermedia as the Engine of Application State – Anta att man 

besöker en slumpvald webbsida. På webbsidan finns tillräckligt med information 

för att kunna navigera runt på webbsidan, därmed blir behovet av 

dokumentation för att använda webbsidan minimal. Denna regel förespråkar att 

respons för en API som skapas med REST ska vara så tydlig med sina 

navigeringslänkar att utvecklaren inte ska behöva någon dokumentation.  T.ex. 

Anta att vi vill ta fram meddelande med id = 20 på ett socialt nätverks hemsida. 

Responsen i sådana fall kan se ut följande (Se Figur [2.4]): 

 
Figur 2.4 En vanlig JSON respons. 

 

 

 

Om nu regeln ska tillfredsställas så ska responsen se ut på följande sätt (Se figur 

2.5) 
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Figur 2.5 En HATEOAS JSON respons. 

 

3.6 OAuth 2.0 

OAuth är ett auktoriseringsprotokoll med öppen standard som är specificerad under RFC-6749 

[14]. OAuth främsta syfte är att möjliggöra för en tredje part att komma åt användarens uppgifter 

utan att behöva känna till användarens inloggningsuppgifter. I den traditionella Klient-Server 

auktoriseringsmodellen, så måste användaren vid förfrågningar av åtkomst till en skyddad resurs 

dela med sig sitt användarnamn och lösenord. Ifall den åtkomsten skall delas med en tredje part 

kan vissa problem uppstå som t.ex. lösenordet måste sparas av tredje parten i klar text för framtida 

förfrågningar, tredje parten får bred tillgång till användarens skyddade resurser, eller att 

användaren aldrig kan återkalla åtkomst för tredje parten. 

OAuth behandlar sådana frågor genom att introducera en auktoriseringslager där åtkomst för 

tredje part kontrolleras av resursservern och användaren vars resurs begärs, och att 

åtkomstreferenser blir annat än användarens användarnamn och lösenord [14].  Istället för 

användarens inloggningsuppgifter får tredje parten en accesstoken, en sträng som betecknar 

bestämd storlek av tillgång, livstid och andra egenskaper. Detta innebär att användarens skyddade 

information förblir skyddad samt att användaren kan återkalla åtkomst från tredje part när hen 

önskar.  

3.7 Rimlig Responstid 

För att spelkänsla ska kunna bibehållas är det ytterst viktigt att systemet levererar bra responstid. 

Företaget har ställt kravet att responstid från systemet ska vara <500ms. Jakob Nielsen förklarar 

tre tidsgränser som utvecklarna bör ta hänsyn till vid optimering av applikationer [15]. De 

tidsgränserna när en användare har klickat på en knapp tills responsen visas är: 

 100ms: Användaren upplever en responstid på mindre än 100ms som omedelbar. Detta 

beror på att tar ca 13-80ms för vår hjärna att bearbeta information från ögonen [16].  

 1.0s: Vid en responstid mellan 100ms och 1.0s känner användaren av fördröjning mellan 

skickade förfrågan och responsen. Detta är precis vid gränsen för att användaren ska 

fortsätta följa med i flödet av applikationen. Det innebär också att någon feedback inte 

behövs för att upplysa användaren. 

 10.0s: Vid en responstid på 10.0s blir det svårare att hålla kvar användares 

uppmärksamhet på en feedbacks dialogruta. Vid längre fördröjning vill användaren gärna 

göra något annat medan systemet kan returnera med en respons.  

För att ge bra användarvänlighet vill företaget gärna ha så kort responstid som möjligt, men det är 

inte alltid möjligt på grund av olika faktorer som t.ex. användarens geografiska läge, serverns 

närvarande belastning osv. Därför ska vara rimligt att responstid ligger mellan 100ms till 1.0s så 

att användaren även i värsta fall känner av så lite fördröjning som möjligt. I denna responstid 

inkluderas även den tid som klienten behöver för att bearbeta data från servern. 
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3.8 Ramverk 

Användning av några eller många ramverk är en kritisk fråga för de flesta projekt. Genom att nyttja 

olika ramverk kan utvecklarna förkorta tiden för att utveckla en viss funktionalitet men man 

kompromissar med att ge upp kontroll över sitt system. Därför skall det alltid övervägas om ett 

visst ramverk är ett måste för just för det projektet. Nedan beskrivs de ramverk som har använts 

för att utveckla WordHunch.    

3.8.1 Jersey 

Jersey är ett open-source ramverk från Oracle som används för att utveckla RESTful API i Java. 

Jersey är en implementation av gränssnitt som finns definierade i JAX-RS biblioteket. Med hjålp 

av Jersery undviker man ”boilerplate” kod som krävs för att komma igång [17].  

Genom att ha använt Jersey undveks just ”boilerplate” kod, vilket innebär att fokusen kunde 

ligga mer på hantering av data än att skriva funktionaliteter som omvandlar HTTP förfrågningar 

till Java metoder och dess parametrar.  
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3.8.2 GSON 

GSON är en open-source bibliotek som används för att omvandla ett Java-Objekt till ett JSON 

objekt och vice versa. GSON är användarbart just för att ingen konfiguration är nödvändig. 

Alltså GSON är en drop-in bibliotek som använder sig av Java Seralization för att omvandla ett 

java objekt till ett JSON objekt och vice versa (Se figur 2.6). 

 

Figur 2.6 Omvandling av Java-objekt till JSON Sträng 

Även om JSON är ett kompakt text-baserat språk utan fördefinierad struktur så kan det bli 

väldigt svårt att manuellt omvandla ett Java-Objekt till JSON och vice versa. Det kräver att man 

manuellt bygger metoder som kan omvandla varje objekt. Genom att använda sig utav GSON 

undviker man manuell omvandling av objektet, vilket innebär att data inom systemet alltid är 

i Java-objekt format och arbetsprocessen underlättas. 

 

3.8.3 Google Cloud Messaging (GCM) 

Vid ändring i databasen som påverkar andra spelare, ska dessa spelare bli varse om ändringen. 

Systemet kan inte ha öppna socketkopplingar till alla spelare eftersom det kan leda till att 

systemet blir konstant överbelastat. Systemet behöver ett push-notificationtjänst, och i detta 

projekt använder vi oss GCM för Androidklienter.  

GCM är en tjänst som erbjuds av Google för att skicka data från en server till en Android mobil 

utan att servern behöver ha en öppen socketkoppling till mobilklienten [18]. Alltså är GCM en 

push-notifikationtjänst vars uppgift är att ta emot meddelande från en registrerad server och 

leverera till en registrerad Androidmobil.  

GCM är det rätta systemet för vårt arbete just för att det är en officiell lösning från Google, 

som även äger Androidsystemet. Det är kostnadseffektiv att använda sig utav GCM eftersom 

implementation av klient sida sköts av Google d.v.s. när och hur ett meddelande ska laddas 

ner från Googles servrar sköts av en GCM-klient. Utskick av meddelanden från servrar är också 

skriven av Google och samtliga meddelande sparas på Googles servrar, vilket leder till att våra 

serverar inte behöver överbelastas.  

GCM kan skicka max 4 KB data åt gången [19]. Detta innebär att applikationer som behöver 

leverera små mängder data kan använda sig av GCM. WordHunch däremot behöver oftast 

skicka mer data än 4 KB, vilket beskrivs mer om i Kapitel 5.5.3. 
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Figur 2.7 Helhetsperspektiv av systemet. Rapporten och projekten behandlar det inringade systemet. 

3.8.4 Levenshteins avståndsalgoritm 

För att behålla bra spelkänsla för användaren som har felstavat ett eller flera ord i en runda, 

tas de korrekta orden fram och ges full poäng. Därför behöver systemet en eller flera 

algoritmer som kan ta fram det korrekta ordet givet ett felstavat ord. Databasen har flera 

miljoner ord, vilket innebär att en välbeprövad algoritm är en bättre lösning för detta projekt 

än att utveckla något eget. Därför har Levenshteins algoritm valts för detta ändamål. 

Levenshteins algoritm går ut på att två givna ord, ett som källa (k) och andra som mål (m), hitta 

den minsta väg det tar för att omvandla k till m. För att beräkna alla möjliga vägar mellan de 

två angivna ord definieras tre redigeringsoperationer och deras kostnad. Distans mellan två 

ord är minst antal redigeringsoperationer det tar för att göra omvandlingen från k → m. De tre 

redigeringsoperationerna är [20]: 

 Substitution, som har kostnad 1 vid substitution av två bokstäver annars 0. 

 Radering, som har kostnad 1 vid radering av en bokstav. 

 Införing, som har kostnad 1 vid införing av en bokstav. 

 

För att beräkna minimal kostnad, skapar algoritmen en kostnads matris vars rader är 

bokstäver av källan (k) och kolumner är bokstäver av målen (m). Den första raden och kolumn 

däremot hålls tom ifall ordet k är tom eller om ordet m är tom. I nästa steg fylls första raden 

och kolumnen med 0 … n där n är längden av k och längden av m (se figur 2.8). 

 

  P U S S E L 

 0 1 2 3 4 5 6 

P 1       

S 2       

S 3       

L 4       

E 5       

    
Figur 2.8 En illustration över hur kostnads matris börjar. 

 

GCM Server 

Stackar av Tomcat servers 

Databas 



13 
 

Sedan beräknas kostnaden av nästa element i matrisen med hjälp av följande regel [20]: 

 Om k[i] = m[i], då kostnad = 0, 

 Om k[i] ≠ m[i], då kostnad = 1  

   P U S S E L 

 0 1 2 3 4 5 6 

P 1 0      

S 2       

S 3       

L 4       

E 5       

    
Figur 2.9 - En illustration över hur kostnads matris. 

 

 

Därefter beräknas kostnaden av resterande element i en iterativ process där värdet av varje 

element är minimum av (se figur 2.10) [21]: 

 Element som är ovanpå plus ett: M[i – 1, j] + 1, 

 Element som är till på vänster plus ett: M[i, j – 1] + 1, 

 Element som är diagonalt ovan och till vänster plus kostnad: M[i – 1, j – 1] + Kostnad 

 

 

 

   P U S S E L 

 0 1 2 3 4 5 6 

P 1 0 1 2 3 4 5 

S 2 1 1 1 2 3 4 

S 3 2 2 1 1 2 3 

L 4 3 3 2 2 2 2 

E 5 4 4 3 3 2 3 

    
Figur 2.10 En illustration över den slutliga kostnads matris. 

 

När matrisen har fyllts upp blir den minimala kostnaden för att omvandla k → m det sista 

element längst ner till höger på matrisen. I vårt fall blir det kostnad 3.   
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4 Metod  
Detta avsnitt beskriver de metoder, teknologier och ramverk som har använts för utveckling av 

systemet.  

 

Utvecklingsmiljö har varit olika för kommunikationssystem och databas. Eftersom företaget inte 

har någon praxis om att använda en viss typ av verktyg får utvecklarna välja dessa verktyg efter 

get tycke. 

 

4.1 Utvecklingsmetod 

Extreme programmering har använts för utveckling av systemet. Utvecklingen delades upp i 

iterationer där varje iteration varvade en heltid arbetsvecka. Vid vissa tillfällen utökades tidsramen 

till ytterligare en arbetsvecka om funktionaliteten krävde mer arbete. 

Hela produkten utvecklades av tre personer där var och en jobbade på sin del och var beroende 

av varandras arbete. Därför var det viktigt att kunna konstant få objektiv kritik och synpunkter över 

det arbete som har utförts resp. det som behövdes att utföra. Vissa situationer krävde att gruppen 

tillsammans var tvungna att ta viktiga beslut. Därför hölls korta möten dagligen vid början och 

slutet av en arbetsdag. Sedan hölls längre möten vid slutet av varje iteration. 

Det föredras vanligtvis att man använder sig utav parprogrammering när XP är projektets 

utvecklingsmetod [5]. Men eftersom arbetslaget hade ansvar för olika delar i systemet användes 

parprogrammering endast vid nödfall som t.ex. vid en svår bugg. 

WordHunch är ett multiplayerspel, därför var det viktigt att få feedback av personer utanför 

gruppen. Det beslutades att en prototyp ska utvecklas vid varje iteration så att det kan testas av 

beta-användarna. Eftersom projektet redan använde sig av test-driven utveckling räknades deras 

kritik in som användare berättelser (eng. user stories), som i sin tur blev grunden för ändringar i 

kravspecifikationer.   

4.2 Utvecklingsmiljö 

Utveckling skedde med open-source produkter som man var bekant med. Eclipse med Java EE 

användes för kodskrivning. Eclipse är ett ganska känt IDE på grund av sin robusthet, enkelhet och 

möjlighet att anpassa den till sitt eget behov.  

 

I Eclipse IDE används Maven plug-in för att kunna lättare hantera nedladdning och uppdatering av 

de ramverk som används för byggande av systemet. Eclipse ”auto-build” funktionalitet underlättar 

arbetsprocessen för utvecklarna då Eclipse automatiskt kompilerar de filer som inte har 

kompilerats, vilket innebär att vid slutet av projektet har alla filer redan kompilerats. Eclipse kan 

då även indikera fel kod eller saknad kod. Förutom det finns en hel del funktionaliteter i Eclipse 

som gör att utveckling går snabbare. 

 

För databashanterings körs MySQL Community Server 5.1. MySQL har även skapat MySQL 

Workbench som kan användas för databasmodellering efter att ha vi haft dåliga erfarenheter med 

Microsoft Access. MS Access är svårare att hantera än Workbench, vid stora databasdiagram blir 

den svår att hantera och ger en sämre överblick över relationer mellan tabeller. MS Access saknar 

även funktionaliteter som t.ex. importera/exportera modeller till eller från andra verktyg. 

Workbench är däremot enklare att använda och har stöd för en hel del viktiga funktioner såsom 

importera/exportera modeller. MySQL Workbench möjliggör för utvecklarna att uppdatera en 
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befintlig databas med data. Detta hjälper mycket under testdriven utveckling då tester kunde 

skrivas och data förlorades inte vid ändringar. 

4.3 Versionshantering och repository 

I projektet används Mecurial för projekthantering medan en privat repository skapades på 

bitbucket.org. Bitbucket erbjuder cloud-repository tjänst för allmänheten med både Mercurial och 

Git. Bitbucket har diverse funktionaliteter som till ex. stöd för olika programmeringsspråk och 

uppvisning av kod på deras webbsida. 

Eftersom projektet hade ett gemensamt repository med två andra kollegor, MohammedReza 

Nadafan och Abbas Assam Syed, blev det enklare med Bitbucket då det inte längre krävdes ett 

speciellt verktyg för att granska varandras kod. 

För att underlätta hanteringen av projektet, som t.ex. checka in kod för granskning, användes 

TortiseHg, då den har enkla funktioner. 

4.4 Dokumentation 

Dokumentation sker med Microsoftprodukter, nämligen Vision 2013 och Word 2013. 

 

För källkodsdokumentering generas Java-Docs automatiskt i form av webbsida. Att skriva källkod 

som är tydligt och är självbeskrivande har varit något som eftersträvats av arbetslaget. Docs gjorde 

det möjligt för utvecklarna av klienten att läsa en lista över de olika anrop som kunde göras mot 

servern och därmed nå målet med kraven av att skapa en enkel och läsbar API dokumentation. 

 

Alla modeller som beskriver arkitekturen av kommunikationssystem skapades med Unified 

Modeling Language (UML), som är ett standardiserat språk för modellering. Astah Professional 

användes för att skapa UML modeller p.g.a. bekanthet. 

 

Databasen har dokumenterats med textdokument och har fungerat som ett komplement till 

modellen över databasen. Textdokumentet beskriver regler och motiveringar till varför man har 

valt att göra en viss typ av modellering. 

4.5 Testning 

Test-driven utveckling valdes som utvecklingsmetod med vissa avvikelser för projektet. Därför har 

det mesta av testningen utförts med enhetstester. Eclipse ger bra stöd för detta, dels genom ett 

inbyggt system och dels genom tredje part plug-ins.  

 

Enhetstester hjälper utvecklaren att testa och hitta de flesta buggar men ändå räcker det inte 

utifrån vår erfarenhet. Vissa fel kan uppstå på grund av konfigurationer eller vid hög belastning. 

För att testa höga belastning på kommunikationssystemet används Apache JMeter. JMeter är ett 

verktyg utvecklad av Apache Software Foundation under Apache Licens 2.0 för att testa, mäta, och 

analysera belastning på en web-service. Genom att använda sig utav JMeter har systemet kunnat 

testa belastningen på olika servrar. Detta har hjälpt oss att förbättra responstiden och nå målet 

med en bra responstid.  
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5 Konstruktion 
I detta kapitel beskrivs utförligt om kommunikationsystemet och databasens arkitektur. Det 

beskrivs även om de regler och krav som formgett systemet. Vid slutet av detta kapitel beskrivs 

några problem som har dykt upp under utvecklingen. 

5.1 Databasmodellering 

Databasen är ryggraden av detta projekt, om databasmodellen inte är tillräckligt bra konfigurerat 

och optimerat kommer applikationen att vara oduglig. Normalisering är en teori för 

relationsdatabaser som används för att hjälpa utvecklarna att få en bra design på sin databas [22]. 

Med normalisering blir databasen flexibel, optimerad för snabba sökningar, sortering o.s.v. [22]. 

Därför användes normalisering som första metod för att få en bra struktur på databasen. 

För att öka databasens integritet och minska eller nästan ta bort all redundans, ställs ett antal krav 

på databasens arkitektur. Dessa krav kallas normalform, som ökar i sin grad av strikthet och ser ut 

på följande: 

 1NF – Varje kolumn i en rad får innehålla max en atomära värden, d.v.s. ett värde. Det 

får inte finnas en rad av data i en kolumn eller dubbletter av en kolumn. 

 2NF – (Om 1NF tillfredsställs) Alla attribut som icke är delar av primärnyckeln måste vara 

fullständigt funktionellt beroende, av primärnyckeln.    

 3NF – (Om 2NF tillfredsställs) Det får inte finnas några fullständigt funktionella 

beroenden, attribut utanför primärnyckeln. 

 4NF/5NF/6NF/BCNF – Det har inte behövts under utvecklingen att implementera dessa 

normalform. 

 

För att underlätta modellering delades databasen i fyra delar enligt tumregeln, att de delar som 

sammanhänger ska modelleras ihop. Detta innebär att databasen delades i följande delar: 

 Ordlistor och Internationalisering – WordHunch är ett multispelare ord-baserat spel med 

många kategorier i olika språk. Företaget bestämde att lägga ordlistor på server sidan, 

vilket innebär att företaget har full kontroll över de språk och kategorier som spelet kan 

köras med. Företaget hade ett krav att kunna lägga till, ta bort, aktivera eller avaktivera 

en kategori eller ett språk. Därför behandlar denna del modelleringen av hur kategorier 

och internationalisering ska samverka med ordlistor. 

 Användare – Denna del behandlar modellering om användarna och deras rättigheter, 

relationer till varandra och auktoriseringsinformation. 

 Spel – Denna del behandlar modellering av en match och data som behövs för att lagra 

en match. 

 Notifikationer – Denna del behandlar modellering av ett notifikationssystem. Systemet 

måste använda sig av Push notifikationer eftersom slutanvändaren för företaget är folk 

med smartphones. Detta p.g.a. man inte kan ha en öppen socket koppling från server till 

klient av olika anledningar som t.ex. batteriförbrukning.  

Vid modellering av varje del, testades delen med test data för att se t.ex. vilka optimeringar som 

krävdes för att sänka antalet indexsökningar vid en SQL-Query eller för att bekräfta att normalform 

har implementerats på korrekt sätt.  En abstrakt version av databasen kan ses i Bilaga B. 
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5.2 Arkitektur 

Systemet är uppbyggt av trelagersarkitekturen, Klient, Server och Databas (Se figur 4.1). Eftersom 

systemet är en API, finns det därför inte någon riktig klient som byggs med detta system. Utan 

Android-klienten byggs av andra kollegor, MohammedReza Nadafan [3] och Abbas Assam Syed [4]. 

Mellan Klient och Server lager sitter även ett auktoriseringslager, OAuth, vars syfte är att 

auktorisera användare och ge tillgång till resurser på servern. All kommunikation mellan Klient och 

Server sker med HTTP, och för att kryptera kommunikation mellan klienten och servern används 

SSL. I detta system kan klienten enbart lägga till och uppdatera data i databasen. 

 

 

  

 

 

    

     Figur 4.1 En visuell representation av trelagersarkitektur 

Hur en klient får sin access token av server vid inloggning illustreras i Bilaga C: Autentisering av 

användaren 

  

Databas – MySQL Community 

Server 5.1 

Server – Tomcat, Jersey, Google 

Cloud Messaging 

SQL-Query SQL-Query resultat 

Klient – Android, Webb, iOS 

HTTP Förfrågningar HTTP respons i JSON 
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5.3 Design 

För detta system används en anpassad version av MVC. Vyn i detta system är metoder som ger 

tillgång till resurser som finns på servern. Som tidigare nämnts innehåller Jersey ”boilerplate” kod, 

vilket innebär att t.ex. vid en HTTP förfrågan, får man alla HTTP form parametrar redan omvandlat 

till Java form, se figur 4.2 

 
Figur 4.2 Kodsnutt över hur Jersey leverera HTTP parametrar i objekt form. 

 

Detta innebär även att Jersey tar hand om Vyn för oss. De klasser som tar emot dessa parameter i 

Java-Objekt form blir kontroller. Under projektet kallades dessa klasser för Serviceklasser. Inom 

Jersey är varje serviceklass också en resursklass som får ett unikt URI. Klassen som innehåller alla 

metoder som beskriver en användare, har ett unikt URI ”users”, och kallas ”UserService”. På detta 

sätt delas alla kontrollerklasser upp beroende på deras domän. Dessa parametrar skickas vidare 

till modellklasser. Modellklasserna delas även upp beroende på domän, d.v.s. modellklassen som 

tillhör användardomänen kallas för ”UserManager”. Data mellan olika lager skickas oftast med 

hjälp av Data Transfer Object (DTO) [24] så att risken för att skicka fel inparameter förhindras och 

Objekt-orienterande design (OOD) behålls genom projektet. 

 

För att kunna koppla till MySQL databasen, skapas en JDBC Connection pool vid initiering av 

systemet. Denna Connection pool används av modellen för att kunna koppla till databasen och 

utföra SQL Queries. Vissa funktionaliteter var nödvändiga att läggas i databasen som stored 

procedures på grund av komplexitet [23].   

 

Systemet använder sig utav GCM för att skicka notifikationer till Android klienter. Eftersom 

notifikationer sparas i databasen och skickas senare av andra trådar, kräver därför systemet att en 

eller flera trådar ska initieras vid start av applikationen. För att göra det möjligt, använder systemet 

sig utav ”ServletContextListener”. Alla klasser som ärver ”ServletContextListener”, initieras även vid 

start av applikationen samt förstörs vid borttagning av applikationen. I denna klass skapas en ny 

tråd som är huvudtråd, och den är ansvarig för att skapa andra trådar. Hur många trådar som ska 

skapas per applikation och per funktionalitet kan definieras i web.xml, en konfigurationsfil för 

applikationen. Polymorfism används av de trådar som skickar ut notifikationer. Anledningen är att 

även om systemet stödjer enbart Android-klienter, så ska det fortfarande vara möjligt att kunna 

stödja andra typer av notifikationssystem i framtiden som t.ex. Apple Push.  
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OAuth2.0 används för att auktorisera en användare, och är ett krav ställt av företaget. Systemet 

har bara en OAuth klient, som är företaget. Eftersom access token delas ut till användaren från 

Oauthservern via OAuthklienten, kan vi vara säkra på att samtliga förfrågningar kommer från en 

viss Android-klient. Inom java web-applikation, använder man sig av ”Filter” som filtrerar alla 

förfrågningar som görs mot servern. Ett filter kan kopplas till en viss URL eller till hela 

applikationen. Under detta system, förutom inloggning och registrering, filtreras alla URL för 

auktorisering d.v.s. alla förfrågningar innehåller access token enligt OAuth [14], som auktoriseras 

mot databasen. Inloggning är även en kontrollerklass som i sin tur anropar på modellklass, som 

autentiserar användaren samt skapar access tokens åt användaren.  

5.4 Belastningstestning 

Bra responstid med låg sannolikhet för fel vid hög belastning är en viktig del av varje systems 

konstruktion. Om systemet inte kan leverera respons till förfrågningar inom en rimlig tid, blir 

spelkänslan lidande. Därför har systemet har lasttestats för att kunna veta responstid som 

systemet levererar. 

 

JMeter används för att lasttesta systemet. Det var dock inte nödvändigt att testa varje del av 

systemet eftersom vissa funktionaliteter inte är krävande eller anropas ofta. Därför testades 

enbart de funktionaliteter som används frekvent. Det är tre funktionaliteter, att skapa ett spel med 

en grupp av vänner, att skapa ett spel med slumpvalda vänner och att lämna in svar för varje ronda. 

 

För att kunna förstå hur systemet levererar på olika datorkomponenter utfördes därför testerna 

på två olika servrar. De ena servern är vår utvecklingsserver och den andra är en testserver som 

blev en produktionsserver. När det gäller programvarukonfigurering har båda system samma 

konfiguration men olika datorkomponentskonfigurering. I figur 4.2 visas information om deras 

komponenter. 

  
Utvecklings Server Produktion Server 

 OS: Windows 7 

 Processor: Intel I7  

 Hårddisk: 500 GB HDD 

 RAM: 2 GB 

 Ethernet: 100/10 Mbit 

 MySQL Server 5.1 

 Apache Tomcat 7.0 

 OS: Ubuntu Server 12.04 

 Processor: Intel I7  

 Hårddisk: 25 GB SSD 

 RAM: 1 GB 

 Ethernet: 40 In/1 Gig Out 

 MySQL Server 5.1 

 Apache Tomcat 7.0  

Figur 4.2 Information om de två server som testarna körs mot. 
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5.5 Problem 

Under detta avsnitt beskrivs de problem som arbetslaget stötte på under utvecklingen.  

5.5.1 Notifikationer 

Ett av de många krav var att kunna skicka notifikationer till användare som blir påverkade av 

ändringar i databasen som t.ex. när alla i en match har lämnat in sina svar. Då ska alla spelare 

få en notifikation när nästa runda har börjat. För att skicka notifikationer till användare, 

använder systemet sig utav Google Cloud Messaging (GCM). Läsarna måste ha i åtanke att 

notifikationer generas enbart vid data ändringar, vilket innebär att notifikationer måste skickas 

innan kontrollermetoden returneras. Om en notifikation skickas innan kontrollermetoden 

returneras blir metoden kostsam och ger upphov till följande problem: 

 Den användare som har utfört dataändringen måste vänta eftersom kontrollers 

metod måste låsas tills meddelandet har skickats till samtliga användare. 

 Det går inte att spåra meddelandet eller skicka om den. Spårning kan behövas t.ex. 

om klienten kraschar eller om GCM notifikation inte har levererats.  

 En notifikation som skickas till flera användare leder till att problemet i punkt två blir 

ännu mer komplex. Det blir svårt att veta vilka användare som har tagit emot 

meddelandet. 

Lösningen till detta problem är att spara notifikationer som ska skickas till användarna i 

databasen med ett utskickningsdatum. En eller flera trådar skickar kontinuerligt ut 

notifikationer och markerar att notifikationen har skickats, genom att sätta ett 

utskickningsdatum. När klienten har mottagit en notifikation, meddelar klienten servern att 

notifikationen har mottagits. Server markerar att notifikationen levererades och behöver inte 

skicka samma notifikation till användaren ifall andra inte har mottagit sina notifikationer. Se 

figur 4.3 som visar en illustration över lösningen. 
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Figur 4.3 En illustration över notifikation skickning och mottagning. 

 

5.5.2 Notifikationer levereras inte! 

Som tidigare nämnt använder sig WordHunch av GCM för att skicka notifikationer till Android-

klient. Att komma igång med GCM och skicka notifikationer till giltiga Android-klienter är 

simpelt men det finns ett stort problem med GCM som Google inte har tacklat än. Det är 

konstant leverering av samtliga notifikationer som skickas från Server. 

Att undersöka detta problem och sedan utveckla en lösning som kan skalas (se kapitel 6.2) i 

framtiden har varit extremt tidskrävande. Problemet leds på följande: 

 Android-klienten startas och börjar spela en ny match. 

 Första notifikation levereras från Server som bekräftar att matchen har påbörjats. 

 Android-klienten spelar sin första runda av matchen och väntar på att motståndare ska 

spela klart sin första rond. 

 När motståndarna har spelat sin första runda skickas en ny notifikation till samtliga 

spelare i matchen.  

 Denna notifikation kommer att levereras tidigast efter 28 min om Android-klienten är på 

3g/4g, annars tar det 15 min med WiFi.  

 

Detta problem uppstår på grund av att TCP-förbindelsen mellan Android-klienten och GCM-

servern upphör snabbare än vad GCM förväntar sig. Vid testning med ett antal routers visade 

sig att ”Idle TCP Connection Timeout” är mycket kortare än ovan nämnda tider. GCM-klienten 

vid ovannämnda tider ”vaknar till” och återaktiverar TCP-förbindelsen genom att skicka ett 

”Heart-beat” meddelande, som är ett tomt meddelande, till GCM Server eller genom att skapa 

Internet Stackar av Tomcat servers 

Databas 

Spelare 1 avslutar sin rond och skickar sitt 

svar till systemet. 

Spelare 1 

Spelare 2 
GCM Servers 

En ny notifikation skickas till spelare 1 och 2  

Klienten notifierar att notifikation har mottagits 

Internet 
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om förbindelse ifall den har upphört. När en ny TCP-förbindelse har skapats levereras de 

meddelande som tidigare hade skickats av servern [25]. 

 

Lösningen till detta problem är att förkorta ner tiden då ”heart-beat” meddelande skickas ut. 

Eftersom GCM-klienten inte är öppen källkod implementerades ett nytt ”heart-beat” system 

på servern. Systemet skickar en tom notifikation till alla aktiva Android-klienter varannan 

minut. Detta innebär att GCM-klienten väcks varannan minut och i sin tur återaktiverar TCP-

förbindelsen. 

5.5.3 För stora GCM meddelande! 

Ett annat problem som uppstod med GCM ganska sent under projektets gång var att vissa 

meddelande var för stora för att kunna skickas via GCM. GCM tillåter enbart 4 KB meddelande 

[19]. I vissa fall som t.ex. när en match har tagit slut, måste resultat för den matchen levereras 

till klienten som i sin tur visar upp det för användaren. Eftersom denna meddelande innehåller 

resultaten för alla spelare och alla ronder så kan JSON meddelandet bli enormt stor.  

Lösningen till detta problem blev att alla meddelande som skickas från Server ska innehålla 

minimal information med ett speciellt tag för varje meddelande, som t.ex. vid slutet av 

matchen skickas ett unikt id ut för matchen och taggen END_GAME. Den informationen är 

tillräcklig för att klienten ska veta att spelet för den givna spel id har tagit slut och resultat bör 

hämtas från servern.  

5.5.4 Levenshtein algoritm  

Ett av företags krav var att klienten ska under en runda få full poäng för en kategori även om 

kunden stavar fel men har tänkt på rätt ord. För att tydliggöra detta med ett exempel, anta att 

ordet börjar med bokstaven ”A” och kategorin är: ”Kvinnliga Skådespelare”. Klienten kan svara 

med ”Anglina Jolie”. Svaret är rätt tänkt eftersom Angelina Jolie är en kvinnlig skådespelare 

men är stavat fel. I sådana fall ska klienten få full poäng enligt företags krav. 

 

MySQL erbjuder inga funktionaliteter för att hitta liknande ord med en eller flera fel. Därför 

implementerades Levenshteins algoritm i databasen för att beräkna hur nära två ord står till 

varandra. Levenshtein i sin rena form beräknar avståndet mellan två strängar med symboler. 

Tillsammans med andra kollegor på företaget bestämdes regler för hur stort avstånd som är 

rimligt. Dessa regler tillsammans med Levenshteins algoritm blev lösningen till detta krav. 

 

Levenshtein fungerar bra som lösning om ordlistor inte är allt för stora. Innan databasen börjar 

leta efter det korrekta ordet genereras en lista med ord, med SQL LIKE satsen. Enligt vår 

testning måste listan vara kort, runt ca 2000 ord. Om listan går över till flera hundra tusen ord 

blir Levenshtein för långsam. WordHunch stödjer flera kategorier och har idag ca 3.5 miljoner 

ord i sin databas och vissa kategorier har över 200. 000 ord. Därför kan en ”LIKE” stats snabbt 

genera en lista med över 10. 000 ord.  

 

Lösningen till detta problem blev att tillsammans med laget bestämdes ett par regler som 

snabbt kunde sänka antalet ord som genererades med SQL ”LIKE” satsen. De reglerna är 

följande: 

 Bara en av de största kategorierna får vara med på en match. Eftersom de stora listorna 

generas på grund av dessa stora kategorier. Genom att minska de till 1 per match sänks 

tiden för Levenshtein algoritm för alla kategorier.  
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 För att klienten ska ha tänkt rätt ord som t.ex. Angelina Jolie, ska hen ha stavat namn i 

korrekt ordning d.v.s. Angelina – ”mellanslag” – Jolie. Det bestämdes att vid SQL LIKE 

satsen, skulle ordningen också vara korrekt. 

 För att klienten ska ha tänkt rätt ord som t.ex. Neil Patrick Harris, ska hen ha stavat rätt 

bokstav vid början av varje ord d.v.s. Ne, P, H. Det bestämdes att vid SQL LIKE satsen ska 

två bokstäver från första ordet och sedan första bokstaven av varje nästkommande ord 

vara korrekt. 

   

För att tydliggöra de två sista reglerna med ett exempel, anta ordet ”Neil Patrick Haris” har 

skickats till server. Vid LIKE satsen, reguljära uttryck för att söka ordet blir ”Ne% P% H%”.  
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6 Resultat 
Under detta kapitel det mest centrala resultat kommer att beskrivas. Under projekts gång vissa 

funktionaliteter, där risken är stor att en funktionalitet inte kommer att kunna implementeras fullt, 

har prioriterats. I tabell. 1 beskrivs de konkretkraven som ställdes upp i Kapitel 1.4 samt i tabell. 2 

beskrivs de övriga krav som ställdes och implementerades under projektets gång. 

Krav Beskrivning 

En användare meddelas så fort relevant 
ändring i databasen sker. 
 

Genom att implementera en PUSH-notifikation 
system som en komponent i systemet har kraven 
lösts. Komponent använder sig utav polymorfism 
för att kunna skicka notifikationer till olika 
klienter. Systemet har idag stöd för Google Cloud 
Messagning.  

Förbindelsen mellan klienten och servern 
ska vara krypterad. 
 

Även om systemet inte sparar någon känslig 
information om användaren, görs 
kommunikationen ändå på SSL krypterat HTTP 
för att minska risken för Server blir attackerat av 
obehöriga. 
 

Enbart mobila enheter får kommunicera 
med Servern. 
 

WordHunch är ett mobilspel därför all 
kommunikation med server ska göras med 
mobila enheter. För att inte låsa systemet helt till 
mobiler använder systemet sig utav OAuth så att 
i framtiden om det så önskas kan företaget bygga 
en administration API på det levererade 
systemet.  
 

En dokumentation list över alla 
förfrågningar som kan göras mot Server 

Att skriva källkod som är tydligt och är 
självbeskrivande har varit något som har 
eftersträvats av arbetslaget. På grund av detta 
räcker det med att Java-Docs skapas, som är i 
form av en webbsida. Docs innehåller alla 
annotationer som kan peka på metoder, deras 
inparameter samt deras unika URI. 
 

 

Tabell 1 Listar och kort beskriver de konkreta krav som har uppfyllts 
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Krav 
 

Beskrivning 

Det ska finnas stöd för både Svenska 
och Engelska. Användaren ska kunna 
byta mellan språken. 
 

Databasen har byggts med hänsyn till att flera språk 
och kategorier kan stödjas. Det finns även stöd för 
gemensamma kategorier för flera språk. 
 
Att användaren ska kunna byta mellan språken är 
något som bör implementeras på Klient sida än på 
Server eftersom språket används enbart vid att skapa 
ett spel. Systemet är byggt på ett sådana sätt att när 
spelet har skapats då kan språket inte ändras. 
 

En ny användare ska kunna registrera 
på systemet med användarnamn, 
email och lösenord. Användarens 
lösenord ska vara krypterad i 
databasen.  
 

Kraven implementerat så som det står och lösenordet 
krypteras med MD5 + SALT. 

Systemet skall ha ett 
inloggningsförfarande. 
 

Systemet kräver att användaren loggar in i systemet så 
att OAuth access token kan generas för användaren 
men även att GCM nyckel kan skapas.  
 

Vid inloggning hämtas återigen 
information om användaren och dess 
spel. 
 
 

Systemet idag har enbart stöd för vännerslista som 
skickas tillsammans med information om användare. 
Systemet behövs att vidareutveckla om mer 
information önskas. 
 

Systemet skall kunna återställa 
borttappade lösenord åt användaren. 
 

För att en användare ska kunna återställa sitt lösenord 
en återställnings förfrågan skapas och lagras i 
databasen. En länk skickas till användarens 
registrerade email-adress med förfrågan för att kunna 
säkerställa att någon annan än användaren inte ska 
kunna återställa lösenordet. 
 
Systemet även ger stöd för att klienten ska kunna 
återställa lösenord om användaren är redan inloggade. 
Då krävs ett nytt lösenord med gamla lösenordet. 
 

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

Användare måste vara inloggad för att kunna söka på 
andra användare. Sökningen kan ske enbart med 
användarnamn. 

Användaren ska kunna spela olika 
typer av spel.  

Systemet idag stödjer ett spel med en slumpvald 
spelare eller en slumpvald grupp av spelare eller med 
en vän eller med en grupp av vänner. Det finns även 
stöd för träningsläge. 
 
En grupp, oavsett om det är en vän grupp eller en 
slumpvald grupp, måste vara på minst 3 och maximalt 
8 användaren. 
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Ett spel ska bestå av 4 runda och 6 
slumpvalda kategorier. Längden av 
ett runda ska vara 2 minuter. 
 
 

Systemet låsas inte med sådana begränsningar. Hur 
många rundar och kategorier ska ett spel ha ska 
bestämmas vid klient sidan.  
 
Däremot längden är fastställt i systemet. 
 

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. 
 

Systemet tillåter en användare att när som helst lämna 
ett spel. Vid träningsläge markeras spelet för 
borttagning. Vid andra spelläge markeras att 
användaren har lämnat spelet genom att ge 
användaren minus poäng för samtliga rundar och 
kategorier. 
 

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.  
 
 

För att en ny runda ska startas måste alla ha lämnat in 
sina svar. Detta för att systemet är beroende av allas 
poäng för att kunna bestämma bonus och avdrag samt 
att vara säker på att alla är på samma ronda. 
 
Eftersom systemet utser en vinnare därför kräver också 
att alla har spelat sista ronda. 

 
Tabell 2 Listar och kort beskriver de övriga kraven som har uppfyllts 

 

6.1 Responstid 

Testarna utfördes mot utveckling server och produktion server. Testarna delades i två delar, där 

första testet kördes med 500 förfrågningar på 50 sec som mätte snabb högbelastning. Det andra 

testet kördes med 1500 förfrågningar på 5 min för att mätta belastning på längre period. 

 

Nedan visas responstid på de tre funktionaliteter, att skapa ett spel med en grupp av vänner, att 

skapa ett spel med slumpvalda vänner och att lämna in svar för varje ronda. 

6.1.1 500 förfrågningar på 50 sec 

Test (Utveckling Server) Avg. tid Max. Tid Success (%) 

Ett spel med en grupp vän 
 

662 ms. 2030 ms. 99,8 % 

Ett spel med en grupp slumpvalda 
användare 

415 ms. 2638 ms. 99,8 % 

Lämna in svar 
 

276 ms. 2590 ms. 99,8 % 

Tabell 3 Responstid för testarna mot utveckling server med 500 förfrågningar på 50 sec. 

 

Test (Produktion Server) Avg. tid Max. Tid Success (%) 

Ett spel med en grupp vän 
 

297 ms. 429 ms. 100 % 

Ett spel med en grupp slumpvalda 
användare 

295 ms. 342 ms. 99,8 % 

Lämna in svar 
 

175 ms. 207 ms. 99,53 % 

Tabell 4 Responstid för testarna mot produktion server med 500 förfrågningar på 50 sec 
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6.1.2 1500 förfrågningar på 5 min 

Test (Utveckling Server) Avg. tid Max. Tid Success (%) 

Ett spel med en grupp vän 
 

1013 ms. 4134 ms. 100 % 

Ett spel med en grupp slumpvalda 
användare 

572 ms. 4472 ms. 99,8 % 

Lämna in svar 
 

332 ms. 4851 ms. 99,8 % 

Tabell 5 Responstid för testarna mot utveckling server med 1500 förfrågningar på 5 min 

 

Test (Produktion Server) Avg. tid Max. Tid Success (%) 

Ett spel med en grupp vän 
 

298 ms. 398 ms. 100 % 

Ett spel med en grupp slumpvalda 
användare 

298 ms. 419 ms. 99,77 % 

Lämna in svar 
 

148 ms. 208 ms. 99,53 % 

Tabell 6 Responstid för testarna mot produktion server med 1500 förfrågningar på 5 min 

I Kapitel 1.4 beskrivs ett icke-funktionellt krav som har ställts på systemet. Det är att responstid 

ska vara mindre än 500ms. I Kapitel 5.4 nämns att alla funktionaliteter inte lasttestades utan enbart 

de funktionaliteter som används konstant genom hela applikationen. I ovanstående tabeller kan vi 

se resultatet av de lasttestar som utfördes. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel diskuteras subjektivt de slutsatser som har dragits vid slutet av projektet. Det 

diskuteras om utvecklings resultat, framtida visioner samt om det social och etiska aspekten om 

systemet. 

7.1 Diskussion 

Av tabell 1 i kapitel 6 kan man läsa att alla konkreta mål har uppnåtts. Detta var möjligt dels på 

grund av att projektet har använts sig utav ett antal få praktiska ramverk och dels på grund av att 

databasen har konstruerats med välkänd beprövad teknologi.  

Som nämnts ovan är det väldigt få ramverk använts och dessa var absolut nödvändiga. Arbetslaget 

bestämde vid förundersökning att REST API ska byggas eftersom REST är relaterat till HTTP, vilket 

innebär att inlärningskurvan för REST är låg. Jersey i sig är inte bara JAX-RS referens 

implementation, utan erbjuder andra tjänster som underlättar vissa delar av utvecklingen som till 

exempel, testning med Jersey egna testramverk. Eftersom inlärningskurvan för REST och Jersey är 

låg, har de därför spelat en stor betydelse för utvecklingen. Då större delen av utvecklingstiden 

kunde läggas på de viktiga funktionaliteterna istället för att förstå ett ramverk. 

Av Tabell 1 i kapitel 6 kan man läsa att Push-Notifikation systemet används för att meddela 

ändringar till användarna. Vid byggande av en push-notifikation systemet, gick arbetslaget genom 

ett antal olika lösningar som t.ex. JMS (Java Messagning Service). Men återfann att användning av 

de officiella lösningar d.v.s. GCM och Apple Push kommer att vara både kostnadseffektivt och 

enklare att implementera. Arbetslaget behöver inte återuppfinna hjulet. Större delen av 

implementationen på klienten, som t.ex. att hämta skickade meddelande från PUSH-Servar, är 

redan implementerat. Klienten behöver enbart skapa klasser som kan ta emot meddelande. Vid 

server sidan kunde implementationen minska till att koppla systemet till GCM server via HTTP för 

att lämna in meddelande till specifika mottagare. Genom att skapa en normaliserad databas som 

lagrar meddelande kan olika trådar skicka meddelande till användarna. Detta uppfyllde kravet som 

ställdes och hållbar lösning kunde implementerades.  

Arbetslaget valde JSON som kommunikationsspråk istället för XML, vilket har visat sig vara ett bra 

val. JSON är kompaktare än XML, vilket minskar inte bara overhead som generas av XML utan även 

vid kompression. Detta gör att utskickning går snabbare, responstid blir bättre och bara nödvändig 

data byts mellan enheter [26]. JSON är dessutom enklare att läsa, vilket har bidragit en hel del vid 

felsökning. Fast JSON kunde ha blivit svårare att jobba med om arbetslaget inte hade använt sig av 

GSON. Eftersom GSON kan omvandla ett JSON objekt till ett Java-objekt och vice-versa. Jersey 

tillsammans med GSON har gjort att utvecklarna inte märker av att JSON används då all omvandling 

sker bakom kulisserna, och Objekt Orienterad Design bibehålls. Därmed också målet att använda 

JSON som kommunikation språk kunde uppnås. 

Förundersökning inför projektet som led till beslutet att inte ha någon ORM i projektet visade sig 

vara positivt. Eftersom under projektets gång var arbetslaget tvunget att skriva en hel del komplexa 

SQL-Queries. ORM skulle försvåra utvecklingsprocessen för att arbetslaget är mer bekväm med 

SQL än med ORM ramverk som t.ex. JPA. Databasmodellering kunde ha skötts ännu bättre om vissa 

initiala beslut hade implementerats som t.ex. korrigering av felstavade ord. Vissa funktionaliteter 

uteslöts tyvärr utan ett bra underlag. Dessa funktionaliteter implementerades senare under 

projektets med hjälp av feedback från slutanvändarna. Dem ansåg dels att spelet var för svår och 

pekade på att funktionaliteterna skulle ge en bättre spelkänsla. Slutsatsen av detta är att beslut 

inte kan tas utan bra underlag. Arbetslaget lyckades att implementera alla krav som ställdes och 

därmed målet av att skapa en fungerande och hållbar databas kunde uppnås. 



29 
 

En av extreme programmerings grundpelare är test-driven utveckling. Test-driven utveckling är 

inte alltid så lätt att driva när man inte känner till konkret på förhand om hur funktionaliteten 

kommer att byggas upp. Vid vissa tillfällen fungerar inte ens TDD som t.ex. vid byggande av 

databasens arkitektur. Däremot kan man vara säker på att systemet som byggs med TDD är av 

högsta kvalitet eftersom XP med TDD är utformade för att höja kodkvalitén [5]. Det kan läsas i 

Tabell 3-6 som visar god responstid på förfrågningar under hög belastning. Av tabellerna 4 och 6 

kan man läsa att medel och maximal responstid för produktionsserver för de tre mest krävande 

funktionaliteter är 20 % resp. 40 % mindre än det krav som ställdes. Därmed uppfyller systemet 

icke-funktionellt krav som ställdes i kapitel 1.4. 

Även om produktionsserver visar goda resultat, så visar inte utvecklingsserver lika goda resultat. 

Det främsta anledning till det är att produktionsservern har bättre datorkomponenter men även 

att den har ett enda syfte och det är att vara webbserver för WordHunch. Medan 

utvecklingsservern hade många andra uppgifter samtidigt som testerna utfördes, vilket har 

påverkat resultaten av testerna. 

 

En sak som är gemensam för både servrar är att även under hög belastning sänks inte Success rate 

under 99,5 %. Success rate beräknas med följande formel. 

 

𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑒 (%) =  
𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 
𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑣𝑎𝑟 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

 

 

Enligt resultaten från testningar kan vi dra slutsats att 5 förfrågningar per 1000 förfrågningar kan 

returneras med ett fel d.v.s. sannolikheten för att en förfrågan ger lyckad respons under 

högbelastning är 99,5 %, vilket är suveränt. 

 

Slutligen, det bör påminnas för läsarna att arbetslaget har lång erfarenhet i SQL och Java, vilket har 

haft stor betydelse för projektet. Eftersom nya ramverk har använts valde därför arbetslaget XP 

tillsammans TDD för att säkerställa att hög kvalitet på systemet behölls.   

7.2 Hållbar utveckling 

Projektets främsta mål har varit att utveckla en produkt med högsta kvalitet men även ha fokus på 

hållbar utveckling. Med tiden som WordHunch slutanvändare ökar, kommer systemet att genomgå 

flera ändringar så det är viktigt att den grund som systemet levererar idag håller måttet och kan 

vara en god bas för framtida utvecklingar.  

Även om detta system idag används främst av Android mobiler så finns det inga restriktioner för 

andra typer av mobila och stationära enheter. Koden är skriven på ett sådant sätt att företaget när 

som helst önskar kan utveckla en applikation för andra enheter och koppla den till systemet, utan 

att behöva ändra något i grundfunktionaliteten. På detta vis har man uppnått en hållbar utveckling. 

Med tiden som WordHunch antalet slutanvändare ökar, kommer det bli alltmer viktigt att skala 

systemet för att balansera lasten på server. Det finns två sätt att skala [27]: 

 Vertikal skalning: Vertikal skalning innebär att man utökar kraften i en nod i systemet. En 

nod kan vara en vanlig dator som används som server eller en dedikerad server. Typiskt 
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är att man lägger till extra RAM-minne eller bättre processor för att ge operativsystemet 

mera resurser att dela bland processerna [27].  Vertikal skalning är även därför bästa 

alternativ för företaget med det levererade systemet, eftersom det varken behövs att 

vidareutveckla eller utföra rejäla ändringar i systemet. 

  

 Horisontal skalning: Horisontal skalning innebär att man lägger till en eller flera noder i 

ett distribuerat system som t.ex. en ny webbserver med befintliga tre webbservrar. 

Horisontal skalning av ett kommunikationssystem kallas, Server Cluster, vilket innebär att 

ett antal låg eller högkopplade noder som jobbar tillsammans. De noder tillsammans 

bildar och ses som ett enda system [27].  

 

Det levererade systemet kräver att lagring av data ska göra på en ensam nod av 

databasen d.v.s. att det inte ska finnas ett kluster av databaser. Däremot om systemet 

installeras på fler än en server, då kan varje nod fortfarande jobba självständigt på grund 

av det oberoendet som den har utvecklats med. 

 

När det pratas om horisontal skalning av en databas, används oftast en komplicerad 

teknik, Sharding [28]. Sharding är en teknik som används för att dela belastning av 

databas mellan noder i en databas cluster. Detta genom att dels dela tabeller och rader 

i tabeller mellan noder och dels genom att dela SQL-Querys mellan noder. Som tidigare 

nämnts är systemet beroende av en ensam databas är därför Sharding inte ett alternativ. 

I bilaga D illusteraras framtida systemet. 

 

7.3 Sociala och etiska aspekter 

Det systemet som har utvecklats är en ryggrad för ett spel. Under utveckling av detta system, har 

man funderat riktigt länge och mycket över den säkerhet som går att erbjuda utan att belasta 

servern alltför mycket.  Systemet är uppbyggt på sådant sätt att det inte är nödvändigt att lagra 

känslig information om en användare. De uppgifter som lagras om en användare kan i vanligt fall 

inte kopplas till en riktig person. Detta har valts att göra just för att användarnas integritet 

bibehållas, även ifall system blir attackerad av obehöriga. 

Slutanvändare till denna produkt är personer med smartphones, vilket innebär att användaren 

kommer att använda olika säkra och osäkra nätverk vid bruk av systemet. Då finns det alltid en risk 

att systemet kan utsättas för en man in the middle attack vid HTTP förbindelse. I förebyggande 

syftet har en HTTPS förbindelse använts mellan systemet och klient, eftersom HTTPS krypterar all 

kommunikation mellan klienten och servern [29].  
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Bilaga A: Kravspecifikation 
 

 Systemet använder sig av klient-server arkitektur. 

 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 register på systemet med användarnamn, email och lösenord. 

 Användarens lösenord ska vara krypterad i databasen. 

 Systemet skall ha ett inloggningsförfarande. 

 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 avtar. 

 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 avtar.  

 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 ronda och 6 slumpvalda 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. 

 En användare behöver inte vänta ut tiden, utan det ska finnas en möjlighet till att stoppa 
rundan. 
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 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: Abstrakt databasmodellering av framtagen databas 
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Bilaga C: Autentisering av användaren 
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Bilaga D: Helhetsperspektiv av det framtida systemet 
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Bilaga E: Diagram över respons tid för testar mot utvecklings 

server 
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Bilaga F: Diagram över respons tid för testar mot produktions 

server 
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