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SAMMANFATTNING

Denna  rapport  beskriver  ett  examensarbete  utfört  vid  Skolan  för  informations-  och

kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget

för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till

HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag

av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wide Web Consortium) och

IETF (Internet Engineering Task Force).

Syftet med rapporten är att uppmärksamma, diskutera och motivera de problem som finns idag på

Internet.  Uppsatsen  argumenterar  för  WebSocket-lösningar  vid  realtidsuppdatering.  Rapporten

jämför tidigare lösningar och visar en annan möjlighet att lösa det på.

Rapporten visar hur WebSocket kan implementeras i en mobil eller webbapplikation och använder

denna som en demonstration för de argument som vi för genom rapporten.
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ABSTRACT

This report describes a bachelor thesis performed at the School of information and communication

technology at the Royal Institute of Technology in Stockholm.

WebSocket is a new communication protocol which mainly is developed to increase performance in

todays web communication. WebSocket is ment as a substitute to HTTP in areas which require low

response time and ansynchronous updates. Today, WebSocket is supported by every modern web

browser and has been standardized by W3C (World Wide Web Consortium) and IETF (Internet

Engineering Task Force).

The purpose of this report is to highlight, discuss and explain the problems that exist today on the

Internet. The report argues for WebSockets solutions in real-time updating. The report compares

previous solutions and shows another possibility to solve this.

The report shows how WebSocket can be implemented in a mobile or web application and use this

as a demonstration of the arguments that we perform in the report.
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1. INTRODUKTION

Mycket  av  dagens  kommunikation  över  Internet  sker  via  en  webbläsare,  vare  sig  det  är

datorer, surfplattor, eller telefoner. Detta innebär att alla dessa medium använder sig av ett

gemensamt kommunikationsprotokoll och kan exekvera samma typer av kod.

Webbläsare är från början designade för att presentera statiskta, text-baserade dokument på

Internet. Detta är en föråldrad syn på Internet, idag vill folk interagera med webbplatser i

realtid. Vi har gått från att presentera statiska dokument till att utveckla webbapplikationer i

webbläsaren.

De tidiga lösningar, som idag många använder för att skicka och ta emot data i realtid, är

resurskrävande och komplexa. De bygger på en standard som inte är designad för denna typ

av kommunikation1. 

För att hantera detta problem finns ett nytt, standardiserat, enklare och effektivare protokoll

som tillåter webbläsare att kommunicera med en server på ett asynkront sätt. Vi kommer att

tillämpa detta protokoll för att skapa en mobilapplikation som i realtid ska simulera bussar

på en karta.

1.1. Bakgrund

År 1991 introducerades  projektet  World Wide  Web publikt2.  World  Wide Web är  ett  system av

dokument skrivna med  hypertext,  definierat av märkspråket  HTML. HTML strukturerar hypertext

och dess taggar och presenterar det för oss. Hypertext är text som kan referera till andra texter med

hjälp  av  hyperlänkar.  Hyperlänkar  använder  sig  av  URL,  Uniform  Resource  Locator, för  att

identifiera dessa texter. URL är en teckensträng som unikt kan identifiera en resurs på Internet. Ett

exempel på en sådan sträng är http://www.kth.se/utbildning. Denna sträng delas upp i

tre delar:

1. http: syftar på protokollet (språket) som ska användas, i detta fall är det

HTTP,  Hypertext Transfer Protocol.  Detta är  det främsta protokollet  som

används i World Wide Web3.

2. kth.se: syftar på domänen vi ska leta oss fram till. Domänen översätts

sedan till en IP-adress och denna används sedan för att navigera sig till rätt

1 [The Definitive Guide to HTML5 WebSocket], s. 8
2 [The Definitive Guide to HTML5 WebSocket], s. 34
3 [Computer Networking, A Top-Down Approach], s. 100
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plats på Internet. Domänen översätts av en så kallad  DNS,  Domain Name

Service. 

3. utbildning: syftar  på  vilken  resurs  (fil)  hos  domänen  som  vi  vill

komma åt. 

För att komma åt resursen använder sig webbläsaren av HTTP. Detta tillåter en klient (i vårt fall

webbläsaren)  att  kommunicera  synkront med  en  server  (angivet  med  URL).  Att  kommunicera

synkront betyder att varje förfrågan kräver ett svar och att båda parterna inte kan kommunicera

samtidigt. Detta kan liknas vid att använda en trasig walkie-talkie, där bara ena personen kan ställa

frågor och den andra svara.

1.2. Uppgift

Vår  uppgift  är  att  skapa  en  hybryd-androidapplikation  som  visar  bussar  utifrån  simulerade

koordinater på en karta. Bussarna ska uppdateras i realtid, med hjälp av WebSocket-protokollet, och

användaren ska kunna välja vilka bussar han/hon vill få information kring.  Denna information kan

vara bussens position, bussens linje, status och ID. Applikationen ska vara responsivt utformad och

ha snabb responstid. Den ska också ha ett användarvänligt användargränssnitt.

1.3. Problembeskrivning

De främsta lösningar som finns idag för att skapa en realtidsuppdatering på webbsidor bygger på

HTTP. Eftersom HTTP är ett synkront kommunikationsprotokoll så krävs alltid en fråga och ett

svar. För att då uppnå en realtidsuppdatering så använder sig dessa lösningar av något som kallas

pollning. Pollning innebär att klienten (webbläsaren i vårt fall) kontinuerligt frågar om något har

skett där servern svarar varje gång. Detta kan liknas vid en barnfamilj som är ute och reser med

bilen, där barnen konstant frågar ”Är vi framme snart?” varpå föräldrarna svarar ”Nej”. Detta är

delvis ett  system som fungerar men det är  väldigt  energikrävande.  Det är  påfrestande för både

barnen och föräldrarna vilket även är fallet  på Internet.  Om en klient kontinuerligt  måste fråga

servern om något har hänt så kommer mycket onödig bandbredd att användas.  

När det handlar om att  utveckla mobilapplikationer så finns det faktorer som skiljer  från andra

medium som används på Internet,  som t.ex.  persondatorer.  Mobila  enheter  har  inte  tillgång till

samma hårdvara som stationära enheter.  Dessa faktorer måste vi ta hänsyn till  när vi  utvecklar

applikationer till enheter med begränsad prestanda. 
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• Låg processorkraft

• Begränsat lagringsutrymme

• Begränsad batteritid

• Kostnader som associeras med datatrafik

• Långsammare datatrafik som även kan vara opålitlig

• Mindre skärmar

• Begränsat RAM-minne

Alla dessa faktorer påverkar på något sätt utvecklingen av mobilapplikationer. Om vi hänvisar till

exemplet  med barnfamiljen som förklarar  slösandet  av energi,  så  ser vi  att  detta  är  något  som

mobiler är ännu mindre lämpade för att använda. Med mobiler tillkommer ofta en begränsning i hur

mycket data användaren kan skicka och ta emot, eller dyra kostnader för att göra detta.4

Det blir nu uppenbart att pollning inte är en lämplig strategi för att uppdatera mobilapplikationer i

realtid. Utöver detta så finns det även brister i  meddelandestrukturen.  En HTTP-förfrågan (eng.

request)  och  HTTP-svar  (eng.  response)  innehåller  en  stor  header.  En  header  i  ett  HTTP-

meddelande  är  information  om  avsändare  och  hur  meddelandet  skickas.  Detta  kan  t.ex.  vara

klientens webbläsare, språk och annan information som direkt inte berör användaren i många fall.

Exempel på en header vid en HTTP-förfrågan:

4 [Professional Android 4 Application Development], s. 35
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GET /PollingStock/PollingStock HTTP/1.1 
Host: localhost:8080 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; 
rv:1.9.1.5) 
Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 
Accept: 
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 
Accept-Language: en-us 
Accept-Encoding: gzip,deflate 
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 
Keep-Alive: 300 
Connection: keep-alive 
Referer: http://localhost:8080/PollingStock/ 
Cookie: showInheritedConstant=false; 
showInheritedProtectedConstant=false; showInheritedProperty=false; 
showInheritedProtectedProperty=false; showInheritedMethod=false; 
showInheritedProtectedM ethod=false; showInheritedEvent=false; 
showInheritedStyle=false; showInheritedEffect=false;

Kod-snippet 1: HTTP header vid HTTP-förfrågan

HTTP/1.x 200 OK X-Powered-By: Servlet/2.5 Server: Sun Java System 
Application Server 9.1_02 Content-Type: text/html;charset=UTF-8 
Content-Length: 321 Date: Wed, 06 Dec 2012 00:32:46 GMT

Kod-snippet 2: HTTP header vid ett HTTP-svar

Denna information som skickas mellan klienten och servern är totalt 871 byte, utan att någon data

skickas mellan parterna. I detta fall måste alltså servern och klienten skicka 871 byte för att kunna

skicka något form av meddelande. Om vi nu antar att servern vill skicka meddelandet “hej”. Detta

meddelande är då 3 byte och den totala datatrafiken mellan parterna blir 874 byte. Det faktiska

meddelandet (det som läses av användaren) “hej” är dock bara 3 byte. Meddelandet “hej” utgör

0,3% av datan som skickas och detta är ineffektivt5.

För att potentiellt lösa detta problem har ett nytt, standardiserat och simplare protokoll utvecklats:

WebSocket.  WebSocket-API:t är standardiserat  W3C och WebSocket-protokollet är standardiserat

som RFC 6455 av IETF. W3C (World Wide Web Consortium) är ett internationellt community vars

uppdrag är att standardisera World Wide Web6. IETF (Internet Engineering Task Force) ska genom

vägledning hjälpa användaren att implementera och designa Internet på ett bra sätt. Det vill säga

”make the internet better”7. Vi kommer under vår uppgift fokusera på att lösa våra problem med

hjälp av detta protokoll.

5 [RFC 6455 – The WebSocket Protocol], kap. 1.1
6 [About W3C]
7 [”The goal of the IETF is to make the Internet work better.”]
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1.3.1. Problem

• Hur bygger vi en Androidapplikation?

• Hur  uppdaterar  vi  de  simulerade  bussarnas  position  med  hjälp  av

WebSocket i denna applikation? 

1.3.2. Problemställning

• Är WebSocket bättre än de tidigare lösningar som existerar?

1.4. Syfte

Vi  vill  med  vår  uppsats  uppmärksamma,  diskutera  och  motivera  de  fel  som idag  existerar  på

Internet  i  samband  med  realtidsuppdatering  på  mobil-  och  webbapplikationer.  Vi  vill  även

argumentera för den lösning som vi kommer att implementera för att angripa detta problem. Vi vill

även styrka våra argument och demonstrera detta genom att utveckla en androidapplikation som

använder sig av denna lösning.

1.5. Mål med arbetet, samhällsnytta, etik, hållbar utveckling

Vi vill under vårt arbete fokusera på två mål:

1. Kunskap.  Vi  vill  lära  oss  tillräckligt  för  att  uppnå syftet  (se  kapitel  1.2.

Syfte) samt kunna demonstrera och redovisa detta.

2. Vi ska utveckla en mobilapplikation som når upp till den kravspecifikation

given  av  Kentor.  Mer  om  denna  kravspecifikation  finns  i  kapitel  5.1

Kravspecifikation.  Kravspecifikationen  säger  att  applikationen  ska  vara

implementerad med WebSocket och fungera som en prototyp för att “öppna

upp ögonen” för denna teknologi hos diverse IT-företag. Vi vill också att vår

applikation ska vara en bra grund för Kentor att arbeta vidare med inom

samma område.

Vi kommer att implementera WebSocket som en lösning till ett realtidsproblem som innebär att visa

var simulerade bussar befinner sig på en karta.

En av de större anledningarna till varför vi har sett fram emot att utveckla en mobilapplikation med

WebSocket är just samhällsnyttan. Vi som studenter förlitar oss på lokaltrafiken och kan relatera till
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behovet av mer information kring lokaltrafiken. Vi använder oss av denna cirka tio gånger i veckan.

Ofta  när  det  blir  problem med bussar  så  saknar  resenärer  information.  De lämnas  stående vid

busshållplatsen väntande och ovetande.  Vi vill  informera resenärer och underlätta deras vardag.

Eftersom vi nu utvecklar en prototyp med simulerade koordinater från riktiga bussar så är den etiska

aspekten med spårning av fordon och personer inte aktuell i nuläget. Om applikationen kommer tas

i bruk med koordinater från bussar i drift så är dock detta något som är värt att diskutera. Utöver att

folk inte vill bli spårade p.g.a. integritetsskäl så finns det även en hotbild för busschaufförerna. Det

händer att bussar blir attackerade och detta är något som blir enklare för gärningsmännen att utföra

om de alltid vet bussens exakta position (vilket denna typ av applikation offentliggör).

Vi  tror  att  detta  sätt  att  utveckla  mobil-  och  webbapplikationer  är  ett  steg  i  rätt  riktning  för

utvecklingen av realtidskommunikation på Internet. 

1.6. Metod

Examensarbetet är uppdelat i tre delar där uppgiften utgör två och rapportskrivande i en. Under

uppgiftens gång fokuserar vi på två arbetssätt -  agilt och iterativt. En agil arbetsprocess passar bra

eftersom kravspecifikationen kan ändras under arbetets gång och eftersom vi har tidigare erfarenhet

av den arbetsprocessen. Vi väljer också att jobba iterativt genom att varje vecka leverera en klient

med ytterligare funktionalitet  tillsammans med en  veckorapport  till  handledare.  På så sätt  ökar

kommunikationen mellan oss och handledare. 

Uppgiften börjar med en form av förstudie, detta eftersom de områden vi kommer att behandla är

relativt nya för oss båda. Det är många program som måste förberedas för att kunna påbörja arbetet.

Vi studerar böcker för att få en överblick över arbetet som ska utföras.

Andra delen är själva arbetet, skapandet. Under denna fas arbetar vi mycket tillsammans i form av

par-programmering och Happy Hacking. Par-programmering innebär att vi sitter vid samma skärm

och löser problemen tillsammans. Happy Hacking kan innebära en form av ”trial and error” där

man testar sig fram och lär sig av de resultat man får. 

Tredje  delen  av  examensarbetet  är  rapportskrivandet.  Rapportskrivandet  utförs  till  mestadels

tillsammans på plats. Detta tror vi är det mest lämpade vägagångssättet eftersom vi båda får en

kontinuerlig inblick i rapporten och dess utveckling. Om vi inte träffats i person har vi haft  kontakt

via Skype och telefon.

13



1.7. Avgränsningar

Som vi nämner vid flera tillfällen i texten ovan så använder vi oss inte av faktiska koordinater, utan

av  simulerade  koordinater.  Detta  eftersom  vi  inte  har  tillgång  till  GPS-systemen  som  t.ex.

Stockholms Lokaltrafik använder sig av. 

1.8. Disposition

Utöver detta kapitel så har rapporten sex ytterligare kapitel:

• Kapitel 2. Teori, tar upp mer djupgående teori kring området som diskuteras.

Detta ger läsaren en djupare förståelse och kan på så vis lättare förstå den

diskussion och de resonemang som kommer föras under rapportens gång.

• Kapitel 3. Metod, tar upp de metoder som använts under arbetets gång för

att  samla  material,  data,  analys  av  data,  design  av  gränssnitt  och  hela

arbetsprocessen.

• Kapitel 4. Bustracker, beskriver applikationen som vi skapat, både från ett

arkitekturperspektiv och ett användargränssnittsperspektiv. I detta kapitel får

användaren en bild av hela applikationen kan ta del av resonemanget bakom

val av implementation.

• Kapitel 5. Resultat, beskriver det slutgiltiga resultatet av arbetet.

• Kapitel  6.  Slutsats,  knyter  an  till  tidigare  kapitel  för  att  diskutera

frågeställningen,  problem och resultat.  Här  presenteras  sedan en  konkret

slutsats.

• Kapitel  7.  Applikationen  Pendelkollen,  jämför  vår  applikation  med  en

nyutvecklad applikation skapad av professionella programmerare.

14



2. TEORI

Vi har i tidigare kapitel tagit upp Internet, WWW, HTML, HTTP, pollning och WebSocket. I

detta kapitel går vi djupare in på dessa ämnen. Vi tar fram exempel och diskuterar hur detta

tidigare har implementerats för att lösa realtidsproblem och hur WebSocket skiljer sig från

dessa.

2.1. Tidigare lösningar till realtidskommunikation

Tidigare lösningar som idag existerar bygger på HTTP och använder sig av pollning, long pollning

och streaming. 

2.1.1. Polling

Polling innebär att klienten med ett intervall skickar

ett  meddelande  till  servern  för  att  se  om  någon

förändring  har  skett.  Server  svarar  då  direkt  med

antingen  förändringen  eller  att  ingenting  har  hänt.

Detta illustreras i figur 1. Detta är effektivt om man

vet  den  exakta  uppdateringsfrekvensen  av  servern,

eftersom  då  server  och  klient  kan  arbeta

synkroniserat.  Det är inte lika effektivt när det inte

finns  ett  bestämt  händelseintervall,  som  t.ex.  vid

realtidsuppdatering  av  oförutsägbara  händelser  då

många frågorna ställs i onödan.

2.1.2. Long polling

Long polling liknas vid polling, men istället för att

servern svarar direkt så håller den kopplingen öppen

under en bestämd tid och svarar så fort en förändring

sker. Detta illustreras i figur 2. Det här leder ofta till

mindre onödiga meddelande mellan server och klient

jämfört  med  traditionell  polling,  men  kan  också

fungera sämre då många meddelanden skickas  ofta

eftersom servern  hanterar  kopplingarna  på  ett  mer
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komplext sätt.

2.1.3. Streaming (Server push)

Streaming,  även kallat  server  push,  innebär  att  servern aldrig stänger  kopplingen och använder

denna koppling för att uppdatera klienten så fort något händer på servern. Engelska ”push” betyder

tryck, och det är precis vad servern gör, den trycker ut information till klienten. Detta i kontrast till

”pull”, som betyder dra, innebär att klienten drar information från servern med en fråga, precis som

polling, long polling eller en helt vanligt HTTP-förfrågan.

2.1.4. AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) innebär att klienten i bakgrunden exekverar JavaScript

tillsammans med ett XML-objekt som skickas över en HTTP-koppling. JavaScript är det universella

programmeringsspråk som används av alla moderna webbläsare idag8. Javascript har tillgång till

dokumentstrukturen och kan ändra detta i realtid, även känt som DOM (Document Object Model).

XML är precis som HTML ett märkspråk, det definierar strukturen av taggar i ett språk. Så med

hjälp av AJAX kan vi skicka och ta emot XML-dokument i bakgrunden via en HTTP-koppling.

Detta innebär att vi inte behöver hämta hem en helt ny hemsida vid varje fråga. Vi kan använda

AJAX  för  att  uppdatera  enskilda  element  på  nuvarande  hemsida.  Ett  par  exempel  på

webbapplikationer som gör detta idag är Gmail och Facebook. 

2.2. WebSocket

En  aktuell  lösning  till  realtidskommunikation  är  WebSocket-protokollet.  För  att  förstå  varför

WebSocket-protokollet är en lösning måste vi gå djupare i Internetkommunikation och förklara vad

HTTP är byggt på. 

WebSocket är naturlig full-duplex, dubbelriktad, ”singel socket”-anslutning. Med WebSocket blir

HTTP-förfrågan  en  enskild  fråga  om  att  öppna  en  WebSocket-anslutning.  Anslutningen  blir

återanvänd från klient till server och från server till klient.

Alla  WebSocket-anslutningar  börjar  med  en  HTTP-förfrågan.  Detta  refereras  ofta  som  en

handskakning (eng. handshake). Detta kan liknas vid att server och klient träffas för första gången

och  ”skakar  hand”,  utbyter  den  information  som  behövs,  för  att  sedan  ha  möjlighet  att

kommunicera. Denna HTTP-förfrågan innehåller ett speciellt fält i headern, upgrade. Upgrade

8 [About W3C]
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indikerar att anslutningen vill bli uppgraderad till ett annat protokoll. I detta fall kommer den bli

uppgraderad till  WebSocket-protokollet.  Här är ett exempel av en öppnande handskakning (eng.

opening handshake):

GET /echo HTTP/1.1
Host: echo.websocket.org
Origin: http://www.websocket.org
Sec-WebSocket-Key: 7+C600xYybOv2zmJ69RQsw==
Sec-WebSocket-Version: 13
Upgrade: websocket
101 Switching Protocols
Connection: Upgrade
Date: Wed, 20 Jun 2012 03:39:49 GMT
Sec-WebSocket-Accept: fYoqiH14DgI+5ylEMwM2sOLzOi0=
Server: Kaazing Gateway
Upgrade: WebSocket

Kod-snippet 3: Header vid WebSocket handskakning

Dessa  header-fält  är  obligatoriska  för  att  en  WebSocket-anslutning  ska  lyckas.  WebSocket-

protokollet förlitar sig på Sec-fält i headern. Sec-fälten är definierade i RFC 6455 och används

för att etablera en korrekt WebSocket-anslutning:

• Sec-WebSocket-Key: är  ett  slumpmässigt  valt  tal  som  är  kodat  i

Base64. Base64 är en metod som används för att koda binär data till 7-bitars

ASCII-tecken.  Nyckeln  används  bara  i  den  första  HTTP-förfrågan,  den

öppnande handskakningen, som en säkerhet för att skydda sig mot ”cross-

protocol”-attacker.

• Sec-WebSocket-Accept: detta är ett svar till klienten som säger att

servern  har  stöd  för  WebSocket-kommunikation.  Servern  tar  Sec-

WebSocket-key som den får i det första förfrågan och lägger till denna

exakta sträng:  258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11,  sedan

körs en funktion på servern som hash:ar och krypterar den nya nyckeln:
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var KEY_SUFFIX = "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11";

var hashWebSocketKey = function(key) {

var sha1 = crypto.createHash("sha1");
sha1.update(key + KEY_SUFFIX, "ascii");
return sha1.digest("base64");

}

Kod-snippet 4: WebSocket hash

När detta är gjort så är Sec-WebSocket-Accept-nyckeln skapad. Den

skickas med i svaret från servern. När klienten får svaret vet klienten att

servern har stöd för WebSocket-protokollet.

• Sec-Websocket-Version: skickas  alltid  med  i  den  öppnande

handskakningen för att undersöka permeabiliteten mellan klient och server.

Om  servern  inte  svarar  med  detta  header-fält  är  klienten  och  servern

kompatibla. Versionen för RFC 6455 är alltid version 13.  Om server inte

stödjer denna version är det för att den använder sig av en tidigare RFC. Om

detta  är  fallet  svarar  servern  med  vilka  versioner  den  stödjer  i  Sec-

Websocket-Version-fältet. 

Utöver de obligatoriska fälten finns det fler Sec-fält i headern, dessa är:

• Sec-Websocket-Protocol: detta  används  för  att  komma  överens

med servern om ett  subprotokoll  (subsititutprotokoll)  som kan användas.

Detta kan t.ex. vara när två olika klienter ansluter till samma server. Den ena

klienten kan tänkas kommunicera med ”myProtocol” (där myProtocol är ett

väldefinierat  protokoll,  detta  är  ett  exempel)  och  den andra  klienten  vill

kommunicera  med  ”anotherProtocol”.  Servern  kan  då  svara  de  olika

klienterna med olika protokoll över WebSocket-anslutningen. Detta kan vara

användbart i vissa  fall.9

• Sec-WebSocket-Extensions: Tillägg till WebSocket som tillåter oss

att t.ex. manipulera meddelandet som skickas genom att komprimera det, ett

exempel är permessage-deflate.

9 [The Definitive Guide to HTML5 WebSocket], s. 43
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Under tiden anslutningen är öppen kan klienten och servern skicka meddelande till varandra utan

bekymmer. Meddelanden som skickas representeras binärt på nätverket. De måste följa en speciell

syntax som markerar gränserna på en WebSocket-frame. Frame är en typ av ram som har själva data

i meddelandet. Ett meddelande kan bestå av flera frame tillsammans, men det är mest sannolikt att

meddelandet enbart har en frame. Det här är hur en frame är representerad binärt:

• opcode: finns med i alla WebSocket-meddelanden som skickas. opcode

består  av  de  fyra  sista  bitarna  i  den  första  byten  i  frame.  opcode

representerar vilken typ meddelandets payload är för något. I RFC 6455 är

det sex olika typer definierade. Det är: 

• 0,  Continuation  Frame: används  om  frame  är  en

fortsättning av en tidigare, ofullständig frame.

• 1, Text Frame: Anger att datatypen är text.

• 2, Binary Frame: Anger att datatypen är binär.

• 8,  Connection  close: Antingen  när  klienten  eller

servern skickar en stängande handskakning. 

• 9/10, Ping/Pong Frame: Klienten eller servern skickar

en Ping eller  en Pong.  Detta  används  på  grund  av  att

WebSocket är implementerat ovanpå TCP-lagret. TCP hanterar

inte  anslutningar  som är  ständigt  igång.  Servern  och klienten

måste  då  ha  något  medel  för  att  hantera  situationer  när  TCP

anslutningen skulle avbrytas på grund av timeOut. timeOut

är när en anslutning inte har skickat meddelande till  varandra

inom ett visst tidsintervall. Om detta sker så kommer TCP-delen
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av  WebSocket  stänga  ner  anslutningen  för  att  den  är  inaktiv.

WebSocket behöver dessa typer av meddelanden för att kunna

hålla en pålitligt “alltid på”-anslutning.10

• length: fältet beskriver längden på data som skickas. Det är tre olika

mått som stöds: 7 bitar används om data är mellan 0-126 byte, 7 bitar + 2

byte mellan 127-216 och 7 bitar + 4 byte om data är över 216 byte.

• mask: är det 32-bitars värde som använts för att maska frame. Masking

görs enbart av klienten. Maskningen är ett verktyg som finns för att hantera

potentiella risker med ”cross-platform”-attacker

• data: De data som ursprungligen ska skickas.

När en WebSocket-anslutning ska avslutas korrekt används en stängande handskakning. Precis som

liknelsen med att personen skakar hand när det träffas så är stängande handskakningen som att vi

skakar hand när vi tar farväl. Detta behövs för att vara säker på att anslutningen inte avslutades

motvilligt t.ex. om något problem uppstod. Den part som initialiserade avslutningen har möjlighet

att skicka med en numerisk kod för att berätta varför den vill avsluta. Den numeriska koden är

krypterad i data i den frame som skickas med opcode 8 (connection close). Den numeriska koden

som skickas med representerar någon av dessa alternativ:

• 1000: Normal Close

• 1001: Going Away

• 1002: Protocol Error

• 1003: Unacceptable Data Type

• 1004-1006: Ej definierat, reserverat för framtiden.

• 1007: Invalid Data

• 1008: Message Violates Policy

10 [The Definitive Guide to HTML5 WebSocket], s. 158
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• 1009: Message Too Large

• 1010: Extension Requierd

• 1011: Unexpected Condition

• 1015: TLS Failure

• 0-999: Prohibited

• 1000-2999: Reserved

• 3000-3999: Registration Requierd

• 4000-4999: Private

2.3. Mobilapplikationer

En mobilapplikation är ofta ett mindre program som körs på en mobiltelefon eller surfplatta. Detta

kan vara allt från ett program som visar ens position på en karta till en klient för att hantera e-post.

De främsta plattformar för mobila applikationer är  Apple iOS, Android  och  Windows Phone. Alla

dessa tre har varsin onlinebutik där användare kan ladda ner applikationer som godkänts av företag.

Detta är det huvudsakliga sättet att ta betalt för en applikation. 

Det finns tre typer av mobilapplikationer:

2.3.1. Native applikation

”Native” (sv.  naturlig eller  inhemsk) applikation syftar på en applikation som är utvecklad i ett

programmeringsspråk som stöds av den valda plattformen. Dessa applikationer går bara att köra på

den specifika plattformen11. Detta ger direkt tillgång till telefonens operativsystem, och där av alla

dess Enhetstjänster (eng. Device services), detta är t.ex. telefonens kamera, GPS eller kontakter.

2.3.2. Webbapplikation

En  webbapplikation  är  ett  program som kan  köras  i  användarens  webbläsare,  vare  sig  på  en

mobiltelefon, surfplatta eller dator. Till skillnad från en native-applikation så är webbapplikationen

inte plattformsberoende, utan den använder sig av HTML, CSS och JavaScript som lagras på en

11 [Mobile Design and Development], s. 77
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server. Detta är språk som stöds i alla moderna webbläsare. Tack vare detta tillvägagångssätt blir det

lättare  att  skapa  en  applikation  som går  att  använda  på  alla  plattformar.  Nackdelar  med  detta

tillvägagångssätt  är  att  användaren  varje  gång  måste  ladda  hela  applikationen  ifrån  Internet,  i

kontrast till en native-applikation där mesta av informationen sparas lokalt. En webbapplikation är

också svårare  att  ta  betalt  för  eftersom det  inte  går  att  registrera  en webbapplikation i  diverse

onlinebutiker som drivs av företagen bakom mobiltelefonerna. Applikationen har inte heller direkt

tillgång till operativsystemet i mobiltelefonen som tillåter native-applikationer att utföra ting som

inte en webbapplikation kan.

2.3.3. Hybridapplikation

En  hybridapplikation  går  ut  på  att  kombinera  det  bästa  från  en  natvie  applikation  och  en

webbapplikation,  därav  namnet  hybridapplikation.  Detta  verkliggörs  genom att  skapa  en  native

applikation som endast fungerar som ett skal till en webbapplikation. Vi använder mobiltelefonens

webbläsare för att presentera HTML, CSS och JavaScript som sparas lokalt. På så sätt får vi en

applikation  som  använder  sig  av  ett  standardiserat  språk,  har  tillgång  till  mobiltelefonens

operativsystem och kan säljas i onlinebutiker.

2.4. Google Maps JavaScript API

Google Maps JavaScript API är ett JavaScript-bibliotek. Med bibliotek menas en samling av kod

som användare kan importera och använda i sin egna kod. Detta kan vara allt från fördefinierade

funktioner till bilder. Detta bibliotek tillåter användaren med JavaScript att ansluta Googles egna

karta (Google Maps) och bädda in denna i webbsidan. Med hjälp av detta bibliotek kan användaren

sedan manipulera kartan, t.ex. animera grafik på den, ändra position, panorera och dylikt med hjälp

av JavaScript.

2.5. jQuery, jQuery mobile

jQuery  är  ett  JavaScript-bibliotek  som  tillåter  oss  att  i  realtid  manipulera  HTML-sidan  inuti

applikationen på ett snabbt och enkelt  sätt.  Jquery mobile är också ett  JavaScript-bibliotek som

bygger  på  jQuery.  Detta  bibliotek  är  anpassat  för  att  skapa  användargränssnitt  till

mobilapplikationer på ett snabbt och effektivt sätt. 

2.6. Cordova

Cordova hybrid-androidapplikation. Apache Cordova är ett JavaScript-ramverk som tidigare gick
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under  namnet  PhoneGap och ägdes  av Nitobi.  Adobe Systems köpte PhoneGap-ramverket  från

Nitobi år 2011 och döpte om det vid ett senare skede till Apache Callback och slutligen till Apache

Cordova. Ramverket gör det möjligt att bygga en hybridapplikation. 

2.7. Eventbaserad arkitektur

Eventbaserad arkitektur är ett arkitekturmönster framtaget för mjukvara.  Mönstret fokuserar på att

producera, konsumera, upptäcka och reagera på olika slags händelser (eng. event). En händelse kan

vara definierade på olika sätt men vi kan förenklade det och säga att en händelse är något stort som

skett i systemet. Ett exempel skulle kunna vara om en onlinebutik har sålt slut på en specifik vara.

Då produceras en speciell händelse och systemets andra komponenter konsumerar och reagerar på

händelsen. I detta fall skulle systemet enkelt kunna lista varan som blivit slutsåld som  ”tillfälligt

slut”.  Det  här  resulterar  i  att  klienten  aldrig  behöver  fråga  om någonting  har  skett.  Med detta

eliminerar vi all slags pollning. 

Det  finns  många  olika  fördelar  med  eventbaserad  arkitektur.  En  stor  fördel  som  arkitekturen

erbjuder är att vi kan spara alla händelser som sker. På så sätt sparar vi alla tillstånd som systemet

någonsin varit i. Detta är väldigt användbart vid testning och debuggning av systemet. Vi kan med

hjälp av de sparade händelserna återskapa ett specifikt tillstånd i systemet. 
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3. METODIK

I ett projekt finns det många olika faser som måste genomföras. Alla faser har olika tidsramar

och mål. För att kunna prestera och uppnå alla mål i dessa faser underlättar det om man

följer någon bestämd struktur. Från dag ett i Examensarbetet har vi följt strukturen som vi

tidigare hade skapat. 

3.1. Förstudie

Förstudie avsnittet beskriver hur vi går till väga för att analysera problemet i uppgiften. Avsnittet

beskriver även på vilket sätt vi samlar litteratur och kunskap. En lista med de relevanta skrifter,

litteratur och webbsidor som vi använder presenteras även.

3.1.1. Problemanalys

Vi börjar projektet med att göra en problemanalys. Vi spenderar tid med att få ökad förståelse för

vilka  problem  som  finns  idag  och  vart  det  finns  plats  för  förbättring.  Mycket  av  tiden  i

problemanalysen går åt av att läsa om tekniker som används idag och vilka brister det har. Vi kollar

på diskussionsvideor, läser litteratur, diskuterar med handledare, analyserar olika implementationer

och deltar i seminarier. 

3.1.2. Kunskapsinsamling

När vi känner att vi förstår problemet går vi in i informations-fasen. Denna fas består av att göra en

litteraturstudie, möten, seminarier och undersöker kodexempel. Mycket av faktainsamlingen består

av att vi utvecklar färdiga exempel med WebSocket-teknik. Vi söker även mycket information på

Internet. Detta ämne är relativt nytt och det finns inte speciellt mycket litteratur. 

3.1.3. Webbplatser

• Kaazing's Documentation Center[Kaazing's Documentation Center]. Det här

är  den  officiella  dokumentationen  till  produkten  vi  använder.

Dokumentationen  berör  Kaazings  olika  Gateway-lösningar.  I

Dokumentationen  finns  det  allt  från  implementations-exempel  med  olika

operativsystem till avancerad säkerhetskonfiguration av Gateway. 

• Codeschool[Codeschool]. Codeschool är en webbplats som erbjuder kurser
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online.  De har  kurser  i  olika  programmeringsspråk  och i  ämnen  som är

relaterade  till  programmering.  Vi  har  använt  denna  plats  för  att  ta  fyra

stycken  olika  kurser.  Vi  har  utfört  alla  moment  i  JavaScript,  jQuery,

jQueryMobile och Git.

• WebSocket.org[Websocket.org]. Den här hemsidan är sponsrad av Kaazing.

Webbplatsen  har  samlat  mycket  information  om  WebSocket.  Det  finns

dokumentation av tester som gjorts, RFC 6455, vad det finns för fördelar att

använda WebSocket, information om WebSocket API.

• Stackoverflow[Stack  Overflow].  Stackoverflow  är  ett  forum  för

programmerare. Forumet används för att diskutera olika lösningar och för

att lösa olika fel. 

• Google Maps JavaScript API V3 Reference[Google Maps Javascript API V3

Reference].  Det  här  är  den  officiella  dokumentation  för  Google  Maps

JavaScript API till version 3. 

• W3School[W3C JavaScript Tutorial]. Är en webbutvecklings sida. På denna

webbplats är en inlärningsportal skapad av World Wide Web Consortium för

webbutveckling. Vi har använt JavaScript guider för att få bättre förstålse

om hur det används. 

• Internet Engineering Task Force (IETF)[”The goal of the IETF is to make

the Internet work better.”].

• RFC  är  den  officiella  dokumentationen  på  Internets

specifikationer,  kommunikations-protokoll,  procedurer  och

händelser.   Vi  har  läst  RFC:  6455  -  The  WebSocket

Protocol[RFC  6455  –  The  WebSocket  Protocol],  2616  -

Hypertext  Transfer  Protocol[RFC  2616  –  Hypertext  Transfer

Protocol  –  HTTP/1.1] och  793  -  Transmisson  Control

Protocol[RFC 793 – Transmission Control Protocol]. 

 

• Source Code Management (SCM)

• GitHub[GitHub].  GitHub  erbjuder  en  SCM-tjänst.  Här  finns
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handledning  och  exempel  på  hur  man  använder  och hanterar

tjänsten på ett bra sätt.

• BitBucket[BitBucket].  BitBucket  erbjuder  en  SCM-tjänst  där

tillgång kan begränsas så att bara vissa användare har tillgång

till koden.

• Genymotion[Genymotion]. Genymotion är den officiella webbsidan där du

kan ladda ner Emulatorn och dokumentation om produkten.

• The Apache Software Foundation[The Apache Software Foundation]. Detta

är  den  officiella  webbsidan  till  The  Apache  Software  Foundation.  På

webbsidan  finns  det  tillgång  till  att  ladda  ner  företagets  produkter  och

verktyg. Produkterna är även väl dokumenterade. Vi har använt oss av tre

olika produkter/verktyg från Apache. 

•  ActiveMQ[Apache ActiveMQ] - Message Broker.

• Ant[Apache  Ant] -  Build  Tool,  användes  endast  för  att

generera .jar-fil till Cordova.

• OpenOffice[Apache  OpenOffice] -  Text  Editor,  vårt  val  av

texthanteringsprogram.

• The Reactive Manifesto[The Reactive Manifesto]. Det här är en webbsida

som förespråkar  eventbaserad  arkitektur.  Manifestet  tar  upp alla  fördelar

som finns med att implementera en eventbaserad applikation.

3.1.4. Litteratur

• Brian  Fling  Mobile  Design  and  Development[Mobile  Design  and

Development]

•  Design of Everyday Things[The Design of Everyday Things]

• Ajax: The Definitive Guide[Ajax: The Definitive Guide]

• Reto Meier-Professional Android 4 Application Development[Professional

Android 4 Application Development]

• The Definitive Guide to HTML5 WebSocket
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3.2. Arbetsprocess

Vi har valt att använda en agil arbetsprocess. Agil arbetsprocess är en rörlig process som passar bra

i  applikationsutveckling  där  krav  och ny funktionalitet  kan  ändras.  I  många fall  arbetar  man i

iterationer. En iteration innebär att man går igenom hela arbetsprocessen en gång och levererar en

produkt med begränsad funktionalitet. Vi valde även att arbeta med iterationer veckovis. Vid varje

veckoslut levererade vi en produkt som fungerade. Detta var viktigt för att säkerställa att vi alltid

hade någonting nytt att leverera. Som nämnt i inledningen var vår applikation start till något större

på Kentor. Vi arbetade igenom en iteration och levererade. Vi fick nya krav som skulle behandlas i

nästa  iteration.  Vi  visste  inte  hur  långt  vi  skulle  hinna  med  applikation  så  en  agil  itererande

arbetsprocess passar vårt projekt perfekt.12

3.2.1. Från vision till applikation

Från  vision  till  applikation.  Projektet  börjar  med  att  vi  skapar  en  rimlig  kravspecifikation

tillsammans med Kentor. Efter att första utkastet av kravspecifikationen var fastställd gjorde vi en

analys på vad som krävs för genomföra projektet.  Analysen visar att det är många utomstående

faktorer som spelar roll för projektets framgång. Ett antal av dessa är: versionshantering av kod,

kommunikation med handledare, utvecklingsmiljöer och installation av diverse mjukvara. Detta är

saker vi behöver få kontroll på innan vi börjar utveckla. När vi känner oss redo för att börja skapa

applikationen  behöver  vi  göra  en  applikationsanalys,  vad  som  krävs  från  oss  för  att  skapa

applikationen. Vi fastställer ett fåtal punkter som vi anser är kritiska moment för att lyckas med

implementationen. Ett par av dessa punkter berör områden som vi inte har kunskap om. Vi ger dessa

punkter högsta prioritet. Vi läser dokumentation, följer guider för att skapa program och deltar i

möten. När vi får ökad förståelse på hur arkitekturen ska designas och hur alla komponenter hänger

ihop börjar den första iterationen. 

Den första iterationen (Vecka 1) består av att utveckla en minimalistisk klient som klarar av att göra

ett anrop genom alla lager som finns med i arkitekturen. Iterationen består mestadels av att följa

guider från Kaazing på hur man implementerar en klient som tar emot meddelanden från Kaazing-

Gateway.  Vi implementerar även Google Map API v3.0 och  Golden Grid System.  Golden Grid

System är en väl designat CSS-ramverk som gör applikationen responsiv. Responsiv Web Design

(RWD) är en webbdesign som anpassar den grafiska formgivningen dynamiskt. Den anpassar det

grafiska användargränssnittet efter vilken skärm du använder.

I den andra iterationen (Vecka 2) fokuserar vi inte på att utveckla klienten. Med en ny iteration

12 [Software Engineering]
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tillkommer  nya  krav.  Vi  fokuserar  mycket  på  uppgifter  som  behöver  ordnas  som  låg  utanför

klientens ramar. Vi sätter oss på en busslinje med en mobiltelefon med en GPS-applikation igång

för att samla in bussens GPS-data. Vi har ett möte med våra handledare om att de behöver ändra

JSON-meddelandet som skickas från back-end till  en bättre struktur som passar klienten bättre.

Klienten vi levererar i slutet på veckan var snarlik med klienten vi  levererade veckan innan. 

Den tredje iterationen (Vecka 3). Den här veckan får vi otroligt mycket gjort. Veckan börjar med att

koda igenom jQuery school. För att kunna bygga in mer funktionalitet i applikationen behöver vi

även lära oss mer om JavaScript och jQuery generellt. Nu inleds Happy Hacking-perioden. Vi kodar

olika saker på enskilda datorer och jämför de olika lösningar vi kommer fram till. Vi väljer den

lösning som är bäst och lägger till den i den riktiga versionen av klienten. I mitten på veckan delar

vi i ett seminarium som hålls av Jonas Jacobi. Jonas Jacobi är grundaren av Kaazing, han har varit

med och utvecklad stora delar av WebSocket-protokollet. Vi får möjligheten att visa vår applikation

för Jonas. Vi sitter även och diskuterar olika alternativ och lösningar med honom. Detta är väldigt

givande, att få prata med en person som är väldigt framgångsrik inom webbutveckling. Vi har en

stor  brainstorming  session  för  att  ta  fram  grundlayouten  på  applikationen,  under  sessionen

diskuterar vi även strukturen över koden i klienten. Grundlayouten till klienten skapar vi direkt efter

sessionen. Vi kodar även mycket med Google Map API:t. Vi skapar grafiska figurer i GIMP som vi

målar ut på kartan i applikation. Vi skapar även skalet till hybridapplikationen.

Den fjärde iterationen (Vecka 4). Denna vecka börjar applikationen uppfylla de flesta krav från den

första kravspecifikationen. Vi börjar göra olika tester med klienten. Vi installerar klienten på olika

enheter för att testa kompatibiliteten. Testen visar att det är svårt att veta hur klienten beter sig på

olika enheter. Vi är tvungna att lägga till ytterligare kod för att applikationen ska fungera på liknade

sätt på alla olika enheter. Vi ökar funktionalitet med att implementera stöd för att ha tillgång till fler

busslinjer, fler bussar, lokalisering, GPS-tracking och statusmeddelanden. Klienten vi levererar i

slutet på veckan är nästan den färdiga produkten. Den saknar bara en visuell design. 

Den femte iterationen (Vecka 5), Den här veckan är huvuduppgiften att skapa en bra visuell design

till applikationen. Vi tar fram en slutgiltig CSS som vi är nöjda med. Vi gör även mer enhetstestning

för att försöka skapa en bättre användarupplevelse. Veckan avslutas med att vi gör en presentation

om applikation, vi lämnade även över arbetet till de personer som har varit inblandade i projektet.

Applikationen vi levererar denna vecka är den slutgiltiga versionen.
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3.2.2. Kentor och handledare

Vi utförde arbetet  på Kentor.  Vi tillbringade fem arbetsveckor i  Kentors lokaler på Vasagatan i

Stockholm. När projektet började var det totalt fem personer inblandade, vi examensarbetare, två

handledare och en chef. Handledarna arbetar vanligtvis som konsulter på Com Hem och satt i deras

lokaler. Vi hade daglig kommunikation med våra handledare över Skype.  Vi hade även ett möte

varje vecka för att diskutera uppnådda mål och nya krav. Chefen ville att i slutet på varje vecka

skicka en veckorapport som innehöll dessa tre rubriker: Vad har vi gjort denna vecka, Vad ska vi

göra nästa vecka, Problem som måste lösas. Här kan vi se ett exempel på en veckorapport som vi

skickade in, taget direkt från PDF-filen:

Under projektets gång tillkom det två personer som satt med oss i Kentors lokaler. Deras uppgift var

att  förbättra  och  utöka  ”back-end”-delen.  Detta  skapade  en  möjlighet  med  att  vi  enkelt  kunde

påverka  ”back-end”-delen.  Även  om vårt  huvudansvar  var  att  utveckla  klienten  så  är  klienten

beroende av ”back-end”-delen. 
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3.2.3. Iterativt arbete

Vi  valde  att  arbeta  iterativt  med  framtagningen  av  applikationen.  Vi  hade  en  generell

kravspecifikation  av  projektet.  Vi  hade  även  kravspecifikationer  veckovis.  Varje  vecka

representerade då ett iterationsintervall, vi uppfyllde veckans mål vid varje iteration. Varför vi valde

att arbeta iterativt var för att vi inte visste hur långt vi skulle hinna på fem veckor. Vi arbetade i

iterationer för att varje vecka leverera en klient med ökad funktionalitet. 

3.2.4. Extreme Programming

Vi har arbetat tillsammans i tidigare projekt och trivs med denna typ av metod. Huvudanledningen

till varför vi valde att använda oss av parprogrammering var för att vi båda redan innan projektet

var bestämde om att utveckla och förstå alla delar. Vi ville inte dela upp det i ansvarsområden för att

vara säkra på att vi båda hade full kunskap om alla områden vi berörde.13

3.2.5. Happy Hacking

Happy hacking (Trail and error) är en naturlig metod när man är ny inom området man arbetar med.

Vi testar olika implementationer och ser vad som händer. Det är ett enkelt sätt att ta sig fram om

man tidigare inte gjort något liknade.

3.2.6. Utvecklingsmiljöer/Verktyg

• Aptana Studio 3[Aptana Studio 3] använder vi för att koda webbklienten.

Det är ett bra verktyg för att utveckla HTML, CSS och JavaScript. Miljön

har stöd för: färgkodning, syntax hjälp, auto-complete och mycket annat. 

• IntelliJ IDEA Community Edition[IntelliJ IDEA] används till  att utveckla

och kompilera back-end delen i projektet. Back-end-delen är kodad i Java

och Scala. IntelliJ har även en plug-in till Genymotion som gör det enkelt att

testköra klienten i emulatorn.

• Genymotion[Genymotion] är en emulator som vi använder för att emulera

olika mobiltelefoner.  Genymotion emulerar en mobiltelefon med hjälp av

VM virutal machie. För att testa koden till klienten i emulatorn behövde vi

använda en Genymotion plug-in till IntelliJ. 

13 [Software Engineering] s. 64 – 68
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• Webbläsare, Firefox, Safari, Google Chrome och Internet Explorer. 

• Grafiska verktyg 

• GIMP[GIMP] är ett bildredigeringsprogram som vi använt för

att skapa grafiska element till applikationen, t.ex. bussikoner.

• InkScape[InkScape] är ett vektorbaserat bildredigeringsprogram

som vi använt till att skapa diagram till examensrapporten

• Adobe  Kuler[Adobe  Kuler] är  en  tjänst  på  Internet  som

genererar färgkombinationer från givna parametrar. 

• ThemeRoller[ThemeRoller] är  ett  verktyg på Internet  med ett

grafiskt  användargränssnitt  som  gör  det  möjligt  att  skapa  en

grafisk  layout  till  en  mobilapplikation  som  använder  sig  av

jQuery mobile.  När  layouten  är  skapad kan man generera  en

CSS-fil som man lägger till i projektet.

• Text Editor 

• Google  Drive[Google  Drive] är  en  molntjänst  som  gör  det

möjligt att skriva i samma dokument utan att riskera konflikter i

dokumentet. Vi har använt detta som hjälpmedel till att skriva

examensrapporten.

• Apache  OpenOffice[Apache  OpenOffice] är  ett

textredigeringsprogram. Det  innehåller  de nödvändiga verktyg

som behövs för att skriva en fullständig examensrapport. 

• Anteckningar  (eng.  Notepad)  är  ett  minimalistiskt

textredigeringsprogram. 

• GitHub[GitHub] och Bitbucket[BitBucket] är två tjänster på Internet som

erbjuder Source Code Manegment (SCM).

• Kommunikationsmedel

• Skype[Skype] är ett Voice-over-IP program som erbjuder direkt

chatt. Vi har använt det till att chatta med våra handledare.

• E-mail 

• Mobiltelefoner
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• Testningsverktyg. 

• Genymotion (inkluderar Oracle VM VirtualBox[VirtualBox])

• FireBug[FireBug]

• Chrome Developer Tools[Chrome Developer Tools]

• Enheter: Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Mini, iPad 4,

iPhone 4, iPhone 5

• Verktyg

• PuTTY[PuTTY] är en terminal emulator. Den stödjer många olika protokoll och rena

socket anslutningar. 

• WinSCP[WinSCP] (Windows Secure  Copy)  är  en SFTP,  SCP och FTP klient  för

Windows. Den används för att flytta filer över Internet.

• Console2[Console2] är en Terminal Multiplexer. Den är en ersättning för Windows

Commando promt som gör det möjligt att ha flera processer igång i samma fönster.

• Kaazing Gateway 

• Apache ActiveMQ
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4. BUSTRACKER

Samarbetet med Kentor började med att vi fick ta del av Kentors vision. Visionen var att

skapa en  Andriodapplikationen som skulle revolutionera interaktionen med lokaltrafiken i

Stockholm.  Kentor  poängterade  att  applikationen  kommer  att  användas  som  en

demonstration för att sälja applikationer till Stockholms lokaltrafik eller till andra potentiella

kunder. Efter genomgången av visionen åt alla som var delaktiga i projektet lunch. Under

lunchen diskuterade vi vad som skulle kunna vara rimligt att implementera i applikationen.

När lunchen var slut hade vi tillsammans skapat det första utkastet av kravspecifikation.

4.1. Kravspecifikation

Kentor var inställda på att skapa en native-Androidapplikation. Vi tyckte inte att vi skulle utveckla

en native-applikation eftersom vi då måste begränsa oss till en plattform. Vi lade fram förslaget om

att  utveckla  en  hybridapplikation  istället,  för  att  enkelt  i  eventuellt  senare  skede  i  projektet

expandera till flera plattformar och nå ut till flera kunder.  Kentor lyssnade på våra argument och

tyckte  att  det  lät  som  en  bra  idé.  (Kentor  ändrade  sin  kravspec  p.g.a.  detta).  Dessa  var  de

huvudsakliga kraven som vi fick:

• Applikationen ska vara en hybridapplikation

• Arkitekturen ska vara event-baserad

• Applikationen  använder  sig  av  WebSocket-kommunikation  vid

realtidsuppdatering

• WebSocket-protokollet ska implementeras med Kaazings Gateway och dess

arkitektur

• Applikationen uppdaterar simulerade bussar i realtid på en karta

• Bussarna ska vara klickbara med ytterligare information om specifik buss

• Applikation ska ha en responsiv design, låga responstider och ”flyta på” 

• Applikationen ska kännas som att den är utvecklad för just den plattformen

där den används
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4.2. Applikationen

Applikationen  är  en  hybrid-androidapplikation  som  ska  förenkla  resorna  för  användaren  i

lokaltrafiken. Den huvudsakliga funktionen med applikationen är att användaren kan se exakt vart

sin buss är i realtid på en detaljerad karta. Användaren kan följa bussen och se statusen på bussen

t.ex. om bussen har krockat eller är försenad. Den notifierar även användaren om det blir någon

statusförändrning på den valda bussen.

4.3. Användargränssnitt

Applikationen är designad kring tre stycken sidor. Den första sidan som applikationen öppnas i är

“Bus lines”. Längst ner i applikationen finns det en fixerad menyrad, som man kan orientera sig

med  genom applikationen.  Applikationen  har  fått  ett  mörkt  utseende  med  en  persikofärg  som

kontrast i områden där interaktion sker.

4.3.1. Bus lines

I detta fönster kan användaren hämta hem en lista med alla olika busslinjer som är i drift. Det går

även att söka efter en specifik busslinje. Utifrån listan väljer användaren vilken busslinje han/hon

önskar att följa. När användaren trycker på någon utav busslinjerna blir den busslinjen vald och

applikationen övergår till “Map”-fönstret och börjar automatiskt hämta data om denna busslinje och

representerar detta.

4.3.2. Map

Det här är sidan där mest interaktionen sker. Här har användaren en karta över området han/hon

befinner sig i och markörer på de bussar som valts. Det är här användaren kan bevaka bussarna i

realtid på kartan. Bussarna som åker fram över kartan går att trycka på. När användaren trycker på

någon utav bussarna kommer en ruta, ankrad till bussen, upp. I rutan står det vilken status bussen

har, vilka koordinater den befinner sig på och ett meddelande från antingen busschauffören eller

busscentralen.  Det  finns  även  fyra  stycken  knappar  under  kartan.  Dessa  knappar  har  olika

funktioner som underlättar för användaren att hitta närmaste buss, hitta nuvarande position eller att

ständigt uppdatera någon utav dessa två. Användaren kan då använda applikationen för att orientera

sig till närmaste buss.

Det finns tre stycken olika av status. Det finns “ok” (grön) när bussen är i bruk och är i rätt tid,

“warning” (gul) när bussen har problem, t.ex. att bussen är full eller att bussen är försenad och

slutligen “error” (röd) när något fatalt fel har uppstått, t.ex. att bussen har krockat eller gått sönder. 
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4.3.3. Info

Info-sidan används för att få uppdateringar över en eller flera busslinjer. Användaren kan även här

välja  busslinje  från  en  lista  eller  söka  efter  specifik  buss.  Informationen  som  finns  i

informationsfönstret är mer detaljerad än den information som finns i inforutorna på kartan. Det kan

t.ex.  vara  information om att  alla  4:ans  bussar  är  tio  minuter  försenade på  grund av pågående

vägarbete. 

4.3.4. Utseende, färg och form

Vi väljer att skapa en mörk applikation med hög kontrast, detta eftersom applikationen förmodligen

kommer användas mycket utomhus när det är ljust och detta kan skapa svårigheter att se om det inte

är tillräckligt mycket kontrast i användargränssnittet. Mycket av utseendet, färgen och formen är

också en smakfråga. Vi satsar på något som vi tycker är minimalistiskt, stilrent, modernt och fint att

se på.
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4.4. Arkitektur

Många webblösningar idag är designade med Model View Controller mönstret[ref?]. Detta mönster

är ett väl utformat mönster som har många fördelar i webbutveckling. Mönstret är väl anpassat för

synkron kommunikation. 

Applikationen vi utvecklar förlitar sig inte på HTTP-kommunikation för att hantera uppdateringar.

Applikationen använder sig av WebSocket-kommunikation för att hantera det. När en uppdatering

sker på servern kommer servern att skicka ett meddelande till klienten med information om vad som

skett.  Vi  kan  tänka  att  meddelandet  som  skickas  från  servern  är  en  händelse  (eng.  event).

Applikationen kommer då att bli uppdaterad när en händelse sker. En eventbaserad arkitektur passar

då väldigt bra.

4.4.1. Systemöversikt

I detta avsnitt kommer arkitekturen för hela systemet att förklaras. Systemarkitekturen förklaras på

en hög nivå för att bilda ett helhetsintryck av systemets alla delar. Vi kommer även att se hur de

interagerar med varandra.

Klienten är en Androidapplikation som kommunicerar med Kentors server via Internet.  Kentors

server är en GlassFish-server. Vi kan använda servern precis som en vanlig webbserver vid behov.

Vi  kan även göra  en  förfrågan till  server  om att  skapa  en  WebSocket-ansultning  till  Kaazings

Gateway. Detta är början till anslutningen till ”Back-end”. Kaazing Gateway är i sin tur ansluten till

Apache ActiveMQ för att ta emot meddelanden. ActiveMQ är ansluten till back-end, som är själva

källan till meddelanden, alltså de simulerade koordinaterna.
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4.4.2. Klienten

Klienten är en hybrid-andriodapplikation. En del av applikationen består av innehållet. Med detta

menas den data och grafik som presenteras för användaren i form av HTML5, CSS3, JavaScript och

diverse bilder. Vi benämner detta som  Webb-delen av Applikationen (Web part of App, figur 7).

Detta presenteras med hjälp av mobiltelefonens inbyggda webbläsare (Rendering Engine, figur 7)

med hjälp av HTML. Webb-delen och webbläsaren kan sedan kommunicera med Native-delen av

Applikationen (Native part of App, figur 7). detta är den del i applikationen som är skriven i det

plattformsoberoende språket  (OS-specific API's, figur 7), i vårt fall Java och XML. Denna del av

applikationen har tillgång till operativsystemet, på så sätt kan då applikationen kommunicera med

enhetstjänsterna. Kortfattat så betyder detta att vår HTML-sida i applikationen då kan kommunicera

med kameran,  alltså  en kommunikation genom alla  lager.  Det  som öppnar  upp möjligheten att

webb-delen kommunicera med webbläsaren inuti själva applikationen är Cordova. Detta ”binder

ihop” alla lager. Utan detta hade hela applikationen behövt skrivas i det plattformsberoende språket

Java.

37

Figur 7: Helhetsbild över applikationens delar



4.4.3. Kaazing Gateway

För att ta emot den information vi behöver (koordinater från simulerade bussar) behöver klienten

kommunicera  med  något.  Klienten  kommunicerar  med  GlassFish-server  via  två  par  så  kallade

middleware:  Kaazing  Gateway  och  Apache  ActiveMQ.  Klienten  börjar  med  att  öppna  upp  en

anslutning till Kaazing Gateway med hjälp av Websocket-protokollet och JMS. Klienten definierar

sen vilket ämne (eng. topic) den vill ta emot meddelande ifrån. I vårt fall ansluter alltså klienten till

Kaazing Gateway och lyssnar efter förändringar på en simulerad busslinje. Kaazing Gateway är i

sin tur uppkopplad till Apache ActiveMQ.

4.4.4. Apache ActiveMQ

Apache ActiveMQ är nästa middleware som används, en message broker, dess uppgift är att hantera

meddelanden. Den gör detta genom att kategorisera och hantera olika köer för meddelanden. En

message broker används främst för att fördela meddelande till flera parter, i detta fall kan ju flera

klienter använda vår applikation. ActiveMQ är i sin tur uppkopplad till ”back-end”-delen.

4.4.5. ”Back-end”

Detta är programmet som simulerar busskoordinater och skickar dessa till ActiveMQ med ett ämne

beroende på busslinje. ”Back-end” har också en funktionalitet som tillåter oss att via HTTP hämta

hem alla dessa aktiva ämnen (alla busslinjer). På så sätt kan vi när vi startar applikationen ta reda på

vilka bussar som är i drift.

4.5. Implementation

Vi  kommer  här,  i  kontrast  till  kap.  4.4.  Arkitektur,  istället

beskriva hur denna arkitektur har  implementerats,  alltså med

kodexempel och förklaringar.

4.5.1. Klienten

Klienten,  dess  logik  och  utseende  utvecklas  som  en

webbapplikation, i HTML, JavaScript och CSS, som  paketeras

i  en  native-applikation,  med  minimal  Java-  och  XML-

programmering.

Det hela börjar med native-applikationen, som utvecklas i Java
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och XML med Cordova. Cordova tillhandahåller en .jar-fil (JAR för Java Archive) med Java-klasser

som används i applikation och en JavaScript-fil som används i webbdelen av applikationen. Dessa

filer  måste  läggas  till  i  applikationsstrukturen  för  att  kunna  implementera  Cordova.

Applikationsstrukturen och Cordova-filerna visas i figur 8. 

Varje  native-Androidapplikation  startas  med  en  Activity.  En  Activity är  den  klass  som

representerar det visuella i en applikation[reto meier s33]. Eftersom vi inte utvecklar en native-

applikation,  utan använder  oss  av Cordova, använder  vi oss  av en klass vid namn  DroidGap

istället för  Actvity, som tillåter oss att representera HTML inuti applikationen och på så sätt

skapa  en  hybridapplikation.  Detta  är  en  av  de  klasser  som vi  finner  i  filen  cordova-2.9.1.jar.

Exempel: 

import android.os.Bundle;
import org.apache.cordova.*;

public class MyActivity extends DroidGap {

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        super.loadUrl("file:///android_asset/www/index.html");
    }
}

Kod-snippet 5: Platformsberoende kod, DroidGap

För att implementera webbapplikation använder vi oss av HTML5, CSS3 och JavaScript. HTML5

och  CSS3 är  främst  för  att  utveckla  användargränssnittet  medans  JavaScript  används  för  både

användargränssnittet och funktionalitet. Det mesta av implementationen utvecklas i just JavaScript

med hjälp av ett flertal ramverk. Användargränssnittet struktureras i en HTML-fil, ett exempel på

applikationens menyrad kan ses på nästa sida:
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<div data-role="footer" data-position="fixed" data-id="nav">
<div data-role="navbar">

<ul>
<li>

<a href="#index" data-icon="home" data-
transition="none">Bus lines</a>

</li>
<li>

<a href="#map" data-icon="grid" data-
transition="none">Map</a>

</li>
<li>

<a href="#info" data-icon="info" data-
transition="none">Info</a>

</li>
</ul>

</div>
</div>

Kod-snippet 6: HTML-struktur och jQuery mobile

Här kan man se hur vi använder oss av jQuery mobile. jQuery mobile implementeras på så sätt att

den läser av data-attribut i HTML-dokumentet och applicerar en given stilmall (CSS3) för att få

detta anpassat till en mobiltelefon. På så sätt kan en användare enkelt få en HTML-sida anpassad till

en mobilapplikation. En viktigt del som skiljer en HTML-sida med en HTML-sida med jQuery

mobile är att vi kan representera flera olika sidor i endast ett HTML-dokument. Till skillnad från

vanlig HTML, där en HTML och  body-tagg representerar en sida kan vi med hjälp av jQuery

mobile definiera en div-tagg som en sida. Exempel: 

<html>
<body>

<div id="info" data-role="page">
... sida 1 ...

</div>

<div id="info" data-role="page">
... sida 2 ...

</div>

<div id="info" data-role="page">
... sida 3 ...

</div>
</body>

</html>

Kod-snippet 7: 3 sidor i ett dokument, jQuery mobile

Huvudfunktionaliteten kretsar kring att i realtid visa en buss på en karta. Detta uppnår vi genom att

bädda in Google Maps i HTML-sidan genom att binda JavaScript-objektet till en HTML-tagg. 
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function initialize() {

var map;

map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-
canvas"), mapOptions);
var styledMapType = new google.maps.StyledMapType(styles, {

name : "Styled"
});

var transitLayer = new google.maps.TransitLayer();
transitLayer.setMap(map);

}

Kod-snippet 8: Initialisering av Google Maps

Väl där kan kartan manipuleras och fyllas med grafiska element. Ett av detta grafiska element är

Marker. En  Marker är ett objekt som representeras på kartan med en position och eventuellt

ikon. Detta är vårt huvudsakliga sätt att rita ut bussar på kartan:

function addMarker(aBus) {

aBus.busMarker = new google.maps.Marker(busOptions);
aBus.busMarker.setMap(map);
aBus.busMarker.busId = aBus.busId;
aBus.busMarker.setPosition(new google.maps.LatLng(aBus.x, 
aBus.y));
...

}

Kod-snippet 9: Bussar representeras som en marker i Google Maps

Vi tänkte nu gå in mer djupgående hur en buss läggs till på kartan efter ett meddelande tagits emot.

Det  hela  börjar  med  att  funktionen  handleOnMessage()  anropas,  meddelandet  tolkas  och

sparas ner i klienten som ett objekt:

function Bus(lineId, busId, x, y, status) {

...

}

function Status(statusType, statusMessage, statusText) {

...
}

Kod-snippet 10: Objekt i JavaScript
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Objektet Bus innehåller i sin tur objektet Status. Detta är allt som behövs för att representera en

buss inuti mobilapplikationen. Nedanför visas hela händelseprocessen från att ett meddelande tas

emot till att bussen läggs till på kartan:

För att kommunicera med Kaazing Gateway använder vi oss av en väldefinerad JMS-struktur (Har

vi tagit upp JMS?) angiven av Kaazing Gateway, detta i  form av en JavaScript-konstruktor vid

namn  StompConnectionFactory. Efter detta utförs en kedja av anrop, som i slutet binder

funktionen  onMessage() till  att  användas  som  metod  för  att  konsumera  meddelandet  från

Kaazing Gateway. OnMessage() tolkar meddelandet, som är skrivet enligt JSON-strukturen och

gör det mer lättillgängligt för oss att hantera. Efter det kallas funktionen handleOnMessage():

det är här meddelandet tolkas av klienten, ses på nästa sida:
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function beginStompConnection(url) {

var factory = new StompConnectionFactory(url);
var future = factory.createConnection(function() {

try {

connection = future.getValue();
var session = connection.createSession(false, 
Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
var topic = 

            session.createTopic("/topic/LineTopic3");
var consumer = session.createConsumer(topic);
consumer.setMessageListener(onMessage);

connection.start(connectionStarted);
} catch(e) {

alert(e.message);
}

});
}

function onMessage(message) {

var json = jQuery.parseJSON(message.getText());
handleOnMessage(json);

}

Kod-snippet 11: WebSocket-anslutning
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5. RESULTAT

Detta kapitel visar att applikationen uppfyller den givna kravspecifikationen. Vi demonstrerar

applikationens huvudmål så att läsaren får ett helhetsintryck av resultatet. 

5.1. Realtidskommunikation

Vi implementera WebSocket-protokollet som ett sätt för klienten att ta emot meddelanden på ett

effektivt  och snabbt  sätt.  Applikationen berättar  för  ”back-end” att  den vill  prenumerera  på  en

specifik busslinje. ”Back-end” vet då om att applikationen vill ta del av information angående den

specifika busslinjen. Om en uppdatering sker på en buss ansluten till den valda busslinjen kommer

”back-end” ansynkront meddela klienten om ändringen. Med detta åstadkommer vi ett asynkron

kommunikationsmedel som är högpresterande och effektivt.

5.2. Hybridapplikation

Applikationen skapas som en webbapplikation ”inkapslad” i en Androidapplikation. Applikationens

alla delar skapas med hjälp av HTML5, CSS3 och JavaScript. Androidapplikation går att använda

på Androidenheter och webb-delen av applikationen kan separeras för att användas av alla enheter

med en modern webbläsare.

5.3. Responsiv Design

Användargränssnittet  skapas  med  jQuery  mobile  och  ger  användaren  känslan  av  en  ”riktig”

mobilapplikation,  både  i  mobila  enheter  och  webbläsare.  Oavsett  hur  applikationen används  så

anpassas  användargränssnittet  dynamiskt  till  skärmen  som  används,  vare  sig  i  porträtt-  eller

landskapsläge. Nedan för är ett exempel där vi startat applikationen som en webbapplikation på en

iPad:
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Figur 10: Applikationen på iPad



6. SLUTSATSER

I det här kapitlet diskuterar vi vilka slutsatser vi har kommit fram till under projektets gång.

Vi ställer frågor som, ”lyckades vi skapa applikationen enligt Kentors kravspecifikation?, Är

WebSocket  en  bättre  lösning  till  realtidkommunikation?  Vi  tar  även  upp  vår  syn  på  hur

framtiden  kommer  att  se  ut  inom  dessa  områden,  vad  vi  anser  behöver  förbättras  och

vidareutvecklas. 

6.1. Reflektion

I detta avsnitt kommer vi reflektera över våra mål, syften, frågeställningar och knyta an till tidigare

problem inom området realtidsuppdatering som nämnts i introduktionen.

6.1.1. Mål

Kortfattat så är våra mål under arbetet att klara av att utveckla en mobilapplikation enligt Kentors

givna  kravspecifikation.  Detta  innebär  också  att  ett  delmål  skapas  p.g.a.  bristande  kunskap.  Vi

måste lära oss tillräckligt mycket för att lyckas.

Den stora frågan är då, ”Lyckades vi?”. Under vecka fem, den sista veckan i projektets gång, hade

vi  en  avslutande  presentation  för  fåtal  chefer  på  Kentor.  Cheferna  som  närvarade  vid

slutpresentationen var väldigt nöjda med vår prestation. Det talades mycket om att vi gjort väldigt

mycket under en kort period. De hade vetskap från starten av projektet att vi hade bristande kunskap

inom de områden som uppgiften behandlade. Både vi och cheferna har fått den uppfattningen att vi

lärt oss extremt mycket under denna tid på Kentor. Något som säljchefen poängterade var att denna

applikation inte var redo för att användas som säljprototyp. Detta p.g.a. den låga kvalitén på GPS-

koordinaterna som skickas ut från ”back-end”. Trots detta anser vi fortfarande att vi uppnått vårt

mål, eftersom vi inte ansvarar för GPS-koordinaterna.

Vi har  skapat  en applikation som uppfyller  de mål  som är angivna i  kravspecifikation.  För att

besvara frågan, ”Lyckades vi?”: Vi har bevisligen lyckats. 

6.1.2. Syfte

I introduktionen nämner vi främst att vi vill uppmärksamma och argumentera för den teknologi som

vi använder i vårt arbete. Uppsatsen visar på ett systematiskt sätt vilka problem som finns med de

lösningar  som är  baserade  på  HTTP.  Uppsatsen  lägger  stor  fokus  på  varför  HTTP inte  är  ett
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passande protokoll  för  att  kommunicera  i  realtid.  Vi  visar  att  det  finns  ett  bättre  alternativ  till

lösningar baserade på HTTP. Vi anser att uppsatsen uppfyller dess syfte.

6.1.3. Frågeställning

Är WebSocket bättre än de tidigare lösningar som existerar? Rent teoretiskt så finns det extremt

många fördelar med att använda WebSocket. Efter allt vi lärt oss under detta examensarbete anser vi

att WebSocket är ett steg i rätt riktigt i Internets utveckling.

6.2. Diskussion

6.2.1. Realtidkommunikation

Vi visar i  denna rapport att  det  finns ett  bra alternativ till  den nuvarande kommunikationen på

Internet  när  det  ligger  stor  fokus  på  responstid,  asynkron  kommunikation  och  datamängd.

WebSocket-protokollet  öppnar  upp  många  nya  möjligheter  att  skapa  och  förbättra  innovativa

webbapplikationer. Användningsområden växer för varje dag som går eftersom att den generella

användaren blir mindre tolerant för väntetider och måste tänka på att minska bandbrädd. Det senaste

åren har nätverkstrafiken ökat lavinartat och det belastar nätverken oerhört mycket. WebSocket-

protokollet  erbjuder  inte  bara  förbättringar  inom  realtidskommunikation,  WebSocket  är

implementerat på ett sätt som minskar belastningen på nätverket. Det finns många faktorer som gör

att det här är en viktig aspekt för att fortsätta utveckla och uppfinna nya webbapplikationer. En av

de stora faktorer som många personer kan relatera till är att vi har en begränsad batteritid på våra

mobila  enheter,  vi  vill  effektivisera  implementationen  av  applikationerna.  Med  WebSocket

försvinner mycket av den onödiga kommunikationen i bakgrunden som dränerar batteriet.

6.2.2. Hybridapplikation

Vi  tror  att  inom  en  snar  framtid  kommer  nästan  alla  mobila  applikationer  att  utvecklas  som

hybridapplikationer. Det som existerar nu är att företag måste utveckla applikationerna till alla olika

plattformar  som finns  för  att  nå  alla  användare.  Det  är  inte  hållbart  att  behöva  utveckla  flera

versioner till varje klient när möjligheten att i princip utveckla en klient till flera plattformar.  Med

en  hybridapplikations  tillvägagångssätt  behöver  utvecklarna  enbart  utveckla  och  underhålla  en

klient. Företag kommer att förstå vilken ekonomisk inverkan detta kommer leda till.   

6.2.3. Responsiv design

Responsiv  design är  viktigt  för  att  stötta  utvecklingen av hybridapplikationener.  Som vi  nämnt
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tidigare ökar kraven ständigt från användaren. Med responsiv design försöker vi skapa ett intrycket

om att applikationen är skapad för den specifika enheten som användaren använder. Det ska kännas

som att  applikationen är optimerad för den enhet som används. Det är  aspekter som detta som

kommer att ha ett stort avtryck i utveckling med dessa tekniker. Utan responsiv design hade det inte

varit möjligt att skapa dessa applikationer.

6.3. Framtida arbete

Eftersom  jQuery  mobile  och  responsiv  design  spelar  en  stor  roll  för  framgången  med

hybridapplikationer finns det alltid utrymme för förbättring och optimering. 

Applikationen vi utvecklade var som ett startskott för Kentor. Kentor har tagit över applikationen

och fortsätter utvecklingen. 

Något  som vi  inte  har  satt  stor  fokus på är  säkerheten som är  inbyggt  i  WebSocket.  Med nya

protokoll kommer nya säkerhetsrisker. Om WebSockets kommer bli så stort som vi tror kommer

detta vara en väsentlig del i utvecklingen.
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7. APPLIKATIONEN PENDELKOLLEN

Under tiden vi utvecklade vår applikation så släppte Stockholmståg en ny applikation vid

namn Pendelkollen.  Denna applikation  är  inom samma område som vår  applikation  och

därför har vi valt att jämföra dessa två applikationer. 

7.1. Pendelkollen

Pendelkollen är en applikation som i realtid visar

vart  Stockholms  pendeltåg  befinner  sig.

Pendelkollens  grundfunktioner  tillåter  en

användare att definiera flertal resor. Applikationen

visar användaren när tåget ankommer på angiven

station och när tåget förväntas vara framme vid

angiven destination. 

Eftersom pendelkollen är utvecklad av de företag

som  sköter  om  tågen  har  användaren  också

tillgång  till  ytterligare  information  relaterad  till

den  valda  resan.  Om  användaren  t.ex.  reser

mellan  Älvsjö  och  Stockholms  Central  får

användare information om eventuella störningar,

trasiga  rulltrappor  eller  dylikt,  vid alla  stationer

inom resan.  Applikation visar  även hur gott  om

plats  det  finns i  tågets  olika vagnar.  Just  denna

funktionalitet blev vi imponerade av.

7.2. Jämförelse

Vi  kan  jämföra  applikationernas  användargränssnitt  och  funktionalitet.  Vi  kan  inte  jämföra

arkitekturen  eller  själva  implementation  av  applikationen  för  vi  har  ingen  insikt  i  hur  det  är

implementerat. 

7.2.1. Användargränssnitt

Pendelkollen följer en bra struktur för att användas på en mobil enhet. Applikationen är uppdelad i

tre delar: meny, info-sidan och tåg-sidan. Figuren ovan (se kap. 7.1 Pendelkollen) visar info-sidan.
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När  användaren  öppnar  applikation  visas  alltid  menyn  som startfönster.  Här  visas  användarens

sparade resor, om användaren inte har någon resa måste en resa definieras innan applikationen kan

börja användas. Detta är något som vi störde oss på under användningen av applikationen. Det finns

ingen funktionalitet som tillåter användaren att hitta närmaste station utifrån sin egen position. En

resa måste alltså definieras, detta kräver att användaren själv vet vilken station den vill åka ifrån.

I applikationen finns en indikator som informerar

användaren  om  vart  mellan  stationerna  tåget

befinner sig i nuläget. Det är utfört på ett väldigt

minimalistiskt men ändå väldigt informativt sätt,

detta tycker vi är väldigt bra. Utöver detta finns

även  en  karta  likt  kartan  i  vår  applikation  som

visar  vart  tåget  befinner  sig  rent  geografiskt.

Denna  karta  är  väldigt  liten  och  tillåter  bara

användaren att se ett tåg i taget. Det går heller inte

att interagera med kartan på något sätt. Vi förstår

inte  varför  Stockholmståg  har  valt  att  ta  med

kartan,  vi  anser  inte  att  kartan  fyller  något

ytterligare syfte. Denna del är något vi tycker att

vi gjort bättre i vår applikation. Användaren har

en större frihet att interagera och använda kartan.

Applikationen  är  trevlig  att  använda  och  det

märks att den är väl anpassad för mobila enheter.

Den ”flyter  på” bra vid byte av sidor,  förutom när information laddas.  Detta  gör applikationen

väldigt slö och den kan fastna i flera sekunder mellan två sidor. Detta är nästan ”regel nummer ett”

inom design av applikationer, användargränssnittet ska aldrig sluta att svara. 

Jämfört  med  vår  applikation  så  känns  denna  applikation  mer  fulländad.  Det  märks  även  att

applikationen är utvecklad från grunden, vi ser inget spår av ramverk som t.ex. jQuery mobile, som

man kan se i vår applikation. Applikationen känns i grund och botten mer välutvecklad rent visuellt.

De flesta problem vi stött på handlar mer om funktionalitet applikationen erbjuder.
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7.2.2. Funktionalitet

De första vi märkt när vi använt båda applikationerna är att deras syfte skiljer sig åt. Vår applikation

fokuserar mer på att hjälpa användaren att resa med lokaltrafiken på bästa sätt. Ett exempel kan vara

att hjälpa användaren att hitta närmaste busshållplats. Pendelkollen fokuserar mycket mer på att

definiera bestämda resor, den känns mer ”statisk”. Den visar endast för användaren vart tåget är, när

det  går,  och  när  det  förväntas  vara  framme  vid  slutdestination.  Användaren  tvingas  alltid  att

definiera en resa, det går alltså inte att hitta närmaste station eller andra funktioner som underlättare

för användaren. Applikation känns mer anpassad för användare som vet hur de ska åka. Det vi har

kommit  fram till  är att  Pendelkollen är en bättre digital  tidtabell  än vad som tidigare existerar.

Utöver detta finns vår favoritfunktionalitet: applikationen visar vart det finns plats i tågets vagnar.

Detta  tycker  vi  är  en  väldigt  användbar  funktion  och  är  något  som  vi  skulle  vilja  ha  i  vår

applikation.

Mycket av dessa skillnader tror vi  beror på att  Pendelkollen är utvecklad av företaget som kör

tågen, de har tillgång till alla data och på kan så sätt skapa en rikare användarupplevelse. Detta var

en av våra begränsningar när vi utvecklade applikationen, vi hade ingen riktig data att utgå ifrån.
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