
Kandidatuppsats

Datateknik

Applikationsutveckling med nätverkstrafikfunktioner
En jämförelse av tre mobilplattformar avseende nätverkstrafikfunktioner

Robin Gustafsson



Applikationsutveckling med nätverkstrafikfunktioner 
En jämförelse av tre mobilplattformar avseende nätverkstrafikfunktioner.
Robin Gustafsson 2012-08-29

Sammanfattning
Målet med denna undersökning har varit att undersöka tre vanliga mobiltelefon-
plattformar  avseende  deras  nätverkstrafikfunktioner.  Plattformarna  som 
undersöks är Android, iOS 5 och Windows Phone. Efter avslutad undersökning 
implementerades en prototypapplikation för att demonstrera dessa funktioner på 
den  plattform  som  anses  bäst  lämpad.  Applikationen  ska  fungera  som  en 
telefonväxel och utöver det ska applikationen även skicka användarstatistik till 
en webbserver, ta emot kontakter från en webbserver, samt husera en speciell 
administreringsdel  där  användarstatistiken  ska  presenteras.  I  undersökningen 
har de aktuella mobiltelefonplattformarna och deras respektive API:er granskats 
och  jämförts.  Därefter  har  dessa  tekniker  tillämpats  för  att  skapa  en 
prototypapplikation  som bygger  på  mobilplattformen  Android.  Valet  föll  på 
Android  eftersom  det  är  den  mobilplattform  som  har  stöd  för  flest  av  de 
efterfrågade  funktionerna.  Verktygen  Eclipse  IDE,  Android  SDK,  en  Jersey 
RESTful  Service,  MySQL-databas  och  en  SQLite-databas  har  använts. 
Applikationen  har  testats  med  hjälp  av  mätningar  på  applikationens 
kommunikationsfunktioner.  Ett  experttest  har  genomförts  för  att  utvärdera 
huruvida applikationen uppfyllde kraven som ställts eller ej.  Undersökningen 
har  visat  att  Android  är  den  mobilplattform  som  har  stöd  för  flest  av  de 
efterfrågade nätverkstrafikfunktionerna. Mätningarna på applikationen har visat 
att  det  till  största  delen  beror  på  nätverksuppkoppling  hur  snabbt  en 
kommunikationsfunktion  exekveras.  Expertestet  har  visat  att  applikationen 
uppfyller  kraven  som ställts  på  den,  med  kommentarer  på  några  delar  där 
förbättringar kan göras.

Nyckelord: Windows Phone, iOS 5, Android, Java, Jersey RESTful Service, 
MySQL, SQLite, JSON
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Abstract
The  objective  of  this  study  was  to  examine  three  common  mobile  phone 
platforms  in  relation  to  their  network  traffic  features.  The  platforms  to  be 
examined are Android, iOS 5 and Windows Phone. After the investigation was 
completed a prototype application was implemented in  order to demonstrate 
these features in the most suitable platform. The application will function as a 
telephone call exchanger. In addition, the application must also send the user-
statistic to a Web server, accept contacts from a Web server, as well as having a 
special administration part in which the userstatistc can be presented. In the 
study  the  current  mobile  platforms  and  their  respective  APIs  have  been 
examined and compared and the facts compiled. These techniques were then 
applied to create a prototype application based on the mobile platform Android. 
Android was chosen because it is the mobile platform that supports the majority 
of the required functions. The tools that were used are Eclipse IDE, Android 
SDK, a Jersey RESTful Services, MySQL database and a SQLite database. The 
application  was  tested  by  means  of  measurements  on  the  application's 
communication features. An expert test was also conducted in order to evaluate 
the application as to whether or not it met its goals. The investigation has shown 
that Android is the mobile platform that supports the majority of the required 
network traffic features. The measurements on the application have shown that 
the  speed  of  execution  of  a  communication  function  mainly depend on the 
network connection. The expert test has shown that the application does meets 
the set requirements and, in addition, comments are added in relation to those 
parts for which improvements can be made.

Keywords: Windows Phone, iOS 5, Android, Java, Jersey RESTful Service, 
MySQL, SQLite, JSON
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Terminologi
Akronymer

ADT Android Development Tools. Android insticksmodul 
för Eclipse.

API Application Programming Interface. 
Regeluppsättning för hur en viss programvara får 
kommunicera.

BSD Berkeley Software Distribution. Ett Unix-liknade 
operativsystem.

DAO Data Access Object. Ett objekt som ger ett abstrakt 
gränssnitt mot en databas. 

HTML 5 Hypertext Markup Language 5. Standard för 
webbprogrammering.

HTTP Hypertext Transfer Protocol. 
Kommunikationsprotokoll för webbsidor.

IDE Integrated Development Enviroment. En 
källkodseditor.

JSON JavaScript Object Notation. Ett kompakt format för 
utbyte av data mellan datorer.

REST Representational State Transfer. En 
mjukvaruarkitektur.

SDK Software Development Kit. En uppsättning 
utvecklingsverktyg.

URL Uniform Resource Locator. En webbadress.

XAML Extensible Application Markup Language. För att 
initiera strukturerade värden och objekt.

XML Extensible Markup Language. För att initiera 
strukturerade värden och objekt.
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1 Inledning
I detta arbete jämförs tre vanliga mobiltelefonplattformar: Android, iOS 5 och 
Windows  Phone  avseende  nätverkstrafikfunktioner.  Arbetet  innefattar  även 
implementering  av  en  mobiltelefonapplikation  för  den  plattform  som 
undersökningen  visar  vara  bäst  lämpad.  Applikationens  uppgift  är  att  agera 
telefonväxel  för  inkommande  samtal.  Applikationen  ska  även  kommunicera 
med en server från vilken den hämtar kontakter och skickar information om 
samtalslängder och datatrafik användning till. Applikationen ska även innehålla 
en adapteringsdel där en administratör kan logga in och se olika användares 
statistik.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Inom många företag finns ett ökande behov av tillgänglighet för att på enklast 
möjliga  sätt  kunna  underlätta  kontakt  med  rätt  personal  inom  rätt 
kunskapsområde,  men  det  finns  samtidigt  ett  växande  problem  med 
övervakning  gällande  användningen  av  företagets  mobiltelefoner.  Det  kan 
exempelvis handla om att en chef ser att en medarbetare har en samtalstid på 
100 timmar/månad, och börjar då fundera kring vad dessa samtal går till och om 
det överhuvudtaget gynnar företaget.

Uppdraget är därför att jämföra tre vanliga mobiltelefonplattformar: Android, 
iOS  5  och  Windows  Phone  avseende  deras  nätverkstrafikfunktioner.  En 
prototypapplikation ska även implementeras där dessa funktioner används. En 
lösning på detta problem är angelägen då den kan leda till avsevärd förbättrad 
kundsupport  genom  att  med  den  mobila  telefonväxelns  hjälp  enkelt  kunna 
koppla kunden till rätt personal med rätt kunskap. 

1.2 Övergripande syfte 

Projektets  övergripande  syfte  är  att  utifrån  företagets  önskemål  jämföra  tre 
vanliga mobiltelefonplattformar avseende deras nätverkstrafikfunktioner för att 
ta reda på vilken funktionalitet som stöds på respektive mobiltelefonplattform. 
Detta  sker  för  att  ta  reda på vilken mobilplattform som lämpar sig  bäst  för 
utveckling  av  applikationer  med  stöd  för  dessa  funktioner.  Den  vetskapen 
kommer att  ge företaget  en fingervisning om vilka plattformar företaget bör 
satsa på och inte i framtiden.

Utöver  det  ska  även en prototypapplikation  implementeras  som testar  dessa 
funktioner  på  den  plattform  som  undersökningen  visar  vara  bäst  lämpad. 
Applikationen ska kunna koppla ihop telefonsamtal som en telefonväxel och ta 
emot externa kontakter från en avlägsen server.  Den ska även kunna skicka 
information till servern med statistik på exempelvis hur många samtalsminuter 

1



Applikationsutveckling med nätverkstrafikfunktioner 
En jämförelse av tre mobilplattformar avseende nätverkstrafikfunktioner.
Robin Gustafsson 2012-08-29

telefoninnehavaren  har  brukat  eller  hur  mycket  datatrafik  den  samme  har 
använt.

1.3 Avgränsningar

Undersökningen  är  avgränsad  till  mobiltelefonplattformarna  Android,  iOS  5 
och  Windows  Phone  och  deras  respektive  API  (Application  Programming 
Interface).  Jämförelsen  är  riktad  mot  plattformarnas  nätverkstrafikfunktioner. 
Undersökningen tar  inte  upp funktioner  och tillvägagångssätt  som kräver  så 
kallad ”Jailbreaking” [1][2] eller ”Rootning” [3] av enheterna.

Prototypapplikationen kommer att implementeras endast till den plattform som 
visar sig bäst lämpad.

I  rapporten beskrivs  inte  tillvägagångssättet  för  att  skapa en ”Jersey Restful 
Service”  med  tillhörande  MySQL-databas  och  webbserver,  d.v.s.  den  server 
som applikationen kommunicerar med.

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Mobiltelefonplattformarna  kommer  att  undersökas  huruvida  det  är 
programmatiskt  möjligt  att  som  tredjepartsutvecklare  implementera  följande 
funktioner:

1. Överflyttning av samtal

2. Samtalsuppföljning (samtalstid)

3. Sms/mms-uppföljning (antal)

3. Datatrafikstatistik

4. Statistik över köp av innehållstjänster

Följande konkreta problem ska lösas i applikationen:

1. Skapa en metod för att flytta över samtal, koppla vidare samtal till en kontakt 
i applikationen. Överflyttningen får ej överstiga 100ms.

2. Hitta en lösning för att ta emot kontakter över Internet från en server och 
sedan visa  dem i  enheten.  Snittiden  av  lösningens  totala  exekveringstid  ska 
understiga 2 500ms.

3.  Hitta  en lösning för  att  visa  statistik  över  datatrafik,  total  samtalstid  och 
antalet skickade sms/mms.
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4. Hitta en lösning för att  skicka statistik om datatrafik,  total  samtalstid och 
antalet  skickade  sms/mms  till  en  server.  Snittiden  av  lösningens  totala 
exekveringstid ska understiga 2 500ms.

5. Skapa ett användargränssnitt som är kompatibelt med vanliga enheter för den 
bäst lämpade plattformen. 

6. Skapa en administratörsdel i applikationen där statistik över datatrafik, total 
samtalstid  och  antalet  skickade  sms/mms  för  respektive  användare  listas. 
Statistiken  ska  hämtas  från  en  server.  Snittiden  av  lösningens  totala 
exekveringstid ska understiga 2 500ms.

1.5 Översikt

I  kapitel  1  presenteras  uppdrag  och  bakgrundsproblem.  I  kapitel  2  återges 
bakgrundsmaterial som är viktiga för den fortsatta förståelsen av rapporten. I 
kapitel  3  presenteras  tillvägagångssättet  för  att  lösa  uppgifterna.  I  kapitel  4 
diskuteras  och  redogörs  applikationens  tekniska  lösning  för  den  valda 
mobiltelefonplattformen. I  kapitel  5 presenteras resultatet  av undersökningen 
samt resultatet av applikationens utvärdering. I kapitel 6 diskuteras resultaten.

1.6 Författarens bidrag

All  kod  som  redovisas  i  undersökningen,  förutom  standardbiblioteken,  är 
skriven av författaren själv.

All kod som använts i applikationen förutom Androids standardbibliotek och 
kompatibilitets biblioteket ActionBarSherlock är skriven av författaren själv.
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2 Bakgrundsmaterial
I kapitel 2 presenteras bakgrundsmaterial för undersökningen av 
mobiltelefonplattformarna samt nödvändigt bakgrundsmaterial för 
implementation av Androidapplikationen.

2.1 Android 

Android är en mjukvarustack för mobila enheter med tillhörande 
operativsystem, mellanprogramvara och applikationer [4]. Android skapades av 
Open Handset Alliance [5], en samling av 84 företag där Google är ett av dem 
[6]. Android bygger på den fria källkodskärnan Linux kernel 2.6 [6]. 
Applikationer i Android exekveras i en instans av den virtuella maskinen 
Dalivk. Dalvik liknar Javas virtuella maskin men är anpassad för Android. 
Dalvik konverterar Java Virtual Machine-kompatibla .class-filer till Dalvik-
kompatibla .dex-filer (Dalvik Executable Files) innan applikationen installeras 
på Androidenheten [7].

2.2 Windows Phone 

Windows Phone är ett operativsystem för mobila enheter som är framtaget och 
utvecklat av Microsoft. Windows Phone är efterföljaren till Microsofts tidigare 
mobila plattform Windows Mobile. Till skillnad från sin föregångare är 
Windows Phone riktat mot konsumentmarknaden istället för 
företagsmarknaden. Windows Phone hette tidigare Windows Phone 7 men 
namnet ändrades i samband med senaste uppdateringen till Windows Phone. 
Windows Phone tillhör Windows CE familjen. [8]

2.3 iOS 5

iOS 5 heter Apples senaste version av företagets operativsystem för mobila 
enheter. Operativsystemet bygger på Apples motsvarighet i desktopsegmentet 
Mac OS X. [9]

2.4 Programmera applikationer

I kapitel 2.4.1-2.4.3 beskrivs hur applikationer implementeras i respektive 
plattform, vilka verktyg som normalt används och vilket programspråk som 
utnyttjas.

2.4.1 Android

Android tillhandahåller ett Android SDK (Software Development Kit) 
innehållande en omfattande samling programmeringsverktyg. Till dessa verktyg 
hör en debugger, bibliotek, en enhetsemulator, dokumentation, exempelkod och 
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självstudiekurser. Android SDK stödjer applikationsutveckling på plattformarna 
Linux (i stort sett alla distributioner), Mac OS X 10.4.9 eller senare samt 
Windows XP eller senare. Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 
med Android Development Tools (ADT) insticksmodulen installerad är den 
officiellt stödda utvecklingsmiljön för Android. Android SDK stödjer gamla 
som nya versioner av Android och kan laddas ned gratis från Androids hemsida. 
Programmeringsspråket som används vid utveckling av applikationer till 
Android är Java. Utöver Java används också XML (eXtensible Markup 
Language) för kodning av applikationens användargränssnitt. [10]

2.4.2 Windows Phone

Microsofts samling utvecklingsverktyg till Windows Phone heter Windows 
Phone SDK. Samlingen inkluderar en utvecklingsmiljö, en emulator, ett 
spelprogrammeringsverktyg, exempelkod, dokumentation samt ett verktyg för 
att designa användargränssnitt. Windows Phone SDK stödjer enbart utveckling 
på Windowsdatorer med Windows Vista eller senare. Utvecklingsmiljön som 
ingår i Windows Phone SDK heter ”Visual Studio Express 2010 for Windows 
Phone” men det går också bra att använda ”Visual Studio Professional 2010” 
eller senare genom att installera ett tillägg. Tillägget installeras automatiskt. 
Windows Phone SDK går att ladda ned via Mircosofts hemsida och är helt 
gratis. [11] Applikationerna i Windows Phone skrivs i programmeringsspråket 
C# eller Visual Basic. Utöver dessa används XAML (eXistensible Application 
Markup Language) när användargränssnittet kodas. [12]

2.4.3 iOS 5

Utvecklingsverktygen till Apples iOS 5 samlas under namnet iOS SDK. I iOS 
SDK ingår bland annat en utvecklingsmiljö, en iOS simulator, debugger och 
versionshantering. Det finns även tillgång till dokumentation, exempelkod samt 
en rad olika instrument för att säkerställa funktionen på en godtycklig 
applikation. [13] Applikations utveckling mot iOS SDK stöds enbart på Apple 
Mac OS X datorer. [11] Utvecklingsmiljön som används heter Xcode 4 och 
tillhandahålls av Apple själv. Utvecklingsmiljön och SDKn finns att ladda ner 
från Apple men kräver att användaren registrerar sig på företagets hemsida som 
utvecklare. [13] iOS-applikationer skrivs i huvudsak med objective-c som 
programspråk, men kan även skrivas i c och c++. [14]

2.5 Android Activity

Klassen Activity ingår i Androids standardbibliotek och är huvudbyggstenen i 
en Androidapplikation. En Activity är en programkomponent som ger 
användaren en skärm med vilken den kan interagera med för att göra något, 
exempelvis ringa eller skicka e-post. Varje Activity ges ett eget fönster i vilket 
ett användargränssnitt ritas ut. Fönstret fyller vanligtvis skärmen, men kan 
också vara mindre än skärmen och flyta ovanpå andra fönster. [15]
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En applikation består vanligtvis flera Activity´s som är löst bundna till 
varandra. Normalt sett utses en Activity till att vara huvud-Activity´n i 
applikationen och den visas för användaren när applikationen startas. Varje 
Activity kan starta en annan Activity för utföra olika åtgärder. Varje gång som 
en ny Activity startar upphör den pågående Activity´n och placeras av systemet 
i en stack (”Back-stack”). När en ny Activity startar flyttas den till back 
stack:en och Activity´n tar användarfokus. Back stack:en håller sig till den 
grundläggande ”sist in, först ut”-mekanismen. När användaren är klar med den 
aktuella Activity´n och trycker på bakåt-knappen ”pop”:as den från stacken och 
förstörs, samtidigt som den tidigare Activity´n återupptas. [15]

När en Activity stoppas på grund av att en ny Activity startas, meddelas denna 
tillståndsförändring genom Activity-livscykelns olika ”callback”-metoder. En 
Activity kan få olika callback-metoder, beroende på om system skapar den, 
stoppar den, återupptar den eller förstör den. Varje callback ger utvecklaren 
möjlighet att utföra specifika arbeten som är lämpliga för respektive 
tillståndsförändring. I figur 1 framgår vilka callback-metoder som finns i en 
Activity och livscykelförloppet i en Activity. [15]
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2.6 Android Intent

Ett Intent är en abstrakt beskrivning av en händelse som ska ske. Intent kan 
användas till att starta Activitys och skicka broadcastIntent's till någon 
intresserad BroadcastReceiver. Intent är det som får olika Activty's i en 
applikation att hänga samman. Intent är en klass som ingår i Androids 
standardbibliotek. [17]

7
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2.7 Android BroadcastReceiver

BroadcastReceiver är en abstrakt klass som ingår Androids standardbibliotek. 
BroadcastReceiver möjliggör kommunikation mellan applikationer genom att ta 
emot ”intents” som skickats med sendBroadcast()-metoden. Den kan 
exempelvis användas för att detektera ett besvarat samtal. [18]

2.8 Android Views 

Klassen View ingår i Androids standardbibliotek och utgör den grundläggande 
byggstenen för Androids användargränssnittkompnenter. En View tar upp ett 
rektangulärt område på skärmen och ansvarar för bildutskrift och 
händelsehantering. View är basklassen för widgets som används för att skapa 
interaktiva användargränssnittkomponenter såsom knappar och textfält. 
ViewGroup underklassen är basklassen för layouter, som är osynliga behållare 
som rymmer andra Views eller ViewGroups och definierar deras layout- 
egenskaper. [19]

Alla Views som finns i ett fönster placeras i ett enda träd. Views kan läggas till 
med hjälp av kod eller genom att specificera ett träd av Views i en eller flera 
XML-layoutfiler. Det finns många specialiserade subklasser av Views som kan 
visa text, listor eller bilder. Exempel på sådana klasser är TextView, ListView 
och ExpandableListView. [19]

2.9 Överflyttning av samtal 

I kapitel 2.9.1-2.9.3 presenteras tillvägagångssätt vid programmatisk 
överflyttning av samtal för respektive mobilplattform. En överflyttning av ett 
samtal sker generellt genom att en enhet som har två pågående samtal, ringer ett 
tredje samtal med telefonnumret ”4”. Den enhet som då ringer ”4” kommer att 
kopplas ned och de två pågående samtalen kopplas ihop, likt en traditionell 
telefonväxel. Detta kräver dock att enheten som begär överflyttningen innehar 
ett mobiltelefonabonnemang som stödjer växelfunktion.

2.9.1 Android

För att överflytta samtal med en Androidtelefon programmatiskt skapas ett så 
kallat ”callIntent”, ett ”Intent” vars ”action” sätts till ”ACTION_CALL” i 
programkoden. Sedan utnyttjas en metod i ”callIntent” som heter ”setData()” 
för att lägga till telefonnumret som ska ringas. I det här fallet en 4:a. [20] 

Just överflyttning av samtal är något som inte stöds av alla Androidtelefoner. 
Telefoner med ”Vanilla Android” saknar denna funktionalitet, eftersom det på 
dessa telefoner inte är möjligt att vara uppkopplad till fler än två samtal 
samtidigt. Därmed går det inte att ringa det tredje samtalet till 4:an. Exempel på 
sådana telefoner är ”Nexus S” och ”Galaxy Nexus”. [21]
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2.9.2 Windows Phone

Windows Phone-enheter saknar stöd för att överflytta samtal programmatisk då 
tjänstekoder likt 4:an som används vid överflytning, är spärrade och inte går att 
ringa från tredjepartsapplikationer. Dessa måste ringas i från den inbyggda 
samtalshanteraren. [22] Användaren får flytta över samtalet manuellt med hjälp 
av knappsatsen i samtalshanteraren [23].

2.9.3 iOS 5 

För att ringa ett samtal programmatiskt på iOS 5 används en URL-sträng 
(Uniform Resource Locator) med en speciell formatering där strängen inleds 
med ”tel://” följt av telefonnumret som ska ringas. Vidare skapas en instans av 
klassen ”UIApplication” och metoden ”openURL” anropas och tilldelas URL-
strängen. [24][25] För att överföra ett samtal görs samma sak men i det här 
fallet är telefonnumret en 4:a, men eftersom 4:an är en tjänstekod måste ett 
frågetecken läggas till före fyran för att enheten ska bevilja samtalet. Strängen 
ser då ut så här: ”tel://?4”.

2.10 Samtalsuppföljning

I kapitel 2.10.1-2.10.3 beskrivs tillvägagångssätt och metoder för att utvinna 
samtalstider på respektive plattform.

2.10.1 Android 

Androids standardbibliotek tillhandahåller en statisk klass som heter 
”Callog.Calls” som ger tillgång till databasen där samtalslistorna lagras på 
telefonen. Det är möjligt att med hjälp av Callog.Calls hämta samtalslängden 
för varje samtal ur databasen. Användaren av Androidtelefonen kan ta bort 
innehållet i samtalshistoriken och då försvinner det också från databasen. [26]

2.10.2 Windows Phone

Windows Phones samtalshistorik innehåller inga samtalslängder, och därmed är 
det inte möjligt att läsa av samtalstiden. Detta omöjliggör en lösning som liknar 
den för Androidtelefoner. Det finns heller ingen möjlighet att programmatiskt 
mäta samtalstiden från en godtycklig applikation, eftersom Windows Phone 
applikationer körs i en så kallad ”sandlåda”. [27]

En ”sandlåda” är, i datorsäkerhetssammanhang, en säkerhetsmekanism för att 
separera exekverande program. Sandlådan ger vanligtvis tillgång till hårt 
reglerade resurser som applikationerna kan köras i, men ger inte 
applikationerna möjlighet att inspektera systemet. Det ger konsekvensen att 
applikationen inte kan läsa av statusen på enheten vid ett eventuellt samtal. [27] 
[28] Windows Phone saknar därmed stöd för denna funktionalitet. 
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2.10.3  iOS 5

Samtalshistoriken i iOS lagras, likt i Android, i en databas. Denna databas var 
läsbar för tredjepartsapplikationer i föregående version av iOS, nämligen iOS 4. 
I iOS 5 har Apple däremot valt att ta bort möjligheten att läsa av denna databas 
från tredjepartsapplikationer, vilket då omöjliggör en implementation av 
samtalsuppföljningen som liknar den som beskrivs i kapitel 2.10.1. [29]

iOS 5 kör, likt Windows Phone, sina tredjepartsapplikationer i en ”sandlåda” 
varför någon möjlighet att programmatiskt mäta samtalstiden från en godtycklig 
tredjepartsapplikation inte ges. [28][30]

2.11 Datatrafikuppföljning 

I kapitel 2.11.1-2.11.3 behandlas metoder och tillvägagångssätt på hur statistik 
över datatrafik via nätverk kan utvinnas.

2.11.1 Android 

Trafficstats är en klass som ingår i Androids standardbibliotek från och med 
API version 8. Trafficstats tillhandahåller metoder för att utvinna hur mycket 
data som skickats till och från enheten sedan den sist startades. Detta sker för 
att kunna kartlägga hur mycket datatrafik som används på enheten. Det finns 
metoder som gör detta med avseende på totalanvändning (alla 
nätverksgränssnitt) med enbart avseende på det mobila nätverksgränssnittet 
eller med avseende på ett specificerat nätverksgränssnitt. [31]

2.11.2 Windows Phone

Windows Phone saknar API-stöd för denna funktionalitet. Därmed är det 
omöjligt att som tredjepartsutvecklare utvinna denna information i en 
tredjepartsapplikation. [22]

2.11.3 iOS 5

iOS 5 har inget API-stöd för denna funktionalitet, men det finns en medärvd 
funktionalitet  i  dess  kernel  från  BSD  (Berekeley  Software  Distribution). 
Funktionen  heter  ”getifaddrs(3)”  och  ger  tillgång  till  en  lista  med  alla 
nätverksgränssnitt på enheten. Det är då möjligt att välja vilket gränssnitt som 
är  intressant  och  sedan  anropa  pekaren  ”ifa_data”  för  att  plocka  fram 
nätverksstatistiken på det gränssnittet. [32] Pekaren nollställs vid omstart precis 
som på Androidenheter. [33]
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2.12 SMS/MMS-uppföljning

I kapitel 2.12.1-2.12.3 beskrivs tillvägagångssätt vid sms/mms-uppföljning.

2.12.1 Android

Android saknar officiellt stöd för sms/mms-uppföljning, men det finns en icke 
officiell metod. Den metoden går ut på att räkna sms/mms som finns lagrade i 
meddelandedatabasen på enheten. Detta kräver dock att utvecklaren, som tänkt 
använda metoden, vet sökvägen till databasen. Det här är inget som Google 
eller Android rekommenderar då det inte finns något som garanterar att det 
fungerar på alla enheter. Vidare menar företagen att stödet för detta 
tillvägagångssätt kan komma att plockas bort i framtida Androidversioner. [34]

2.12.2 Windows Phone

Windows Phone saknar stöd för sms/mms-uppföljning men utvecklare kan i 
framtida versioner få stöd för denna funktion. [35]

2.12.3 iOS 5

Apple har valt att inte implementera sms/mms-uppföljning i iOS 5. [25]

2.13 Statistik över köp av innehållstjänster 

I kapitel 2.13.1-2.13.3 beskrivs metoder för att hämta information om hur 
många innehållstjänster som har köpts. Med innehållstjänster avses tjänster som 
kan beställas med sms via betalnummer. Betalnummer är femsiffriga och har 
formatering 72 xxx. Där 72 indikerar att det är ett betalnummer. [36]

2.13.1 Android 

Android saknar officiellt stöd för statistik över inköpta innehållstjänster i sitt 
API. Det är dock möjligt att räkna köpen av innehållstjänster med hjälp av 
metoden som beskrivs i kapitel 2.12.1 men istället för att räkna alla 
meddelanden, väljs att räkna endast meddelanden med telefonnummer som 
börjar på 72. [26]

2.13.2 Windows Phone

Windows Phones API saknar stöd för statistik över köp av innehållstjänster. 
[22]

2.13.3 iOS 5

iOS 5 har inget stöd för statistik över köp av innehållstjänster i sitt API. [25]
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2.14 SQLite-databaser

SQLite är en databasmotor som är populär i mobila enheter. En SQLite-databas 
är att fördra framför till exempel en XML-fil eftersom det då inte behövs 
implementeras en parser. En SQLite-databas har den fördelen att varken behöva 
konfigureras eller underhållas av en databasadministratör. [37]

2.15 Jersey Restful Service

Jersey är den fria källkodsreferensimplementationen av RESTful Web services, 
men Jersey är mer än en referensimplementation. Jersey innehåller också ett 
eget API som möjliggör specialanpassning av Jersey så att det passar 
utvecklarens behov. [38]

Vad är då en ”RESTful Web Service”? REST (Representational State Transfer) 
är en arkitekturstil för implementering av webbtjänster som fokuserar på 
systemets resurser. Detta inkluderar hur resurstillstånd adresseras och överförs 
över HTTP-protokollet (Hypertext Transfer Protocol) till ett stort antal klienter 
skrivna i olika språk. REST har på senare tid utvecklats till att bli den mest 
använda webbtjänstarkitekturen, sett till antalet webbtjänster som använder det.
[39]

2.16 JSON

JSON (JavaScript Object Notation) används av bland annat webbtjänster för att 
utbyta strukturerad information, som ett alternativ till XML. Ett JSON-objekt 
består av värdepar där varje par består av ett namn och ett värde. [40]

2.17 ActionbarSherlock

ActionBarSherlock är en utvidgning av Androids kompatibilitetsbibliotek. 
ActionBarSherlock möjliggör användandet av designmönstret ActionBar på 
enheter med Android 2.0 eller nyare. Det designmönstret är annars bara 
tillgängligt endast för Android 3.0 och uppåt. [41][42]

ActionBarSherlock ger också möjlighet att använda Fragments som är en 
gränssnittskomponent som representerar en del av en Activity. Det är möjligt att 
använda flera fragment i en Activity och exempelvis bläddra mellan dem. [43]
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3 Metod
Inledningsvis  diskuteras  arbetets  omfattning  och  upplägg  med  företaget. 
Tillsammans med företaget fastställs de specifikationer som förväntas. Därefter 
studeras de aktuella mobiltelefonplattformarna och deras respektive API:er. De 
plattformar som studeras är Android, iOS 5 och Windows Phone. I detalj har 
följande tekniker studerats:

• Om, och i så fall hur, programmatisk överflyttning av samtal sker.

• Hur, och om möjligt, programmatisk samtalsuppföljning (samtalstid) 
åstadkoms

• Hur sms/mms-uppföljning (antal) görs programmatiskt, om möjligt.

• Om datatrafikstatistik kan utvinnas programmatiskt, och i så fall hur.

• Om det är möjligt att utvinna statistik över köp av innehållstjänster, och 
i så fall hur.

I ett andra skede sammanställs dessa fakta för att sedan kunna jämföras.

I ett tredje skede tillämpas dessa tekniker för att skapa en prototypapplikation 
som bygger på mobilplattformen Android. Valet föll på Android eftersom det är 
den  mobilplattform som har  stöd  för  flest  av  de  efterfrågade  funktionerna. 
Skedet inleds med ett skissande av applikationen och avslutas med att skriva 
nödvändig kod. Applikationen ska utgöra en mobiltelefonväxel, där interna som 
externa kontakter ska listas. Genom att markera en kontakt i listan, ska en meny 
med åtgärder för denna kontakt visas. Dessa åtgärder är ”Ring” och ”Skicka 
sms”. Applikationen ska även ha en administratörsdel där en administratör kan 
logga  in  och  se  användarstatistik  på  alla  användare  från  sitt  företag.  Alla 
användare av applikationen ska lagras i databasen på servern efter vilket företag 
dessa tillhör. Detta sker för att administratören ska se användare endast från sitt 
företag. Användaren själv ska också kunna se sin användarstatistik på telefonen. 
Applikationen ska starta automatiskt när ett samtal sker, men denna funktion 
ska användaren kunna avaktivera.

Eftersom applikationen ska hämta telefonkontakter från företagsservern, skicka 
användarstatistik till  servern samt verifiera  administratörer som loggar  in  på 
applikationen mot servern,  används JSON för att  skicka information till  och 
från  servern.  Valet  föll  på  JSON  eftersom  det  stöds  väl  av  Androids 
standardbibliotek  [44].  Servern  utgörs  av  en”Jersey  Restful  Service”  med 
tillhörande MySQL-databas och webbserver. Applikationen utvecklas med hjälp 
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av  utvecklingsverktygen  Eclipse  IDE  och  Android  SDK  samt  en  Samsung 
Galaxy S mobiltelefon med Android version 2.3.3. Applikationen stöds dock av 
Android versioner från 2.2 och uppåt.

Applikationen testas sedan i ett fjärde skede genom att mäta snittiden för dess 
kommunikationsfunktioner.  Det  görs  för  att  säkerställa  att  applikationen  är 
rimligt  konstruerad  och  att  prestandan  är  god  vid  interaktion  med  dessa 
funktioner. De funktioner som kommer att mätas är följande: Överflyttning av 
samtal (total samtalstid och tid för överflyttningsoperationen), tiden det tar att 
skicka en inloggningsförfrågan till webbservern och få svar med kontaktlista, 
tiden  det  tar  att  via  administreringsdelen  skicka  en  inloggningsförfrågan till 
webbservern och få svar med användarstatistiklistan, och slutligen tiden det tar 
att skicka användarstatistik från applikationen till webbservern och få ett svar 
huruvida operationen lyckades eller ej . Dessa mätningar upprepas tjugo gånger 
var  och  sedan tas  snittvärdet  för  varje  funktion.  De mätningar  som innebär 
kommunikation över Internet görs över både 3G-nätet  och WLAN (Wireless 
Local  Area  Network)  med  avseende  på  applikationsfördröjning, 
nätverksfördröjning och serverfördröjning.  Mätningarna har gjorts  genom att 
med hjälp av funktionen System.currentTimeMillis() mäta exekveringstiden för 
en funktionalitet, på både applikationen och webbservern. Dessa mätningar ger 
värdet  på  applikationsfördröjningen,  serverfördröjningen  och  den  totala 
exekveringstiden  för  funktionaliteten.  Dessa  värden  användes  sedan  för  att 
beräkna  nätverksfördröjningen  genom  att  dra  bort  applikationsfördröjningen 
och serverfördröjningen ur den totala tidsåtgången för exekveringen.

I  ett  femte  skede  kommer  slutligen  en  expert  att  avgöra  om applikationen 
uppfyllt alla företagets krav, genom att bedöma de mål som sattes upp i början 
av detta examensarbete. Experten kommer att bedöma följande punkter:

1. Hämtar  applikationen  alla  kontakter  som  finns  lagrade  lokalt  på 
telefonen?

2. Hämtar  applikationen  alla  kontakter,  knutna  till  företaget,  som finns 
lagrade på en avlägsen server?

3. Är användargränssnittet överskådligt och lättnavigerat?

4. Startar applikationen automatiskt när ett samtal sker?

5. Går det att ringa en kontakt som visas i applikationen via applikationen?

6. Fungerar det att flytta över samtal i applikationen?

7. Går det att skicka ett sms till en kontakt som visas i applikationen, via 
applikationen?
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8. Går det att utläsa lokal användarstatistik i applikationen, innehållande 
total samtalstid för in- och utrikessamtal, antal skickade sms/mms, antal 
köpta innehållstjänster samt mängden skickad och mottagen data över 
GPRS/3G?

9. Finns det en administratörsinloggning?

10.  Väl  inloggad  på  administratörsdelen,  hämtas  användare  tillhörande 
administratörens  företag  med  deras  respektive  användarstatistik  från 
servern och visas i applikationen?

Orsaken till varför ett experttest ska genomföras är följande: Uppdragsgivaren 
bör  vara  bästa  part  att  bedöma om målen  har  uppfyllts.  Experten  själv  har 
mångårig erfarenhet av applikationsutveckling och i synnerhet utveckling mot 
mobila enheter. Detta gör experten till en lämplig utvärderare av den färdiga 
applikationen. 
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4 Konstruktion
I kapitel 4 beskrivs uppbyggnaden av Androidapplikationen.

4.1 Kravspecifikation

Syftet  med  applikationen  är  att  implementera  ett  verktyg  för  användare  av 
mobila växelabonnemang. Applikationen ska använda två skärmar (Activity's), 
den första är inloggningsskärmen där användare matar in sitt  telefonnummer 
och lösenord. Den andra är applikationens huvudskärm där all interaktion och 
funktion görs och styrs i från. Applikationen ska läsa in två kontaktlistor där 
den ena listan innehåller kontakter som finns lagrade lokalt på telefonen, medan 
den andra innehåller kontakter som hämtats till telefonen från en server med 
företagsspecifika kontakter. Vidare ska applikationen förse servern med statistik 
över användarens användning av telefonen. Statistiken inkluderar samtalstid för 
ringda samtal in- och utrikes, mobil datatrafikanvändning ned- och uppladdat, 
antalet skickade sms/mms samt antalet inköpta innehållstjänster.

4.2 Systemskiss

Applikationen är uppdelad i sex huvuddelar: 

• Klassen ServiceReciver, beskrivs i kapitel 4.3.

• Användargränssnittet beskrivs i kapitlen 4.8-4.12

• Klassen ServerHandler, beskrivs i kapitel 4.5

• Webbservern beskrivs i kapitel 4.4

• MySQL-databasen tas upp i kapitel 4.4

• Klassen DAO´s (Data Access Object) beskrivning återges i kapitel 4.6

• SQLite-databasen ges en beskrivning i kapitel 4.7

 Hur dessa hör samman beskrivs bildligt i figur 2.
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Figur 2: Översikt över applikationens viktigaste beståndsdelar. 

4.3 Klassen ServiceReceiver

Klassen ServiceReceiver ärver sina vitala metoder från den abstrakta klassen 
BroadcastReciever som ingår i Androids standardbibliotek. ServiceReciver är 
lite av spindeln i nätet i det här systemet. Dennes uppgift är att lyssna på 
händelser som sker i enheten. Händelser som ServiceReceiver lyssnar på är 
följande:

• När ett samtal sker

• När ett samtal avslutas

• När överflyttning av samtal är möjligt

• När Androidtelefonen har startats om
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4.3.1 När ett samtal sker

Det som händer när ett samtal sker är att applikationen startas och läggs ovanpå 
telefonens inbyggda samtalshanterare. Detta sker för att användaren lätt ska 
kunna använda applikationens kontakter och funktioner under samtalet.

4.3.2 När ett samtal avslutas

När ett samtal avslutas kopieras alla nya samtal i samtalshistoriken över till 
applikationens SQLite-databas med hjälp av ett DAO-objekt.

4.3.3 När överflyttning av samtal är möjligt

Händelsen när överflyttning av samtal är möjligt är bara möjlig att fånga när 
telefonen är uppkopplad mot två samtal samtidigt. Det ServiceReceiver gör då 
är att starta applikationen och lägger den ovanpå telefonens samtalshanterare, 
precis som när ett samtal sker. Skillnaden är att det nu också visas en dialogruta 
med texten ”Överföra samtal?” och användaren ges då alternativen ”Ja” eller 
”Nej”.

Väljer användare ”Ja” kopplas de båda uppkopplade samtalen ihop och 
användaren kopplas ned.

Väljer användaren ”Nej” sker ingenting.

4.4 Webbserver

Webbservern är en ”Jersey RESTful Service” som svarar på de vanliga HTTP-
anropen: ”Get”, ”Post” och ”Put”. Svaret varierar beroende på anropets sökväg 
samt den eventuella information som medföljer anropet. All kommunikation 
med webbservern sker med JSON-object eller JSON-arrayer. Webbservern 
verifierar alla inloggningar samt skickar alla företagsspecifika listor med 
kontakter och användare till applikationen. Webbserverns listor med kontakter 
och användares hämtas och sparas från/på en tillhörande MYSQL-databas.

4.5 Klassen ServerHandler

ServerHandler innehåller alla metoder för kommunikation med webbservern. 
Det är via ServerHandler som exempelvis inloggningsförsök formateras om till 
ett JSON-objekt och skickas vidare till webbservern. ServerHandler hanterar 
även svaret som ges från webbservern, innehållande ett JSON-objekt eller en 
JSON-array.

4.6 Klassen DAO

Klassen DAO (Data Access Object) har till uppgift att hantera SQLite-
databasen. I klassen finns funktioner för att spara och hämta samtalstid, antalet 
sms/mms, datatrafik och antalet köpta innehållstjänster till databasen.
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4.7 SQLite-databas

SQLlite-databasen sparar all information om användarens telefon-
användningsstatistik. Detta görs för att användaren exempelvis inte ska kunna 
tömma sin samtalshistorik och därigenom påverka statistiken som skickas till 
webbservern. Det löser även problematiken med att datatrafikräknare nollställs 
vid omstart av enheten.

4.8 Användare 

För att kunna använda applikationen krävs ett registrerat användarkonto. 
Användarkontot innehåller användarens telefonnummer, företags-id, lösenord, 
användarstatistik, namn och id.

4.9 Inloggning mot applikationen 

När applikationen startas ges användaren möjlighet att logga in på 
applikationen eller avbryta och därmed stänga ned applikationen. Användaren 
uppges att ange sitt telefonnummer och lösenord. En förfrågan skickas från 
applikationen till webbservern med användaruppgifterna för verifiering av 
angivet lösenord och telefonnummer. Är dessa korrekta skickas en lista med 
kontakter specificerade för användarens företag, till applikationen från 
webbservern. Användaren ges nu tillgång till applikationens huvudskärm.

Misslyckas inloggningsförsöket visas en dialogruta med texten: 

”Inloggningsförsöket misslyckades, vill du försöka igen?”

Användaren ges då möjlighet att välja på alternativen ”Ja” eller ”Nej”.

4.10 Applikationens huvudskärm 

Huvudskärmen består av två listor som visas i varsitt fragment under 
tillhörande flik. Listorna utgörs av varsin ListView, där varje rad i en ListView 
representeras av en kontakt. I raden skrivs kontaktens namn, telefonnummer 
samt eventuell kontaktbild ut. Ett exempel på hur en ListView ser ut visas i 
figur 3.
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Användningen av fragment gör det möjligt för användaren att enkelt byta 
mellan listorna genom att dra fingret på skärmen åt höger eller vänster, 
beroende på vilken lista som visas för tillfället.

4.11 Menyer

Applikationen huserar två typer av menyer som erbjuds i Androids 
standardbibliotek, ContextMenu och OptionsMenu. Menyerna finns endast 
tillgängliga i huvudskärmen.

4.11.1 ContextMenu

ContextMenu visas när användaren håller en kontakt i någon av listorna 
markerad en längre tid. Eventuella aktioner som utförs från menyn görs mot 
den markerade kontakten. Menyn har följande alternativ:

• Ring - Den kontakt som markerats rings upp.

• Skicka sms – Telefonens meddelandeapplikation startas och den 
markerade kontaktens telefonnummer sätts som mottagare.

4.11.2 OptionsMenu

OptionsMenu visas när användaren trycker på menyknappen på Android- 
telefonen. Menyn innehåller alternativen ”Inställningar”, ”Statistik” och 
”Administrering”. 
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Figur 3: ListView-exempel. 
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Alternativet ”Inställningar” visar en dialog där användaren ges möjlighet att 
aktivera eller avaktivera applikationens växlingsfunktionalitet.

”Statistik”-alternativet visar en dialog med användarens statistik över 
telefonanvändningen. Antalet samtalsminuter för ringda samtal visas här. 

Alternativet ”Administrering” skickar användaren vidare till en dialog för 
administratörsinloggning mot applikationens administrationsdel. Se kapitel 4.12 
för vidare beskrivning.

4.12 Applikationens administrationsdel 

I administrationdelen i applikationen visas en dialog där användaren ombeds att 
ange ett administratörsanvändarnamn samt tillhörande lösenord. Användaren 
kan sedan att trycka på två olika knappar, ”Avbryt” eller ”Logga in”.

Väljer användaren ”Logga in” skickas inloggningsuppgifterna från 
applikationen till webbservern för verifiering. Är uppgifterna korrekta skickar 
webbservern en lista med användare som är kopplade till företaget som 
administratören tillhör. Är de inte korrekta visas en dialogruta med följande 
text:

”Inloggningsförsöket misslyckades, vill du försöka igen?”

Användaren ges då möjlighet att välja på alternativen ”Ja” eller ”Nej”.

Listan som applikationen får från webbservern läggs till på huvudskärmen och 
får en egen flik med namnet ”Admin” med ett eget tillhörande segment. Listan 
visas i en ExpandableListView, där varje rad representerar en användare från 
företaget. Raden visar användarnas namn och telefonnummer. En specifik 
användares telefonanvändningsstatistik visas genom att administratören knackar 
på önskad användare i listan. Ett exempel på hur en ExpandableListView kan se 
ut visas i figur 4.
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Figur 4: Exempel på en ExpandableListView, som 
på bilden visar att kategorin "Car" har blivit 
knackad. [46]
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5 Resultat
I kapitel 5 presenteras resultatet från undersökningen av de tre 
mobiltelefonplattformarna samt resultatet av Androidapplikationen.

5.1 Jämförelse mobilplattformar

I kapitel 5.1 presenteras resultatet av jämförelsen mellan de mobilplattformar. 
Utvärderingen har gjorts med syfte att besvara de konkreta mål som sattes upp 
för undersökningen. I tabell 1 visas testresultatet. 

Tabell 1: Resultat av undersökning på mobilplattformar.

Android Windows Phone iOS 5

Överflyttning av samtal Ja Nej Ja

Samtalsuppföljning Ja Nej Nej

Datatrafikuppföljning Ja Nej Ja

sms/mms-uppföljning Ja Nej Nej

Beräkna antal inköp av 
innehållstjänster

Ja Nej Nej

5.2 Utvärdering Androidapplikation 

5.2.1 Tidsmätning

I kapitel 5.2.1-5.2.3 presenteras resultatet av tidsmätningarna som gjordes på 
applikationens kommunikationsfunktioner. Mätningarna har gjorts med 
avseende på samtalsöverflyttning och applikationens olika funktioner för 
kommunikation med webbservern. 

5.2.2 Samtalsöverflyttning 

I kapitel 5.2.2 redovisas resultatet av mätningarna som gjorts på applikationens 
överflyttningsfunktionalitet. Mätningar har gjorts på den totala samtalstiden 
från att första samtalet öppnas tills det att samtalet kopplats vidare via 
överflyttningsfunktionen i applikationen. Mätningarna har även gjorts på totala 
tiden för överflyttningen, från det att användaren valt att flytta över samtalet 
tills överflyttningen har verkställts. Alla mätningar gjordes tjugo gånger och 
resultatet av dem visas i tabell 2 tillsammans med ett snitt från båda 
mätningarna.
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Tabell 2: Resultat av tidsmätning för överflyttning

Försök Total samtalstid Överflyttningstid 

1 22,7s 17ms

2 24,4s 25ms

3 17,2s 11ms

4 19,7s 4,0ms

5 19,3s 4,0ms

6 20,2s 7,0ms

7 19,2s 5,0ms

8 23,3s 8,0ms

9 20,0s 10ms

10 18,8s 5,0ms

11 21,2s 11ms

12 18,1s 6,0ms

13 20,1s 12ms

14 23,0s 8,0ms

15 23,1s 9,0ms

16 19,5s 7,0ms

17 18,6s 12ms

18 21,6s 10ms

19 21,0s 9,0ms

20 23,5s 6,0ms

Snitt 20,7s 12ms

5.2.3 Webbserver-kommunikation 

För funktioner som kommunicerar med webbservern gjordes mätningarna över 
3G-nätet såväl som via WLAN. Alla mätningar gjordes tjugo gånger, snittet på 
dessa mätningar är vad som presenteras i tabell 3. Fullständiga resultattabeller 
finns redovisade i bilaga A.
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Tabell 3: Mätresultat av applikationens kommunikationsfunktioner

Kommunikations-
funktion

 Nätverks-
fördröjning

(3G)

Nätverks-
fördröjnin
g

(WLAN)

Server-
fördröj

ning

App-
fördöjning

Administratörs-
autentisering och 
sändning av 
användarstatistiklista. 

2,3s 0,10s 24ms 0,055s

Applikationsinloggning 
och mottagning av 
kontaktlista. 

2,1s 0,13s 17ms 0,070s

Skicka användarstatistik 
till webbservern från 
applikationen. 

1,6s 0,076s 23ms 0,12s

I figur 5 visas den procentuella fördelningen av den totala tidsåtgången för 
administratörs-autentisieringen och mottagningen av användarstatistiklistan 
över 3G-nätet.
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Figur 5: Mätresultat av administratörs-autentisering och sändning av 
användarstatistiklista över 3G-nätet. 
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Figur 6 visar också den procentuella fördelningen av den totala tidsåtgången för 
administratörs-autentisieringen och mottagningen av användarstatistiklistan, 
men istället över WLAN.

I figur 7 visas den procentuella fördelningen av den totala tidsåtgången för 
applikationsinloggning och mottagning av kontaktlista över 3G-nätet.
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Figur 6: Mätresultat av administratörs-autentisering och sändning av 
användarstatistiklista över WLAN. 
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Figur 7: Mätresultat av applikationsinloggning och sändning av kontaktlista 
över 3G-nätet. 
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Figur 8 visar den procentuella fördelningen av den totala tidsåtgången för 
applikationsinloggning och mottagning av kontaktlista över WLAN.

I figur 9 visas den procentuella fördelningen av den totala tidsåtgången när 
sändning av användarstatistik till webbservern från applikationen sker över 3G-
nätet.

27

Figur 8: Mätresultat av applikationsinloggning och sändning av kontaktlista 
över WLAN. 
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Figur 9: Mätresultat för sändning av användarstatistik till webbservern från 
applikationen över 3G-nätet.
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Figur 10 visar den procentuella fördelningen av den totala tidsåtgången när 
sändning av användarstatistik till webbservern från applikationen sker över 
WLAN.

5.2.4 Experttestet

Experten fick undersöka applikationen på en Samsung Galaxy S tillsammans 
med ett mobiltelefonabonnemang med stöd för överväxling av samtal. Experten 
fick sedan besvara ett antal frågor ställda utefter applikationens konkreta mål. 
Frågorna är ställda för att kunna besvaras med ett Ja eller Nej. Experten 
uppmuntrades även att utveckla svaret när det ansågs lämpligt. Tabell 4 visar 
expertens svar. Frågor tillsammans med svar och kommentarer finns redovisade 
i bilaga B. 

Tabell 4: Expertens svar

1. Anser du att applikationen hämtar alla kontakter som 
finns lagrade lokalt på telefonen?

Ja

2. Anser du att applikationen hämtar alla kontakter, knutna 
till företaget, som finns lagrade på webbservern?

Ja

3. Tycker du att användargränssnittet är överskådligt och 
lättnavigerat?

Svar med 
kommentar. 
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Figur 10: Mätresultat för sändning av användarstatistik till webbservern från 
applikationen över WLAN
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4. Startar applikationen automatiskt när ett samtal sker? Ja

5. Går det att ringa en kontakt som visas i applikationen, 
via applikationen?

Ja

6. Fungerar det att flytta över samtal i applikationen? Ja

7. Går det att skicka ett sms till en kontakt som visas i 
applikationen via applikationen?

Ja

8. Går det att utläsa lokal användarstatistik i applikationen, 
innehållande total samtalstid för ringda in- och 
utrikessamtal, antal skickade sms/mms, antal köpta 
innehållstjänster samt mängden skickad och mottagen 
data över GPRS/3G?

Ja

9. Finns det en administratörsinloggning? Ja

10. Väl inloggad på administratörsdelen, hämtas användare 
tillhörande administratörens företag med dess respektive 
användarstatistik från servern och visas det i 
applikationen?

Svar med 
kommentar.

Experten valde att utveckla svaret på fråga 3 enligt följande :

”Inställningar tabben har ett alternativ att bocka i som säger mig inget vad den 
inställningen gör. När man satt inställningen bör man stänga ner dialogrutan.”

Experten valde även att utveckla svaret på fråga 10 enligt följande :

”Ja, men varför loggas man inte in som admin direkt när man skriver in 
telefonnummer och lösenord? Du bör ha i det här stadiet ha den information som 
behövs för att veta att en admin användare loggar in. Då behövs ingen loginknapp 
och en vanlig användare slipper se ett val som de inte kan använda.”

5.2.5 Användargränssnittet

I figur 11 visas applikationens inloggningsskärm där användaren uppmanas att 
ange sitt telefonnummer och lösenord för att logga in.
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Figur 12 visar huvudskärmen med fliken ”Externa kontakter” markerad 
tillsammans  med Optionsmenu aktiverad.  Som synes  listas  kontakterna  i  en 
ListView. 
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Figur 11: Applikationens inloggningsfönster.
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I  figur  13  visas  den  lokala  användningsstatistiken  med  exempelvis 
antalet skickade sms/mms och ringda samtalsminuter. 
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Figur 12: Applikationens huvudfönster, med fliken 
"Externa kontakter" markerad tillsammans med en 
Optionsmenu. 
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Applikationens  administreringsdel  visas  i  figur  14.  Här  listas 
användarna i en så kallad ExpandableListView, där användaren ”Kalle Anka” 
har  blivit  ”knackad”  och  därför  visas  dennes  användarstatistik.  Fler  figurer 
finns redovisade i bilaga C.
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Figur 13: Applikationens användarstatistik-dialog.
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Figur 14: Applikationens administreringsdel, med 
användarlista och användarstatistik.
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6 Slutsatser
Eftersom arbetet har två delar redovisas slutsatserna för varje del under ett eget 
delkapitel. Jämförelsen av mobilplattformar redovisas i kapitel 6.1 och Android 
applikationens slutsatser visas i kapitel 6.2. 

6.1 Slutsatser jämförelse av mobilplattformar

Syftet med undersökningen har varit att jämföra de tre mobiltelefon-
plattformarna Android, Windows Phone och iOS 5 avseende deras 
nätverkstrafikala funktioner. Detta har gjorts genom att studera deras respektive 
officiella API samt studerat alternativa metoder där API:et inte räckt till. Utifrån 
problemformuleringen har några konkreta verifierbara mål upprättats, 
undersökts och besvarats. Dessa mål med sammanfattade svar återges i kapitel 
6.1.1-6.1.4 för respektive plattform.

6.1.1 Android 

1. Överflyttning av samtal. Fullt möjligt med hjälp av Android officiella API. 
Löses genom att programmatiskt ringa till telefonnumret 4.

2. Samtalsuppföljning (samtalstid). Möjligt att implementera med Android 
officiella API. 

3. SMS/MMS-uppföljning (antal). Möjligt att implementera men stöds inte av 
Androids officiella API. Redovisad lösning i kapitel 2 är inget som Android 
själva rekommenderar då funktionen kan komma att plockas bort i framtida 
versioner av Android samt att stöd inte med säkerhet finns på alla 
Androidenheter.

4. Datatrafikstatistik. Fullt möjligt att med hjälp av klassen TrafficStats i 
Androids standardbibliotek ta fram information om skickad och mottagen 
datamängd på enheten.

5. Statistik över köp av innehållstjänster. Se svar för rad 3.

6.1.2 Windows Phone

1. Överflyttning av samtal. Stöds ej på Windows Phone.

2. Samtalsuppföljning (samtalstid). Stöds ej av Windows Phones officiella API.

3. SMS/MMS-uppföljning (antal). Stöds ej på Windows Phone-enheter.

4. Datatrafikstatistik. Stöds inte heller på Windows Phone
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5. Statistik över köp av innehållstjänster. Stöds inte heller av Windows Phones 
officiella API.

6.1.3 iOS 5

1. Överflyttning av samtal. Fullt möjligt att implementera med hjälp av iOS 5 
officiella API. Sker genom att programmatiskt ringa telefonnumret 4 som 
föregår av ett ”?”. Frågetecknet används för att iOS 5-enheten ska godkänna 
samtalet till en tjänstekod.

2. Samtalsuppföljning (samtalstid). Funktionen fanns tillgänglig i iOS 4 men 
plockades bort i i den nyare versionen iOS 5.

3. SMS/MMS-uppföljning (antal). Funktionen stöds ej i iOS 5.

4. Datatrafikstatistik. Fullt möjligt att implementera men stöds inte i iOS 5s 
officiella API. Kräver användning av en med ärvd funktion i iOS 5 kärnan som 
heter ”getifaddrs(3)”.

5. Statistik över köp av innehållstjänster. Denna funktionalitet stöds ej av iOS 5.

6.1.4 Sammandrag

Android är den mobilplattform som lämpar sig bäst för utveckling av 
applikationer med dessa funktioner. Android har stöd för alla efterfrågade 
funktioner, även om alla inte officiellt stöds av utgivaren. Apples iOS 5 har stöd 
för två av fem efterfrågade funktioner även om en av dem inte stöds av 
plattformens officiella API. Windows Phone saknar stöd för alla funktioner 
efterfrågade i undersökningen. På dessa grunder valdes därför 
Androidplattformen för utveckling av prototypapplikationen. Idén var i början, 
innan undersökningen genomfördes, att göra applikationen till Windows Phone. 
Det visade sig dock ganska snabbt att det inte skulle vara möjligt och därför 
valdes då slutligen Androidplattformen som stödjer den funktionalitet som 
efterfrågas i applikationsmålen.

Förhoppningsvis kommer Apple och Microsoft ge stöd för dessa funktioner i 
någon kommande version av deras respektive mobilplattform.

6.2 Slutsatser Androidapplikation

Syftet har varit att implementera en Androidapplikation med funktioner för 
överflyttning av samtal samt visa och skicka telefon-användningsstatistik så-
som samtalstid, datatrafik, antal skickade sms/mms samt inköpta 
innehållstjänster. Applikationen skulle även ha en fungerande 
administreringsdel där användarnas statistik listas. Utifrån 
problemformuleringen har ett antal konkreta mål upprättats – mål som skulle 

35



Applikationsutveckling med nätverkstrafikfunktioner 
En jämförelse av tre mobilplattformar avseende nätverkstrafikfunktioner.
Robin Gustafsson 2012-08-29

uppfyllas för att problemet ska kunna anses vara löst. Målen tillsammans med 
en sammanfattning av deras lösningar finns beskrivna här nedan.

1. Skapa en metod för att flytta över samtal, koppla vidare samtal till en kontakt  
i applikationen. Målet löstes genom att skapa en metod som ringer ett samtal 
med telefonrummet 4. Metoden är tillgänglig endast i samband med att två 
samtal är uppkopplade.

2. Hitta en lösning för att ta emot kontakter från en server och sedan visa dem i  
Androidenheten. Målet löstes genom att använda JSON-objekt och JSON-
arrayer för kommunikation mellan server och applikation.

3. Hitta en lösning för att visa statistik över datatrafik, total samtalstid och 
antalet skickade sms/mms. Målet löstes med hjälp av att använda en dialogruta 
som tillsammans med några TextView's användes för att skriva ut 
informationen.

4. Hitta en lösning för att skicka statistik om datatrafik, total samtalstid och 
antalet skickade sms/mms till en server. Målet löstes med att även här använda 
JSON-objekt för att skicka dessa data. 

5. Skapa ett användargränssnitt som är kompatibelt med vanliga 
Androidenheter. Målet löstes genom att kontinuerligt testa applikationen på en 
Samsung Galaxy S för att säkerställa att eventuella ändringar inte förstört 
användargränssnittet. Ikoner som har används i applikationen är skalade för att 
passa olika skärmupplösningar.

6. Skapa en administratörsdel i applikationen där statistik över datatrafik, total  
samtalstid och antalet skickade sms/mms för respektive användare listas. Målet 
löstes med att skicka användaren vidare till en dialog där användaren ombeds 
att mata in inloggningsuppgifter för en administratör. Uppgifterna skickas sedan 
i ett JSON-objekt vidare till webbservern. Webbservern validerar uppgifterna 
och skickar tillbaka en lista, med användare och deras respektive statistik, till 
applikationen. Listan visas sedan i applikationen med hjälp av en extra 
”Admin”-tab samt ett fragment. I fragmentet skrivs listan ut i en 
ExpandableListView.

För  att  säkerställa  att  dessa  mål  uppfyllts  utfördes  en  serie  mätningar  på 
applikationens  kommunikationsfunktioner  och  ett  experttest.  Syftet  med 
mätningarna  var  att  undersöka  om  snittiden  på  exekveringen  översteg 
gränsvärdet som specificerades i målformuleringen. Mätningarna utfördes tjugo 
gånger men det hade varit önskvärt med ännu fler mätomgångar för att få ett 
mer  tillförlitligt  svar.  Detta  var  dock inte  möjligt  eftersom alla  mätningarna 
utfördes  manuellt  via  applikationen  och  det  skulle  ta  allt  för  lång  tid  att 
genomföra t.e.x. hundra mätningar. Det hade emellertid varit möjligt att göra en 
automatisering  av  mätningarna  men  det  fungerar  inte  i  alla  avseenden. 
Exempelvis går det inte att automatisera överflyttningsprocessen eftersom den 
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kräver att  användaren väljer att  flytta över samtalet manuellt,  då användaren 
måste  säkerställa  att  mottagaren  för  det  utgående  samtalet  har  svarat  innan 
överflyttningen kan påbörjas. Därför genomfördes endast tjugo mätomgångar 
för att mätningsprocessen inte skulle ta allt för lång tid av arbetet. Resultatet av 
mätningarna visar att målen i vissa fall uppfyllts med ordentlig marginal medan 
de i andra fall klarar gränserna precis. Mätningen av överflyttningstiden gav ett 
resultat  vars  snittid  är  en  bråkdel  av  gränsvärdet  som  sattes  upp  i 
målformuleringen,  och  resultatet  uppfyllde  därmed  kravet  med  bravur. 
Mätningarna  som  skedde  på  funktioner  som  innebär  serverkommunikation 
varierade  kraftigt  beroende  på  vilket  nätverk  som  användes.  I  de  fall  då 
snittvärdet låg nära gränsvärdet skedde serverkommunikationen över 3G-nätet. 
I dessa fall utgjordes den totala exekveringstiden för funktionaliteten till mellan 
92 och 97 procent av nätverksfördröjning. Applikationsfördröjningen uppgick 
till mellan 2 och 7 procent och serverfördröjningen låg hela tiden på 1 procent. I 
de  fall  där  snittvärdet  låg  långt  under  gränsvärdet  skedde 
serverkommunikationen  över  WLAN.  I  dessa  fall  utgjordes  den  totala 
exekveringstiden  till  mellan  36  och  60  procent  av  nätverksfördröjning. 
Applikationsfördröjningen  uppgick  till  mellan  31  och  53  procent  och 
serverfördröjningen  uppgick  till  mellan  8  och  13  procent. 
Nätverksfördröjningen är en variabel som är svår som utvecklare att justera och 
beror  helt  och  hållet  på  vilken  nätverksuppkoppling  som  används,  vilket 
mätningarna också  har  visat.  Det  viktigaste  är  trots  allt  att  mätningarna har 
bevisat att tidsmålen för applikationen har uppnåtts.

För  att  göra  en  slutlig  bedömning  av  applikationen  användes  ett  experttest. 
Anledningen är att uppdragsgivaren bör vara bästa part att bedöma om målen 
har uppfyllts. Experten innehar mångårig erfarenhet av applikations-utveckling 
och i synnerhet utveckling mot mobila enheter. Därför anses experten vara en 
lämplig utvärderare av applikationen. Testet gick till på så sätt att experten fick 
testa applikationen på en Samsung Galaxy S och sedan svara på några frågor. 
Frågorna  som ställdes  finns  redovisade  i  tabell  5.2.3,  och  är  utformade  för 
kunna mäta ovanstående konkreta mål eftersom svaret på dessa frågor blev ja i 
alla avseenden utom på fråga 3 och fråga 10. Svaret på fråga 3 utvecklades med 
en kommentar på överflödig information i dialogen ”Inställningar”. Svaret på 
fråga  10  utvecklades  med  kommentarer  på  att  administrationsinloggningen 
kändes  överflödig  och  helt  onödig  eftersom det  redan  fanns  inloggning  till 
applikationen.  Det  borde  därmed  redan  vara  möjligt  att  där  avgöra  om 
användaren  har  administratörsrättigheter  eller  inte.  Applikationen  fick  en 
separat administratörsinloggning eftersom uppgiften tolkades annorlunda. I den 
tolkningen  framstod  en  separat  adminstratörsinloggning  som  ett  krav  från 
företagets sida, vilket inte var fallet.

Ur ett samhällsenligt och etiskt perspektiv finns det rum för diskussioner kring 
huruvida  applikationens  syfte  är  godtagbart  gällande  funktioner  som  utför 
övervakning av telefonanvändningen, såsom samtalstid och antal skickade sms. 
Övervakning  av  sådana  uppgifter  kan  göra  att  vissa  användare  känner  sig 
kränkta. Paralleller kan då dras till Personuppgiftslagens (PuL) 1§: ”Syftet med 

37



Applikationsutveckling med nätverkstrafikfunktioner 
En jämförelse av tre mobilplattformar avseende nätverkstrafikfunktioner.
Robin Gustafsson 2012-08-29

denna lag är skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 
behandling av personuppgifter” [47].

Detta  är  ett  synnerligen  etiskt  problem  men  som  kan  lösas  genom  att 
användaren får skriva på ett användaravtal där denne godkänner behandlingen 
av  känsliga  personuppgifter  i  applikationen.  Därmed  uppfylls 
personuppgiftslagens 10§:

”Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke 
till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den 
registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter 
lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med 
myndighetsutövning, eller

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige 
eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall 
kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse 
av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.” [47]

Eftersom inget sådant avtal har skapas till applikationen har den inte heller 
kunnat använda riktiga personer i kontaktlistorna och användarstatistiklistorna. 
Där har endast påhittade namn och siffror använts. 

6.3 Framtida arbete

För att utvidga jämförelsen av mobiltelefonplattformarna föreslås en 
undersökning av HTML5 (Hypertext Markup Language) 5 för att se om det 
finns stöd för några av dessa efterfråga funktioner som har behandlats i arbetet. 
Det skulle då innebära att applikationsutvecklingen kan göras lite mer universal 
och en lösning som fungerar över flera plattformar skulle då vara möjlig.

Det som bör implementeras på applikationen i framtiden är framförallt en 
sökfunktion där användaren kan söka bland kontakter och användare. Detta 
underlättar användningen av applikationen om användaren exempelvis har 
många kontakter. Vidare skulle administreringsdelen behöva trådning så att 
denne uppdateras i realtid. I dag krypteras inte lösenord som skickas till 
webbservern vid inloggning mot applikationen eller dess administreringsdel och 
det är också ett tillägg som bör göras. 
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Bilaga A: Mätresultat
Androidapplikationen

Tabell A.1: Mätresultat för administratörs-autentisering och mottagning av 
användarstatistiklista.

Försök Nätverks-
fördröjning 
(3G)

Nätverks-
fördröjning
(WLAN)

Server-
fördröjning

Applikation
sfördröjnin
g

1 2,2s 0,12s 26ms 51ms

2 2,3s 0,11s 21ms 72ms

3 2,6s 0,14s 22ms 62ms

4 2,3s 0,094s 25ms 64ms

5 2,3s 0,084s 30ms 60ms

6 2,2s 0,10s 23ms 34ms

7 2,2s 0,10s 31ms 51ms

8 2,3s 0,090s 20ms 49ms

9 2,2s 0,089s 19ms 59ms

10 2,1s 0,083s 22ms 53ms

11 2,2s 0,090s 27ms 61ms

12 2,3s 0,098s 30ms 68ms

13 2,0s 0,10s 24ms 45ms

14 2,3s 0,11s 22ms 49ms

15 2,3s 0.099s 23ms 52ms

16 2,3s 0,097s 25ms 57ms

17 2,3s 0,10s 20ms 54ms

18 2,2s 0,11s 18ms 51ms

19 2,2s 0,10s 29ms 51ms

20 2,2s 0,10s 27ms 62ms
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Tabell A.2: Mätresultat för applikationsinloggning och mottagning av 
kontaktlista. 

Försök Nätverks-
fördröjning 
(3G)

Nätverks-
fördröjning
(WLAN)

Server-
fördröjning

Applikation
sfördröjnin
g

1 2,2s 0,14s 19ms 88ms

2 2,1s 0,13s 17ms 61ms

3 2,2s 0,18s 18ms 58ms

4 2,0s 0,10s 17ms 77ms

5 2,1s 0,11s 21ms 74ms

6 2,0s 0,13s 19ms 66ms

7 2,1s 0,13s 16ms 57ms

8 2,1s 0,14s 12ms 60ms

9 2,1s 0,12s 13ms 73ms

10 2,1s 0,12s 15ms 68ms

11 2,1s 0,12s 17ms 71ms

12 2,1s 0,12s 20ms 79ms

13 2,1s 0,14s 18ms 83ms

14 2,1s 0,14s 16ms 75ms

15 2,1s 0,13s 21ms 56ms

16 2,1s 0,12s 19ms 64ms

17 2,1s 0,11s 20ms 65ms

18 2,1s 0,11s 14ms 70ms

19 2,1s 0,12s 15ms 84ms

20 2,1s 0,15s 18ms 59ms
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Tabell A.3: Mätresultat för sändning av användarstatistik till webbservern från  
applikationen.

Försök Nätverks-
fördröjning 
(3G)

Nätverks-
fördröjning
(WLAN)

Server-
fördröjning

Applikation
sfördröjnin
g

1 2,7s 94ms 48ms 0,061s

2 1,2s 81ms 21ms 0,12s

3 3,4s 48ms 21ms 0,12s

4 1,2s 76ms 24ms 0,11s

5 2,9s 85ms 18ms 0,13s

6 1,3s 76ms 17ms 0,13s

7 1,7s 79ms 19ms 0,13s

8 1,4s 79ms 20ms 0,11s

9 1,4s 72ms 33ms 0,13s

10 1,3s 87ms 21ms 0,12s

11 1,3s 78ms 23ms 0,13s

12 1,4s 77ms 19ms 0,12s

13 1,4s 73ms 18ms 0,13s

14 1,3s 65ms 26ms 0,13s

15 1,2s 69ms 25ms 0,11s

16 1,3s 73ms 20ms 0,089s

17 1,3s 72ms 17ms 0,10s

18 1,4s 74ms 23ms 0,061s

19 1,4s 84ms 22ms 0,12s

20 1,4s 78ms 27ms 0,12s
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Bilaga B: Experttestet
Androidapplikationen

1. Anser du att applikationen hämtar alla kontakter som finns lagrade 
lokalt på telefonen?

Ja

2. Anser du att applikationen hämtar alla kontakter, knutna till företaget, 
som finns lagrade på webbservern?

Ja

3. Tycker du att användargränssnittet är överskådligt och lättnavigerat?

Inställningar tabben har ett alternativ att bocka i som säger mig inget 
vad den inställningen gör. När man satt inställningen bör man stänga ner 
dialogrutan. 

4. Startar applikationen automatiskt när ett samtal sker?

Ja

5. Går det att ringa en kontakt som visas i applikationen, via 
applikationen?

Ja

6. Fungerar det att flytta över samtal i applikationen?

Ja

7. Går det att skicka ett sms till en kontakt som visas i applikationen via 
applikationen?

Ja

8. Går det att utläsa lokal användarstatistik i applikationen, innehållande 
total samtalstid för ringda in- och utrikessamtal, antal skickade 
SMS/MMS, antal köpta innehållstjänster samt mängden skickad och 
mottagen data över GPRS/3G?
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Ja

9. Finns det en administratörsinloggning?

Ja

10.  Väl inloggad på administratörsdelen, hämtas användare tillhörande 
administratörens företag med deras respektive användarstatistik från 
servern och visas i applikationen?

 Ja, men varför loggas man inte in som admin direkt när man skriver in 
telefonnummer  och  lösenord?  Du  bör  ha  i  det  här  stadiet  ha  den 
information som behövs för att veta att en admin användare loggar in. 
Då behövs ingen loginknapp och en vanlig användare slipper se ett val 
som de inte kan använda.
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Bilaga C: Applikationsbilder
Androidapplikationen
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Figur C.1: Administratörsinloggning på Android- 
applikationen
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Figur C.2: Menyalternativ efter att en kontakt 
markerats
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Figur C.3: Dialog för överflyttning av samtal
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