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Sign Engine – Enkel reklam
Daniel Toivonen 2013-11-20

Sammanfattning
Projektet går ut på att utveckla ett webbaserat gränssnitt för hantering av ett re-
klamsystem, samt utveckling av en mobilapplikationen, mer specifikt en Andro-
idapplikation, vilkens främsta uppgift är att presentera reklam. Androidapplika-
tionen är tänkt att köras på en Androidenhet vilken kopplas till en TV eller mo-
nitor för visning av bildspel innehållandes reklam. Webbgränssnittet utvecklas i 
PHP, HTML, och CSS medan Andridapplikationen utvecklas i ett Java-baserat 
språk. Syftet med projektet är att ta fram ett lättanvänt och kostnadseffektivt al-
ternativ till de befintliga systemen som finns på marknaden idag. Projektet ut-
vecklas som ett ”proof of concept” och avgränsas till att skapa en Androidappli-
kation med funktioner för att starta applikationen automatiskt, ställa in enheten, 
samt visa bildspelen med reklam. Det webbaserade systemet ska kunna admini-
strera företag/kunder, användare , enheter, bildspel, och slides. Projektet har 
även fokus på säkerhet, då främst i form av licenser (antal enheter) och otillåten
tillgång till andra kunder. Målen för projektet anses vara uppfyllda i och med att
en fungerande Androidapplikation har tagits fram, samt ett färdigställande av 
det webbaserade gränssnittet med tidigare sagda funktioner.

Nyckelord: Android, CodeIgniter, Databas, Java, JavaScript, MCV, PHP, SQL.
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Abstract
The project aims to develop a web-based interface for managing an advertising 
system, development of a mobile application, more specifically an Android ap-
plication, whose main task is to present advertising. The Android application is 
supposed to run on an Android device which is connected to a TV or monitor 
for viewing slides, consisting of the advertises. The web interface is developed 
in PHP, HTML, and CSS while the Android application is developed in a Java-
based language. The project aims to develop an easy to use and cost effective 
alternative to the existing systems available in the market today. The project is 
developed as a "proof of concept" and is delimited to the creation of an Android
application with features to launch the application automatically, set up the de-
vice , and viewing slideshows with advertises. The web-based system is delimi-
ted to manage business/customers , users, devices , slides , and slides. The pro-
ject also focused on security, primarily in the form of licenses (number of units)
and unauthorized access to other customers. The objectives of the project are 
considered to be fulfilled in that a functioning Android application has been de-
veloped, as well as a completion of the web-based interface with previously 
said features.

Keywords: Android,CodeIgniter, Database, Java, JavaScript, MCV, PHP, SQL.
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Terminologi
Akronymer/Förkortningar

CSS Cascad Style Sheet, stilmall.

HTML Hyper Text Markup Language. Märkspråk för webb.

MVC Model View Controller. Programmeringsmetod.

SDK Software Development Kit. Mjukvara för utveckling.

UUID Universally unique identifier. En unik textsträng som 
används som identifierare.
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1 Introduktion
Signage, eller skyltning, är lättast beskrivet som visuellt orienterad information som riktar sig 
till en viss publik. T.ex. skyltar efter vägen som visar distans till kommande stad, eller en skylt
som påvisar en specifik parkeringsplats som handikapp-plats [1].

Digital skyltning avser information som presenteras digitalt på en monitor vilken möjliggör 
för presentation av flera skyltningar genom t.ex. ett bildspel.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Flatmate AB tillhandahåller webbaserade tjänster och har genom en marknadsundersökning 
kommit fram till att dagens ”Signage System” (Digital skyltning, hädan efter kallad Signage 
System) är baserad på dyr hårdvara och kostsam mjukvara.  De dyrare systemen administreras
på respektive dator, medan de billigare administreras genom att uppdatera ett minneskort med 
information. Båda lösningarna begränsar administrationen. Se bilaga B & C.

De båda lösningarna kräver oftast en tekniker för installation och konfiguration på plats hos 
kunden. System är även beroende av intern IT-infrastruktur vilket kan skapa problem och 
kostnader vid installation.

1.2 Övergripande syfte
Genom att utveckla ett eget mjukvarubaserat system, kallat Sign Engine, vilket kommer bestå 
av en Androidapplikation för visning av bildspel, samt ett webbaserat administrationssystem, 
avser Flatmate AB att skapa ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt signagesystem vilken
ska underlätta administration av information och visning av information. Sign Engine utveck-
las för en optimerad mjukvaruspelare, servertjänst, och  webbaserat administrationssystem. 

Mjukvaruspelaren vilken används i utvecklingsstadiet är en förkonfigurerad Androidbaserad 
HDMI-dongel kallad MK808 vilken kopplas ihop med en 3G-dongel. Detta möjliggör porta-
bilitet och enkel installation.

1.3 Avgränsningar
Utvecklingen begränsas till utveckling av en Androidapplikation för visning av information, 
samt ett webbaserat administrationssystem för att administrera kampanjer och kunder/använ-
dare. 

1.3.1 Etiska aspekter

Etik är en filosofiskt ståndpunkt gällande moral, vad som anses ok, och vad som inte anses
som ok. Allt ofta är moralen, och därmed etiken, subjektiv. Det är upp till var och en att välja
ståndpunkt i olika frågor. 

I projektarbetet har de etiska aspekterna kommit att handla om säkerhet, främst rättigheter och
åtkomst.

En användare tillåts inte att nå annan information än denne har behörighet för, d.v.s. denne
skall inte ha möjlighet att ändra sin egna status, t.ex. från normal användare till administratör,
eller komma åt och ändra företag denne inte har tillgång till.
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Det skulle kunna ge förödande konsekvenser om två konkurrerande företag använder syste-
met, där den ene genom icke avsedda metoder kommit åt det andra företagets reklam. Dels för
att se ev. framtida erbjudanden, dels för denne kan komma att sabotera och/eller ändra reklam.
Därför är det viktigt att säkerhetsställa att en användare endast har tillgång till de rättigheter
kontot innehar. 

I projektet tas ingen hänsyn till att begränsa innehållet av ev. reklam som kan komma att an-
vändas i systemet. Det är upp till Flatmate att själva att sätta riktlinjer för vilken typ av reklam
de vill tillåta. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Projektet utvecklas som ett s.k. proof of concept, konceptprojekt. De mål som satts upp för 
projektet är:

Fungerande Androidapplikation med följande funktioner:

• Fullskärmsläge

• Hämta information från server

• Autostart av applikation vid start av enhet

• Inställningsmöjligheter (skärmläge, parkoppling)

Webbaserat administrationssystem med följande funktioner:

• Administration och uppladdning av kampanjer

• Kampanjer med modultillägg

• Administration av kunder/företag

• Administration av användare

• Administration av enheter

1.5 Översikt
I kapitel 2 redovisas bakgrundsmaterial, följt av kapitel 3 där metoden för projektarbetet an-
ges. Kapitel 4 behandlar konstruktionen av projektarbetet och resultatet presenteras i kapitel
5. Diskussion presenteras i kapitel 6.

1.6 Författarens bidrag
Författaren har ansvarat för all kodning av av Androidapplikationen, utom i klassen vilken 
UUID-tas (Universally unique identifier, ett unikt id) fram, det webbaserade administrations-
systemet (utöver CodeIgniters 2.1.4 kod), och databasdesignen. Författaren har själv fått för-
fara utav val av utvecklingsmiljö och/eller ramverk. 
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2 Bakgrundsmaterial
Bakgrundsmaterialet ämnar ge läsaren mer förståelse för de system, ramverk, designmönster 
och utvecklingsmiljöer vilka har använts under projektets gång. 

2.1 Mobil applikation
Nedan följer kortare information och historik om de verktyg och tekniker som tillämpats vid
utveckling av den mobila applikationen.

2.1.1 Android

Android är ett open source-operativsystem baserat på Linux främst ämnat för mobila enheter,
så som mobiltelefoner och surfplattor, med pekfunktion. [2]

Android Incorporated (Inc.)  grundades i  oktober 2003 av Andy Rubin,  Rich Miner,  Chris
White, och Nick Sears. Initialt utvecklade Android Inc. ett operativsystem för digitala kame-
ror men lade om inriktningen till att göra ett operativsystem för mobiltelefonen när de insåg
att marknaden för digitala kameror med smarta operativsystem var för små. [3]

I  augusti 2005 köptes Android Inc. upp av Google Inc. Målet för Google var att skapa ett
smart operativsystem för mobiltelefoner som skulle vara uppgraderingsbart [4]. 

2007 skapade Google ett konsortium under namnet Open Handset Alliance (OHA.) OHA är
styrt av Google men består  av flera medlemmar, bland andra HTC, Sony, Texas Instruments,
Qualcomm, m.fl. OHAs mål var att ta fram öppna standarder för mobila enheter och är det or-
gan som  tog över och numer utvecklar Android. 

2.1.2 Android SDK 

2008 släppte Google den första  publika versionen av Android Software Development Kit
(SDK.).  SDKt består av en rad verktyg, bl.a. en debugger, kodbibliotek, en emulator, exem-
pelkod, och handledningar. [5]

2.1.3 Eclipse

Eclipse är en gratis utvecklingsmiljö (Integrated Development Environment, IDE.) som till-
handahålls av Eclipse Foundation och är ett av de mest använda utvecklingsmiljön för Java
och väldigt populärt även för Androidutveckling. [6]

Tillsammans med Android Developers Tool-tillägget (ADT.) utgör Eclipse en fullfjädrad ut-
vecklingsmiljö för Android. [7]

2.1.4 Java

Programspråket som används i Android SDK är ett ”Javabaserat” språk, vilken återanvänder
semantiken och syntaxen som finns i Java. Skillnaden är att det inte erbjuder samma standard-
bibliotek och API som Java Me och Java SE gör [8].

2.2 Webbutveckling
Nedan följer kortare information och historik om de verktyg och tekniker som tillämpats vid
utveckling av den webbaserade administrationssystemet.
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2.2.1 CodeIgniter

CodeIgniter (CI.) är ett open source-ramverk för webbapplikation skrivet i PHP av EllisLab
Inc. Målet med CI är att underlätta och snabba på utveckling  av projekt. [9]

CodeIgniter är ett av de mest populära ramverken för PHP. Mycket på grund av dess snabbhet,
stora bibliotek, välskrivna dokumentation, och stora community. [10]

2.2.2 CSS

Cascade Style Sheet (CSS), ett språk som används för att presentera ett strukturerat dokument,
vanligtvis webbsidor, genom att t.ex. ange typsnitt, storlek, färg, och effekter. Utvecklas av
W3C.

2.2.3 HTML5

HTML5  (Hyper  Text  Markup  Language,  HTML)  är  ett  märkspråk  och  den  kommande
HTML-standarden från World Wide Web Concortium (W3C.)

HTML är det språk som används för att presentera hemsidor på ett statiskt sätt.

2.2.4 JavaScript / jQuery

Javascript är ett objektbaserat skriptspråk vilken möjliggör skapande av dynamisk interaktion
av en webbsida. 

jQuery är ett gratis kodbibliotek till  JavaScript vilken underlättar skapandet av JavaScript-
funktioner vid t.ex. anrop eller modifiering av HTML-element. [11]

2.2.5 MVC

Model View Controller  (MVC.) är ett designmönster vilken kan användas inom systemut-
veckling. I korthet går MVC ut på att det datan (model) och användargränssnittet (view) sepa-
reras. Med datan  menas beräkningar och databasanslutning, och med gränssnitt menas det an-
vändaren/besökaren ser och upplever. Kontrolleraren (controller) sköter interaktionen mellan
model och view. Se Figur 1.
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2.2.6 PHP

Hypertext Preprocessor (PHP.) är ett skriptspråk för webbservrar vilken möjliggör  bl.a. dyna-
miska webbsidor och interaktion med databaser.

2.2.7 Twitter Bootstrap

Ett ramverk för att enkelt skapa avancerad layout och design för webben med färdiga biblio-
tek för JavaScript och CSS.
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Figur 1: MVC och dess delkomponenter i projektet



3 Metod
Projektet och dess val av ramverk är grundad på data från flera webbaserade källor, samt erfa-
renheter hos rapportskrivaren och personalen på Flatmate AB. 

3.1 Design/Analys/Test
Design, analys, och test skedde i vad som kan liknas vid löpande iterationer, med täta, muntli-
ga frågor, mindre funktions-demonstrationer för beställaren med återkoppling, samt ständigt 
testande av funktionerna, och systemets flöde.

3.2 Utveckling
Då projektet var väldigt fritt och  utvecklades som ett ”proof of concept”, var det upp till stu-
denten att välja utgångspunkt och ev. ramverk och bibliotek.

Det enda, vilken på förhand var klart, var att en applikation specifikt för operativsystemet 
Android skulle utvecklas vars uppgift var att visa bildspel med reklam. 

Valet av utvecklingsspråk föll på PHP, JavaScript, och CSS. Ramverken CodeIgniter och 
Twitter Bootstrap. För databas valdes MySQL. 

3.3 Verifiering
Verifiering  av  funktioner  skedde  löpande,  när  en  funktion  implementerats  testades  denna
grundligt. Androidapplikationen och det webbaserade administrationsgränssnittet testades och
verifierades enligt de flödes- och aktivitetsdiagram allt eftersom funktioner implementerats i
respektive system (Androidapplikationen och det webbaserade administrationssystemet). Des-
sa diagram finns att åskåda under kapitlen ”Konstruktion”, och ”Resultat”.
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4 Konstruktion
Konstruktionen skedde genom att först ta fram en applikation för Android, och därefter ut-
veckla ett system för att skapa och hantera bildspel med reklam. Sist knöts dessa samman till 
en produkt.

4.1 Androidapplikation
Applikationen  till  Androidenhet  konstruerades  med  hjälp  av  Androids  SDK vilken  är  ett
tillägg till Eclipse. Applikationen skulle bestå av två aktiviteter, inställningar, och en webb-vy
vars uppgift   bestod av att presentera information (reklam eller felmeddelande) vilka nåddes
genom ett kortare flöde, se Figur 2. 

För att målen för applikationen skulle nås krävdes det att fyra rättigheter skrevs in i Android-
Manifest.xml (Ett dokument med grundläggande information och inställningar för Android-
applikationer [12]), se Text 4.

De
två

översta rättigheterna krävs för att applikationen ska ges möjlighet att kommunicera över Inter-
net. 

7

Text 1: Rättigheter

    <!-- Permission to use Internet on device -->
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
    <!-- Permission to write to device storage -->
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
    <!-- Permission to detect boot complete -->
    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />

Figur 2: Flödesdiagram enhetsstart



Den tredje rättigheten, att skriva till enhetens lagringsmedium, krävs för att enheten ska ges
möjlighet att skriva till applikationens databas, samt ev. spara ned en automatiskt genererad
enhetskod (UUID, mer om detta i 4.5.2 Säkerhet - Androidapplikation).

Den fjärde rättigheten krävs för att applikationen skall ges möjlighet att starta automatiskt när
enheten startar, dock kräver denna möjlighet ytterligare kod i AndroidManifest.xml, se Text 2.

Denna kod ”lyssnar” efter systemanrop vilken berättar att enheten har startat upp (boot com-
pleted) och startar därefter applikationen med hjälp av klassen ”AutoStartOneBootReciever”. 

4.1.1 Aktivitet: Inställningar

Med enkelhet i åtanke skapades applikationen med endast två inställningsmöjligheter, inmat-
ning av en kod bestående av fem tecken, samt skärmens läge (horisontal eller vertikal). Den
senare krävdes då det inte finns något sätt för enheten att automatiskt detektera en extern
skärms läge. Inställningarna sparas sedan ner i applikationens databas.

4.1.2 Aktivitet: Webb-vy

Aktiviteten för att visa reklam/felmeddelande bestod av en simpel webb-vy vilken anropade
det webbaserade systemet genom en länk och två parametrar (mer om parametrarna i  4.5.2
Säkerhet - Androidapplikation).

4.2 Webbaserad innehållshanterare
Det webbaserade systemet byggdes upp med ett konsekvent tänk med fokus på användarvän-
lighet. Var del i administrationsläget ska vara den andre lik för att inte skapa osäkerhet kring
systemets hantering.  Alla sidor, utom sidan för att lägga till en bild för visning i bildspel
(denna bild hänvisas framöver som slide), följer en grundmodell, se Figur 1 och 3 . 
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Text 2: Konfiguration för automatiskt start av applikation

<!-- Service for auto start on boot -->
<receiver android:name=".AutoStartOnBootReceiver">

            android:enabled="true" android:exported="false"
            android:permission="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"> 

       <intent-filter>
           <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
           <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
           <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
       </intent-filter> 
</receiver>



4.3 Layouter och moduler
Genom att implementera ett system för moduler möjliggör det för webbdesignern att designa
generella layouter men ändå bibehålla möjligheten till viss variation per sida. Layouter och
moduler läses in automatiskt av system vid skapande av slides.

Upplägget för layouter och moduler skedde genom att skapa en katalog- och filstruktur för att
hantera layouter och moduler i systemet, se Figur 4.
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1: Grundmodell lista företag
Figur 3: Grundmodell lägga till företag



4.3.1 Mappstruktur: teman

En layout består av en grundkatalog som namnges enligt TEMANAMN_RÄTTIGHET, där
rättighet motsvarar ett företags ID i databasen. En rättighet satt till siffran 0 betyder att alla fö-
retag har tillgång till layouten och dess moduler. Vidare ger det att siffran 1 i tema2_1 (Figur
4) gör att modulen endast är tillgänglig för företaget med ID 1.

4.3.2 Mappstruktur: moduler

Varje tema-katalog innehåller en modulkatalog i vilken ett obegränsat antal moduler kan till-
handahållas.

4.3.3 Filstruktur: teman

Varje tema innehåller en index.php. Utöver aktuell PHP- och HTML-kod för att presentera
data på ett snyggt sätt innehåller den en grundkonfigurering, se Text  1. Webbdesignern tar
fram en layout och anger sedan antalet moduler vilken aktuell layout hanterar.
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Figur 4: Katalog- och filstruktur



 

4.3.4 Filsturk
tur: 

moduler

I varje modules-katalog ligger en, eller ett antal .php-filer. Dessa namnges efter modulens
namn. Grundinställningarna för en modul består av tre ”fält”. #name, vilket är ett beskrivande
namn på modulen, #info, vilken innehåller är en beskrivande text av av modulens funktion,
och #input, vilken är ev. data modulen behöver för att utföra en funktion. T.ex. ett namn på en
stad för att visa aktuellt väder. Krävs ingen data skrivs none. Se Text  3 , för exempel på en
grundinställning.

4.4 MVC – En lättare modifiering
CodeIgniter som ramverk innehåller inget inbyggt system för verifiering, vilket  eventuellt
kan skapa merjobb och eventuellt ta onödig tid att implementera verifieringssystem i alla kon-
troller (Controllers). Men via en modifiering av MVC med objektorienterat tänk löstes detta
genom att skapa ”topp-modeller” och ”topp-kontroller”, vilka flera modeller och kontroller
sedan förlänger (extends). D.v.s, de modeller eller kontroller som förlänger en ”topp-” erhålls
samma funktioner. På så sätt kan man skriva en generell verifiering eller funktion i toppen vil-
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Text 3: Grundinställning /tema1_0/index.php

<?php if(1 == 2){ /* Renderar aldrig denna info i layouten */ ?>
#modules: //Ändra till antalet som layouten stödjer
3
<?php } ?>

/* Arrayer:
* $slides = array med valda till aktuellt bildspel
* $modules = array med moduler för bildspel till aktuellt bildspel
*
* Användning för att hämta id för en slide och en modul till sliden:
* $slides[i]->id
* $modules[$slides[i]->id][j]->id
*
* Moduler anropas via ajax-anrop till /modules/modulnamn.php
* post-variabel med ev. modul-data skickas, 
* returnerar HTML via xmlhttprequest.
* */
<!-- display/tema1_0/index file -->
<section>

<!-- html-design -->
</section>
<!-- /display/tema1_0/index file -->

Text 4: Grundinställning /tema0_1/modules/weather.php

    <?php if(false){ /*Renderar aldrig denna info i layouten */ ?>
    #name: //Namn på modulen
    Väder
    #info: //Information om vad modulen gör
    En modul som visar vädret
    #input: //Data som modulen behöver (beskrivande text), none för tomt
    Stad
    <?php } 
    
    //Fånga upp och bearbeta data, i detta fall en stad
    $data = $_POST["data"];

    /* Kod för bearbetning av data, skriv ut som HTML */
    ?>



ka de underliggande modeller och kontroller sedan automatiskt använder sig av, eller automa-
tiskt får tillgång till. Se Figur 5.

4.5
Säkerhet

Den grund-
läg- gande
tanken genom
hela pro-
jektet har va-
rit  sä- kerhet.
Då främst
med tanke
på  be- hörig-
heter och ev.
licen- ser.
An- vända-
re  av syste-
met ska
inte ha möj-
lighet att t.ex. använda fler enheter än denne har avtalat för.

4.5.1 Webbaserad innhållshanterare

Ett  system  vilken  främsta  inkomst  är  licenser  gör  att  kravet  att  säkerställa  att  en
användare/kund inte utnyttjar systemet höjs. Validering av all inmatad data och åtkomst till
funktioner har varit fokus och har följt ett generellt flödesschema. Se Figur 6.
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För att säkerställa att rätt antal enheter inte överskrids har validering och verifiering skett med
hjälp av två koder, en automatiskt genererad kod på fem tecken vilken genereras i webbgräns-
snittet när användaren lägger till en enhet och sparar denne till databasen, och ett unikt UUID
(mer om UUID i 4.5.2 Säkerhet - Androidapplikation) på enheten. Det användaren gör är att
mata den automatiskt genererade koden på fem tecken på androidenheten. Systemet kontrolle-
rar sedan enheten blivit ihopkopplad tidigare (i databastabellen pairs_device_database, se Fi-
gur 7)  och verifierar sedan att koderna stämmer. Finns inte enheten kopplad i databasen spa-
ras kopplingen ned i databasen. Se Figur 7.
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4.5.2 Androidapplikation

Androidapplikationen utvecklades med grundtanken att enheten ska ”låsas” mot databasen,
m.a.o. en enhet ska inte ha möjlighet att visa reklam om denne inte finns inlagd i databasen.
Det enda krav som ställs på användaren är att denne skriver in en kod vilken automatiskt ge-
nereras i det webbaserade systemet.

Underliggande säkerhetssystem består av en java-klass, vilken antingen läser av enhetens uni-
ka id, UUID, en teckensträng på 32 alfanumeriska tecken och fyra bindestreck [13]. Eller, be-
roende av Androidversion (v. 2.2.x har en bugg som alltid genererar samma UUID oavsett en-
het[14]) och modell, genererar ett eget unikt id. Se Figur 8.
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4.6 Databas
Två inbyggda stödfunktioner från CodeIgniter, Migration och Sessions har använts, vilka mo-
difierar eller använder databasen på ett eller annat sätt. 

Migration, vilket är ett sätt att hantera databaser och olika versioner av data. I projektet har
migration använts för att bygga upp databasen på ett enkelt sätt, genom att skapa filer vilka
strukturerar upp tabeller och sedan skapar dessa i databasen. Migration använder sig av tabel-
len migrations för att lagra data  om  migrationsversion. [15]

Sessions, använder sig av tabellen  fm_sessions  för att spara sessionsdata för en användare
[16].

Totalt använder sig databasen av tio tabeller, utöver ovan nämnda för att spara data och skapa
relationer, se Figur 9.
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För att skapa spårbarhet i systemet för framtida test har varje tabeller kolumnen deleted. Vissa
tabeller har även kolumen parent_deleted. Det är tabeller som har ett beroenden, dvs. länkar
till en annan tabell.

Dessa två kolumnen har ett standardvärde på  0, vilket betyder att en databasförfråga om på
kolumnen deleted eller parent_deleted resulterar i falskt (0 är falskt, allt övrigt är resulterar i
sant), se nästkommande delkapitel för deleted och parent_deleted.

4.7 Models / Modeller
För att underlätta utvecklingen av applikationen, och slippa undan redundant kod (kopior av
kod), skapades en modell från vilka alla andra modeller ärver funktioner och variabler, hädan
efter kallad topp-modellen.

Toppmodellen skapades enligt CRUD (Create, Read, Update, Delete, vilket översätts till Ska-
pa, Läsa, Uppdatera, Radera), vilket betyder att det finns en funktion för att skapa ny data i
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databasen (SQL: Insert). En funktion för att läsa data ur databasen (SQL: Select). En funktion
för att uppdatera befintlig data i databasen (SQL: Update). Samt en funktion för att radera
data ur databasen (SQL: Delete). [17]

För att bibehålla data i databasen för framtida test och/eller spara för statistik modifierades
get-funktionerna (för att läsa), samt delete-funktionerna (för att radera).  Delete-funktionerna
(för att radera), istället för att radera, satte den nu deleted  för aktuell rad i tabellen till 1.

Get-funktionerna (för att läsa), modifierades till att inte läsa data ur en tabell där  deleted eller
parent_deleted var satt till annat än 0.

Detta resulterade i att ingen data förlorades.

En grundkonfiguration skrevs för modellen vilka den andra modellerna skulle ärva men an-
vända sina egna värden. Se Text 5.

$_table_name är sätts till namnet på motsvarande tabell i databasen.

$_primary_key är vilken kolumn i databasen som är unikt för varje rad.

$_order_by är värdet på den kolumn som databasförfrågningarna ska sorteras efter.

$rules är en array vilken håller en uppsättning av regler CodeIgniter använder sig av för att
validera formulär [18].

$_parent_model om en tabell har ett beroende (en koppling till en annan tabell) anges namnet
på denne för att avgöra om datan ska ses som raderad.

$_parent_id_column är namnet på kolumnen som innehåller det unika värdet för varje rad.

$_children är en lista av listor innehållandes namn på tabeller vilka är beroende av aktuell ta-
bell (har en koppling).

17

protected $_table_name = ''; 
protected $_primary_key = 'id';
protected $_order_by = '';
public $rules = array();

//För "getDelete"
protected $_parent_model =  '';
protected $_parent_id_column = '';

//Om databasen innehåller deleted och/eller parent_deleted
protected $_get_deleted = FALSE;
protected $_get_parent_deleted = FALSE;

//För "setDelete"
protected $_children = array(

array(
'model' => '', 
'id_colum' => '',
)

);



$_parent_* och $_children  används i de modiferade get- och delete-funktionerna där de re-
kursivt går igenom beroenden och ändrar deleted och parent_deleted till rätt värde, t.ex. om
man tar bort en rad (sätter deleted till 1) så jobbar sig funktionen igenom alla underliggande
beroenden och sätter dessa till parent_deleted 1. 

För att utföra en  read  från  slide_model-tabellen i databasen anropas  slide_model modellens
funktion get(), se Text 6.

Detta resulterar i att all data i tabellen slide_model utläses.

Utöver dessa funktioner finns utökade funktioner för read, och delete. De utökade funktioner-
na hanterar att läsa specifik data, eller radera specifik data.

För  att  hämta  data  från  slide_model-tabellen  i  databasen anropas den utökade funktionen
get_by($statement, $single);. Se Text 7.

Den första parametern funktionen tar emot är en SQL-sträng, den andra är ett booleanskt vär-
de om funktionen enbart ska returnera en rad ur databasen, eller flera.

För var och en av databastabellerna (ej fm_session och migrations) existerar en motsvarande
modell.

4.8 Controlers / Kontrollerare
Genom den modifierade versionen av MVC skapades två topp-kontroller, frontend_controller
och admin_controller. Frontend används för vyer vilka inte kräver någon autentisering, admin
används där autentisering krävs.  

En kontroller per grundvy skapades, med grundvy menas t.ex. kontrolleraren slideshow i kata-
logen  admin,  http://signage.flatmate.xx/admin/slideshow/,  en vy för att visa bildspel. I kon-
trolleraren skapas funktioner för att koppla samman vyer och modeller. En vy för att ändra ett
bildspel  resulterar  i  att  funktionen  edit($id) i  kontrolleraren  slideshow anropas
http://signage.flatmate.xx/admin/slideshow/edit/. Där $id är ett id motsvarande ett i databasen
för bildspel (slideshows.id). 

Åtta kontrollerare skapades totalt:

• /admin/company – för att hantera och lägga till företaget.

• /admin/dashboard – för framtida presentation av statistik.
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$this->slide_model->get();

$this->slide_model->get_by(
'company='.$this->session->userdata['company'],
False

);

http://signage.flatmate.xx/admin/slideshow/
http://signage.flatmate.xx/admin/slideshow/edit/


• /admin/device – för att hantera och lägga till enheter.

• /admin/migration – för att enkelt uppdatera databasen med nya tabeller.

• /admin/slide – för att hantera och lägga till bilder som används i bildspel.

• /admin/slideshow - för att hantera och lägga till bildspel.

• /admin/user - för att hantera och lägga till användare.

• /view/display – För visning av bildspel, samt sköta kommunikation mellan fysisk en-
het, och rätt databas-kontrollerare. 
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5 Resultat
5.1 Webbaserad innehållshanterare

Aktivitetsdiagrammet nedan visar hur slutprodukten fungerar, se Figur 10

Användaren navigerar sig in på Signage System och matar in användaruppgifter. Finns använ-
daren i systemet beviljas åtkomst till ”Dashboard” (Startsida för efter inloggning), se figur 11 
och 12 för skärmdump.
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Nedan följer flera aktivitetsdiagram i den ordning som krävs, från första inloggning, till akti-
vering av ett första bildspel. Aktivitetsdiagrammet utgår från en användare med administra-
törsrättigheter (en användare med rättigheten att göra allt). se Figurerna 13,16,18,20,och 23.
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Användaren klickar på länken Företag. Denne kan nu lägga till ett nytt företag (och antal en-
heter för detta företag), ändra ett befintligt företag, eller radera ett företag. Se figur 14 och 15.
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Användaren klickar på länken Användare. Denne kan nu lägga till en ny användare (och dess 
data), ändra en befintlig användare, eller radera en användare. Se figur 16.
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Figur &16: Skärmdump Redigera / Lägg till företag

Figur 16: Aktivitetsdiagram: Användare klickat på Användare
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Användaren klickar på länken Enheter. Denne kan nu lägga till en ny enhet (och dess data), 
ändra en befintlig enhet, eller radera en enhet. Se figur 19.
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Användaren klickar på länken Bildspel. Denne kan nu lägga till ett nytt bildspel, ändra ett 
befintligt bildspel, eller radera ett bildspel. Se figur 24
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5.2 Androidapplikation
Androidapplikationen fungerar enligt flödesschemat, Figur 2.

Skärmdumparna nedan visar flödet utifrån en helt ny installation. 

Användaren startar upp enheten och låter enheten starta upp. Signage applikation startas auto-
matiskt och hamnar i inställningsläge, se figur 25.

Användaren matar in inställningar och uppgifter och klickar på Save.

Användaren får nu upp läget webb-vy, bildspel visas nu på skärmen om inställningar matats in
korrekt, där applikationen visas i fullskärmsläge utan menyer. Se figur 26.

30



31

Bildskärmsdump: Androidapplikation, webb-vy.



6 Diskussion
Följande kapitel summerar kort projektarbetet och ger förslag på förbättringar.

6.1 Summering av projektet
Syftet med projektet har varit att ta fram ett proof of concept för ett reklamsystem, en mobil
applikation samt ett webbaserat administrationssystem för en framtida prisvärd produkt för re-
klam-marknaden. 

Att på egen hand getts möjligheten att utveckla ett sådant här system, både för webb och And-
roid har varit otroligt spännande och utmanande. Att få ta fram ett system från grunden har va-
rit otroligt lärorik. Många var gångerna då jag gått igenom min egen kod och insett att det går
att göra på effektivare sätt och färre rader kod, vilket i sin tur lett till att jag utvecklat mina
färdigheter inom programmering.

Jag har även utvecklat ett större intresse för PHP och Java (då främst för Android) och ser sto-
ra möjligheter att skapa nya egna framtida projekt för Androidmobiler.

Svårigheterna med projektet har varit att försöka komma på alla möjliga sätt att ”knäcka” sys-
temet, att komma åt sidor, funktioner, eller data, som inte är avsedd för vissa användare. 

Arbetet med projektet och samarbetet med Flatmate har fungerat väldigt bra. Jag har fått det
stöd jag behövt, samt fått konstruktiv feedback på arbetet.

Jag är nöjd med att ha rott iland ett sådant projekt med tanke på de förutsättningarna privat
plan som fanns under tiden för projektarbetet, och utan egentlig erfarenhet utav att driva ett
projekt till största delen själv. 

6.2 Etiska aspekter
Ett  system,  vars  uppgift  är  att  presentera  information  offentligt,  ställer  en  del  krav  på
kunden/användaren. Vad är lämpligt att visas? Vilka ska informationen rikta sig till, och vilka
kan se den? 

Som ansvarig för produkten bör ett antal riktlinjer jobbas fram för att undvika att t.ex. stötan-
de material visas, eller att information riktad till vuxna presenteras på en plats tillgängliga för
barn. 

6.3 Slutsats
Jag anser att projektet har rotts i land och uppfyller de mål som sats upp. Androidapplikatio-
nen fungerar som tänkt och uppfyller  dess krav, och det webbaserade administrationssystem
som utvecklas fungerar och uppfyller kraven det med. 

Systemet är inte ett komplett system i det avseende att det inte är redo för att produktions-sät-
tas, men som ett proof of concept fungerar det. Systemet har en bra grund att byggas vidare på
och forma till en slutgiltig produkt redo för marknaden.

6.4 Förbättringsförslag
Då projektet utvecklades som ett proof of concept och finns så klart massor att förbättra. 
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De viktigaste punkterna, som jag anser, är:

• Ordna med uppladdning av ev. bilder till slides.

• Utveckla teman (grunden är nu en vit sida)

• Utveckla moduler (grunden är nu en vit sida)

• Förbättra namngivning av funktioner och variabler, snygga till kommentarer. 

• Optimera Androidapplikationen

• Ordna cachning av sidor på Androidapplikationen om anslutning till Internet bryts. 

Detta projekt är något jag själv kommer jobba vidare med på min fritid. Inom en snar framtid
bör de mesta av förbättringsförslagen var avbockade.
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Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad
programkod
Git:

All kod ligger upplagd på https://bitbucket.org/donnydingel/
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Bilaga B: Idé och koncept från Flatmate AB
IDÉ & KONCEPT

Vår tanke och idé är att utveckla en så kallad signagelösning som innefattar en spelare mjuk-
vara för uppspelningsenheten samt ett administrationssystem där kunden kan styra och justera
innehållet.

Lösningen ska initialt vara en mjukvarubaserad lösning som erbjuder kunden ett enkelt och
kostnadseffektivt alternativ till de nuvarande systemen på marknaden.

MARKNADSANALYS

Vår marknadsundersökning har visat att de befintliga signagesystem som finns på marknaden
har tydliga brister som tydligt begränsar produktens kundsegment.

Dagens signagesystem är baserad på dyr hårdvara och kostsam mjukvara. De dyrare systemen
kan administreras via en applikation som installeras respektive dator, vilket begränsar admini-
strationen. De billigare uppdateras manuellt genom att uppdatera information på minneskort,
vilket inte är en hållbar lösning för de flesta organisationer.

Enheterna kräver ofta en tekniker för installation och configuration av systemen på plats hos
köparen. Efersom att systemen också är beroende av IT-infrastruktur där de installeras är de
fler faktorer som kan tillföra problem och merkostnader.

PRODUKT & TJÄNST

Sign Engine är det tänkta produkt- och tjänstnamnet. Sign Engine omfattar initialt en optime-
rad mjukvaruspelare, servertjänster samt ett webbaserat administrationssystem med ett brett
utbud av templates och plugins som kunden kan tillgå. Sign Engines helhet har som mål att åt-
gärda de brister och problem som finns i nuvarande signagelösningar.

På sikt ser vi även att möjlighet att erbjuda kunderna en hårdvaruspelare vilket ger Sign Engi-
ne en komplett

helhetslösning. Systemet baseras på ARM arkitektur och GSM teknologi, mjukvaran på fri
open-source teknologi och administrationsverktyget utvecklas i egen regi. Detta ger oss en
helhetslösning till en låg kostnad.

Genom att förkonfigurera produkten och använda oss av en GSM/Mobil datalösning undviker
vi dyra ”på plats” installationer och gör oss oberoende av köparens IT-ifrastruktur.

Administrationen sker enkelt och snabbt (utan installationer och program) via Sign Engines
webbplats.

Med Sign Engine kan vi nå ut till ett bredare kundsegment genom att erbjuda hårdvara till låg
kostnad kombinerat med hantering via enkel administration.
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Bilaga C: Projektbeskrivning / Uppdrag 
från Flatmate AB
PROJEKTBESKRIVNING / UPPDRAG

I dagsläget finns inte några större delar av Sign Engine utvecklade, men en planering och
grundläggande idé finns att utgå från. Projektinnehavaren skall dock se på projektet som en
tom canvas, komma med egna idéer och förslag. Han/hon skall utvärdera olika lösningar och
komma på förslag på hur de skall genomföras samt, presentera och argumentera för dem. När
förarbetet är gjort och vi tillsammans har utformat en plan för arbetet skall Daniel påbörja ar-
betet med att utveckla tjänsten. Daniel kommer att arbeta mycket självständigt men ha till-
gång till ett team med rätt kompetens för eventuella frågor.

GROV PROJEKTPLAN

Utvärdering av administrationsplattformar

Förberedelse & planering

Uppsättning av utvecklingsmiljö

Utveckling

Administrationsdel (intern)

Administration (Extern)

Webbplats (Promotion)

Tema / Plugin

Dokumentation

I förberedelsen och planeringen kommer vi att begränsa utvecklingen till det som kan anses
vara genomförbart inom tidsramen för projektarbetet. Fokus och målet är att färdigställa ad-
ministrationsdelen.

KONTAKT

ANDRÉ HÖGBERG

VD / DESIGN / PROJEKTLEDNING

070-667 50 06

andre@flatmate.se

MATTIAS GUSTIN
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