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Abstract 
 
The purpose of this report has been to develop an administrative web interface. 
The web interface is to be used by the company Zidango and it is going to make 
it easier for them in their daily work of running a web portal. The interface had 
to be developed so it would fit in Zidangos web portal. This meant the work had 
to be done in the framwork Struts and mostly in JAVA. Therefore is a shorter 
theory chapter included in the report that discusses frameworks. In addition to 
the theory chapter the report describes the development of the interface, the 
solution and thoughts around it.  
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1. Inledning 
Tekniken för att erbjuda tjänster över Internet har under de senaste åren 
utvecklats i en positiv riktning. I dag ses det som en självklarhet att betala 
räkningar över nätet, en ide som det troligen skrattades åt för tio år sedan. När 
marknaden och tekniken utvecklas snabbt krävs det för företag att ligga långt 
fram tekniskt och att ha en bra affärsidé för att kunna överleva på marknaden. 
 
Hela IT-sektorn har under att par år haft en tung period, trots detta drogs inte 
mobiltelefontillbehörsbranschen i denna svacka. Elektroniska ringsignaler, 
loggor och andra tillbehör till mobiltelefoner har utvecklats i en positiv riktning.  
Reklam för att “ladda ner de coolaste ringsignalerna” har synts lite här och var. 
Den typen av tjänster går att utföra på olika sätt samt att marknadsföra på olika 
sätt och passar givetvis att säljas via Internet. 
 
Zidango är ett företag som har riktat in sig på mobiltelefonmarknaden. Företaget 
startades i april 2002 och driver en operatörsoberoende webbportal för utskick 
av mms och andra mobila elektroniska tillbehör. Zidangos affärsidé är att 
erbjuda främst företag men också privatpersoner mobila tjänster i form av till 
exempel utskick av mms. Ett mms är ofta animation med tillhörande ljud som 
kan spelas upp i mobiltelefoner. Detta görs utifrån Zidangos webbportal som 
företag kan köpa eller privatpersoner kan använda. 
 
Zidango utvecklar också lösningar för eventuella framtida tjänster och försöker 
att ligga långt 
fram i utvecklingen för att alltid kunna möta arbetspartners och marknadens 
behov. 
Ett av företagets senaste projekt är ett utvecklat API för vidarebefordring av 
mms. API står för Application Program Interface och hur detta API fungerar 
kommer att förklaras mer ingående i problemformuleringen. Tanken är alltså att 
ett företag komponerar ett mms, skickar in det till Zidangos API, där kontroller 
utförs på mms:et för att kontrollera att det är ok. Därefter skickar API:et ut mms 
till operatörer som i sin tur levererar mms:et till kunden. 
 

1.1 Syfte 
I slutet av en högskoleutbildning är det sedvanligt att studenter utför ett 
examensjobb, så även i detta fall. Efter att funderat över olika sätt att utföra 
exjobbet framstod alternativet att utföra det på ett företag som självklart. Det 
finns många fördelar med detta jämfört att göra ett exjobb på högskolan där 
utbildningen tagit plats. Att utföra exjobbet på ett företag kan ge en viktig 
inblick i arbetslivet vilket kan bidra till en del arbetslivserfarenhet. Detta kan 
vara till nytta när det är dags att söka jobb och kan värderas minst lika högt som 
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kurserna man klarat av i skolan. Vidare ges också en möjlighet att knyta 
värdefulla kontakter med människor i arbetslivet. 
 
Zidango agerar i dag på en marknad som ändras snabbt och med tekniker som 
hela tiden förbättras. Dessutom strävar Zidango efter att ligga långt fram i 
utvecklingen för programvara inför framtida projekt. Ett problem som ofta 
infinner sig när arbetet sker under snabb teknisk utveckling är att vissa delar i 
projekt måste överges på grund av tidsnöd. Det är svårt att hinna med att 
färdigställa ett projekt innan nästa skall påbörjas. I Zidangos mobilportal har den 
administrativa delen blivit åsidosatt på grund av andra konkurrerande projekt. 
 
Syftet med exjobbet blir således: 
Att utveckla och färdigställa det administrativa webbgränssnittet till Zidangos 
webbportal samt att utveckla statistiska funktioner för ett nyutvecklat API. 
Dessutom skall en mindre jämförelse genomföras mellan ramverken Struts och 
Barracuda. Detta för att skaffa sig en större inblick i hur olika ramverk 
fungerar. 
 
Exjobbet som skall utföras har en praktisk förankring med klara linjer och 
direktiv för hur det skall utföras. Detta medför att det inte kommer att finnas 
med några större vetenskapliga delar i rapporten. Med detta menas till exempel 
stora förundersökningar om hur exjobbet skulle kunna genomföras i ett annat 
programmeringsspråk.  
 
Exjobbet kommer att utföras på företagets kontor vilket kommer att underlätta 
arbetet. Detta framförallt när det gäller att lyssna på företagets krav om vad som 
skall utföras. Detta bidrar till att lösningar enkelt och smidigt kommer att kunna 
presenteras och diskuteras.  
 

1.2 Problemformulering 
Vissa delar av Zidangos webbportal är inte färdigställda. Det handlar om det 
administrativa gränssnittet, vilket skall användas för modifiering av olika 
databaser. 
 
Uppdraget som erhållits av Zidango består av att färdigställa de delar av 
webbportalen som idag inte finns eller inte fungerar. Dessa delar handlar först 
och främst om: 
 
• Mobiltelefonhantering 
• Operatörshantering 
• Innehållshantering 
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Det API som Zidango utvecklat behöver en statistikdel. Statistikdelen för API:t 
skall ligga i 
ett webbgränssnitt som i dag ej finns. Alltså blir den andra delen av exjobbet att 
ta fram ett 
webbgränssnitt för API:t och utveckla statistik funktionerna. API är som tidigare 
nämnts en förkortning av ”Application Program Inteface”. Det är ett antal 
rutiner och utvecklings verktyg som utgör ett gränssnitt mellan en applikation 
och funktioner som opererar på låg nivå, till exempel ett operativsystem. Det går 
att beskriva lite snabbt som byggblock som hjälper programmerare att sätta ihop 
applikationer. 
 
Nedan följer en sammanfattning av de krav samt den specifikation som 
tillsammans med handledaren togs fram: 
 

1.2.1 Mobiltelefonhantering 
Funktionalitet som skall utvecklas 
• Lägga till poster 
• Redigera befintliga poster 
• Ta bort poster 
 
Dessa funktioner skall kunna användas från webbportalen för att kunna 
administrera och läsa information ur mobiltelefondatabasen. Databasen består av 
flera tabeller, dock kommer endast två vara intressanta för mig. Dessa två 
tabeller lagrar information om alla olika mobiltelefoner som finns på marknaden 
i dag. Informationen innehåller bland annat om mobiltelefonerna stödjer 
programspråket java, skärmstorlek och om telefonerna klarar av att hantera 
mms. Detta är givetvis nödvändigt för Zidango att veta, för att inte erbjuda en 
tjänst till kunder med mobiltelefoner som inte kan hantera tjänsten. En del 
utredande arbete kommer att läggas ner på att ta fram den effektivaste metoden 
för att utföra dessa funktioner från webbportalen. 
 

1.2.2 Operatörhantering 
Funktionalitet somskallutvecklas eller färdigställas 
• Lägga till poster 
• Redigera poster 
• Ta bort 
 
I denna del finns redan viss funktionalitet som inte är färdigställd. Det är endast 
en tabell 
som kommer att vara intressant. Där lagras de olika operatörerna och deras 
specifika inställningar, som Zidango använder sig av för att förmedla sina 
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tjänster. Det kan exempelvis handla om vilken överföringstyp de har, vilket land 
de opererar i och vad de har för gatewayadress. Allt detta är viktigt att veta för 
att kunna upprätta en förbindelse med operatören. 
 

1.2.3 Innehållhantering 
Funktionalitet som skall utvecklas 
• Möjliggöra uppladdning av flera filer 
 
Ett mms består ofta av flera filer exempelvis en ljudfil, en bildfil och en 
animationsfil. För att möjliggöra att ett mms kan laddas upp på servern i sin 
helhet måste därför alla involverade filer kunna laddas upp samtidigt. Det som 
sparas i de olika tabellerna i databasen är alltså olika delar av ett mms eller 
andra typer av applikationer till mobiltelefoner som spel eller bakgrundsbilder. 
 

1.2.4 APIstatistik 
I denna del skall ett nytt gränssnitt tas fram som skall möjliggöra utläsning av 
statistik från API:t. Med hjälp av denna statistik skall man kunna följa ett mms, 
se hur många gånger det skickas ut, vem som skickar ut det och vilken operatör 
som används. Det är viktigt både för Zidango men kanske framförallt för de som 
komponerar mms som vill kunna följa vilka mms som skickas ut ofta och alltså 
köps av kunder och genererar pengar för dem. 
 
 

1.3 Direktiv 
De direktiv och krav som finns på detta exjobb är många dels från Zidangos sida 
samt från 
Linköpings tekniska högskola 
 
Från Zidangos håll finns det direktiv och styrningar för hur kodningen skall gå 
till och hur 
klassuppbyggnaden skall se ut. Detta beror till stor del på att företaget använder 
sig av ett ramverk som heter Struts till deras webbapplikation. Detta ramverk 
kommer att styra hur exjobbet skall utföras och därmed kommer en teoridel 
finnas med i rapporten. Detta för att undersöka ramverk och jämföra dem. 
Eftersom ramverket kommer att styra exjobbet finns inga alternativa lösningar. 
Med detta menas att från ett stort perspektiv så är strukturen och designen för 
projektet nästan förutbestämd, men ju mer projektet bryts upp, ju mer frihet 
kommer att finnas. 
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Att dokumentationen utförs på ett professionellt sätt är viktigt för företaget och 
även för 
exjobbet. Dock har inte Zidango några bestämda regler för hur detta skall gå till. 
 
Det påtagliga kravet från Linköpings tekniska högskola är att exjobbet skall 
utmynna i en rapport och också en framläggning. Men det är också underförstått 
att det är ett krav att visa att studietidens teoretiska kunskaper nu kan omvandlas 
till praktiskt utförande. 
 
 

1.4 Val av exjobb 
Under studietiden har inställningen varit att utföra ett exjobb åt ett företag. Detta 
mycket på grund av att jag får en känsla för arbetslivet samt erfarenheten.  
 
Med denna inställning kontaktades en rad olika företag, dels genom egna 
kontakter men även genom den nationella exjobbspoolen. Det var genom den 
nationella exjobbspoolen som första kontakt med Zidango togs. Företaget 
annonserade ut ett exjobb vilket jag sökte. Zidango svarade då med att planerna 
på det tilltänkta exjobbet hade lagts på is, men att det kunde erbjuda ett annat 
uppdrag som exjobb, nämligen att utveckla deras administrativa webbgränssnitt. 
 
Efter en intervju blev beskedet positivt. Diskussioner gjordes med tilltänkt 
examinator som gav klartecken att påbörja exjobbet. 
 
Från första början fanns känslan att detta inte var det ”bästa” exjobbet som fanns 
tillgängligt. Med det menas att det var svårt att urskilja en tydlig röd linje genom 
exjobbet. Vidare skulle exjobbet inte drivas som ett traditionellt projekt. 
Exjobbet valdes ändå på grund av strävan efter att få komma ut på ett företag 
och arbeta.   
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2. Teori 
Nedan följer en genomgång av den teori som används för att kunna genomföra 
exjobbet. 
 
 

2.1 Vad är ett ramverk? 
Ett ramverk är en grundstomme eller en grundstruktur som skall hjälpa till att 
effektivisera 
uppbyggnaden och underhållandet av programvaror. Det finns många olika typer 
av ramverk till olika områden. Alla ramverk bygger dock på samma tanke, att 
effektivisera arbetet. Det finns givetvis både för och nackdelar med ramverk. En 
nackdel som ofta brukar nämnas är att det är ”dyrt” med ramverk, det vill säga 
att det tar tid att lära sig hur ett ramverk 
fungerar och hur man utnyttjar dess finesser. Eftersom tid är pengar så kan 
införandet av ett 
ramverk bli kostsamt. Den stora fördelen är att all nerlagd tid betalas tillbaka när 
det är dags för utveckling, uppgraderingar och underhållsarbeten av en 
applikation som är byggd med hjälp av ett ramverk. Detta eftersom ramverk ofta 
följer ett mönster och på så vis blir uppstrukturerade. Då blir det enklare att till 
exempel lokalisera fel och lista ut vart uppgraderingar enklast skall görs. 
 
Ett ramverk ger därmed en färdig designbild över ett projekt och kan då liknas 
med ett designmönster vilket kan återanvändas i olika projekt. Det är dock stor 
skillnad mellan ett designmönster och ett ramverk. En likhet är dock att båda är 
ofta bundna till OO-programmering. En skillnad mellan de båda är att ett 
ramverk är ett skrivet program i ett visst språk och är mer specifik framtagen för 
en uppgift än det mer generella designmönstret. 
 
 

2.2 Webbapplikation 
En webbapplikation kan se ut och vara uppbyggd på många olika sätt. 
Framförallt kan den vara skriven i olika språk till exempel ASP, PHP eller 
JAVA. Detta är de språk som Zidango arbetar med. Därför följer nu en kort 
förklaring hur en webbapplikation i JAVA skulle kunna se ut när inte ett 
ramverk tillämpas. Med en webbapplikation menas ett program som körs över 
webben. Det kan till exempel röra sig om att boka en tågbiljett eller biobiljett 
över webben. 
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Det går att bygga en webbapplikation i JAVA på många olika sätt. Det typiska 
sättet är att använda sig av JSP, Servlets och även vanliga java-klasser. Vad är 
då dessa delar? 
 
JSP som står för Java Server Pages är ett scriptspråk utvecklat för att kunna 
skapa dynamiska webbsidor.  Sidorna ser ofta ut som vanliga HTML-sidor bara 
det att det finns java-kod inbäddat i dem.  
 
Servlet är en modul som körs på servern när en webbapplikation är igång. En 
servlet  behandlar anrop och svar från webbsidor, med andra ord så skickar den 
data fram och tillbaka i en applikation. 
 
Java-klassernas uppgift i en webbapplikation är att innehålla så mycket 
funktionalitet som möjligt. Dels för att behandla data som kommer in till klassen 
men även för att funktioner skall kunna bli anropade från en JSP-sida och på så 
sätt minska mängden kod i JSP-sidan. 
 
Här nedan följer en beskrivning av hur flödet i en webbapplikation går till. 
 
JSP/HTML 
Ofta en sida med ett formulär som skickas till servletten med information. 
 
SERVLET 
Här tas datan/informationen emot som finns att läsa ut ur request-objektet. 
Informationen behandlas ofta för att ett resultat skall kunna sättas i request-
objektet. 
Därefter vidarebefordrar servleten till en annan JSP/HTML sida. 
 
JSP/HTML 
Presentation av det som finns i request-objektet, ofta presenterar man också 
resultatet 
från servletens operationer. 
 
Problem som kan uppstå i dessa typer av applikationer är att detta flöde blir 
svårt att strukturera upp när det finns flera hundra JSP-sidor och servlets. 
Eftersom detta flöde manövreras manuellt med hjälp av att rätt adresser skrivs in 
på respektive ställen i de olika JSP-sidorna och servlettsen. 
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2.3 Flerskiktslösningar 
För att förstå hur det aktuella ramverket Struts är uppbyggt och varför det har 
utvecklats bör en del information kring flerskiktslösningar ges. Grundtanken 
med en flerskiktslösning är enkel. Det går ut på att i stället för att bygga en enda 
stor klass delas applikationen upp i olika småklasser så kallade moduler. 
Modulerna sorteras efter sin uppgift och koppling till andra moduler. Strukturen 
som därefter byggs upp består av ett mindre antal grupper i botten med 
undermoduler. 
 

2.3.1 MVC 
På 70-talet kom ett objektorienterat programmeringsspråk som fick namnet 
SmallTalk. Med det språket kom också ett nytt designmönster som döptes till 
MVC som 
står för Model View Controller. Med denna metod eftersträvades att en 
applikation skulle bestå av tre olika delar. 
 
I Mode-delen är det meningen att systemets funktionalitet skall ligga. Det kan 
vara vilka funktioner som helst vanligtvis adderingssatser eller kopplingar till 
andra system. Detta lager ligger i botten på hierarkin och är inte medvetet om 
några överliggande lager. View-delen innefattas av gränssnittet som ligger mot 
användaren. Uppgiften är att visa de möjligheter modellen erbjuder. I delen skall 
det finnas så lite programkod som möjligt. View delen är helt beroende av 
modellen men är medveten om Controllern. Controllern är systemets knutpunkt. 
Den tar hand om den aktivitet som sker i View-delen och översätter aktiviteten 
till faktiska anrop till modellen. Controllern styr därmed det interna 
programflödet. Controller är medveten om både Modellen och View-delen och 
skall alltid betraktas som ett eget skikt, trots att det i många fall bara är en 
modul. [1][2] 
 
MVC modellen används i dag när man utvecklar program, den benämns ofta 
som 
3-skiktslösning. 
 
Metoder för att omvandla och förbättra MVC modellen till ett specifikt 
ämnesområde har ofta gjorts, så även när det handlar om webbapplikationer. Här 
nedan följer en kort beskrivning av de modeller som finns. 
 
MVC arkitektur uppbyggnad finns nästan överallt i objektorienterade 
programmeringsprojekt så även när det handlar om webbapplikationer. I språket 
Java har denna metod utvecklats under åren till att en JSP-sida var den vitala 
delen i applikationen och stod för funktionaliteten samt det interna flödet. Denna 
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metod är enkel och snabb för små applikationer, men det blir oerhört svårt att 
bygga och underhålla en stor applikation med denna metod. Metoden kallas kort 
och gott för Model – 1. [3] 
 
Model – 2 är arkitekturen som är efterföljaren till Model – 1. Denna är mer 
uppdelad och innefattar servlets som styr trafik inne i applikationen. Man får 
även bort mycket funktionalitet från JSP- sidorna vilket gör det mindre rörigt 
och lättare att underhålla.[4] 
 
 

2.4 Struts 
Ramverket Struts går att likna vid en vidare utveckling av Model – 2. Detta 
medför att ramverket är väl strukturerat med oberoende delar som opererar inom 
ramverket. De vitalaste av dessa delar kommer här nedan att beskrivas.  
  

2.4.1 Kontroller 
Struts idé är att trafiken från JSP-sidorna i en webbapplikation skall var styrd på 
ett visst sätt för att skapa så lite förvirring som möjligt. Detta har lösts genom att 
skapa en ”smart” 
servlet alltså kontrollen. Kontrollern är den enda servletten som behöver mappas 
upp. Men det är detta som är tanken med att all trafik går genom kontrollern som 
initierar rätt action klass för den efterfrågade funktionen.[5][6] 
 

2.4.2 Action-klasser 
Action-klasserna är de klasser som man kan likna med servlets i ett traditionellt 
webbprojekt. Dessa klasser blir anropade från kontrollerna och kan hämta in 
request-objekt från JSP-sidorna. Men action-klasserna krymper valmöjligheterna 
vid jämförelse med en ”vanlig” servlets och skapar på så vis en robustare design 
och struktur. Ett bra exempel på detta är att en actionklass implementerar en 
funktion som heter perform i stället för de två traditionella doPost och doGet. En 
action-klass känner inte till flödet i en 
applikation utan returnerar endast huruvida den begärda funktionen utfördes 
korrekt eller inte. 
Action klassernas retur till kontrollern avgör vad som skall göras näst, då det 
returnerade 
värdet mappas mot en adress. [5][6] 
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2.4.3 Flöde 
Det typiska flödet i ramverket Struts ser ut på följande vis. 
 
JSP/HTML 
Ofta en sida med ett formulär som skickas till servletten med information. 
 
KONTROLLER 
Den action klass som motsvarar den efterfrågade funktionen initieras. 
 
ACTION KLASS 
Datan som ligger i request-objektet tas emot och behandlas, ny data laddas ofta 
upp i 
request-objektet. Kontrollerna returnerar därefter ett ActionForward objekt, som 
kan 
beskrivas som en inkapslad URL. Action klassen använder sig alltså av ett alias 
och 
har själv inte någon uppfattning om vart den kommer att vidare befordra 
informationen. 
 
KONTROLLER 
Den faktiska omdirrigerigeringen till den URL som är mappad mot det aliaset 
som returnerats av 
action klassen. 
 
JSP/HTML 
Presentation av det som finns i request-objektet, ofta presenterar man också 
resultatet 
från servletens operationer. 
 

 
 

Bild 2.1: Ett schema över Struts moduler 
Modifierad bild. Originalbild hämtad [5] 
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2.5 Barracuda 
Anledningen till att just Barracuda behandlas i denna rapport är flera. En viktig 
anledning är att Barracuda och Struts skiljer sig något i vilken utveckling de 
skall fungera för. Struts är en mer sid-baserad metod som sätter en JSP-sida i 
fokus. Barracuda syftar istället till att sätta själva webb applikationen i fokus 
som ett program. En annan anledning till beskrivningen är att det är svårt att 
hitta några studier som jämför de olika ramverk på ett enkelt och inte för 
djupgående sätt. All nedanstående fakta i detta avsnitt är hämtad från Barracuda 
– Framwork Comparisons  [5] 
 
Barracuda är ett ramverk som precis som Struts är utvecklat för att effektivisera 
utvecklingen av webbapplikationer. Det har givetvis en annan typ av upplägg 
som här nedan redogörs med fokus på dess byggstenar vilka är involverade vid 
ett vanligt request/respons anrop. 
 
I Client type delen identifieras vilka möjligheter klienten har. Det kan handla om 
att se vilken webbläsare som används till att undersöka vilken typ av script som 
läsaren lämpligast kör. Denna information finns kvar under hela cykeln. 
 
Vidare finns en Event modul i Barracuda som är ansvarig för att omvandla 
HTTP-förfrågan till ett första klassens event object. Eventet skickas sedan till 
dess rätta adress och till sist försäkrar modulen att HTTP-svaret har blivit 
genererat. 
 
Form Mapping & Validation delen är precis som det låter så är detta en 
validerare som undersöker den inkomna datan innan själva operationen utförs. 
 
I XMLC modulen kompilerar HTML och XML document till så kallade 
Document Object Model templates även kallad DOM. Detta är ett 
programmeringsgränssnitt som möjliggör modifiering av de konverterade 
dokumenten som om de vore programobjekt. 
 
Localization delen skapar automatiskt lokala versioner av DOM templatesen, 
dessa templatesskallsedan kunna laddas beroende mottagarklientens position. 
 
Det som sedan händer med DOM templatsen är att de bli fyllda med data, vilket 
är Component Model delens uppgift.  
 
De tre förstnämnda modulerna är de som har hand om den inkommande datan. 
De tre sistnämnda ser till att ett HTTP-svar skickas här är dok även Event 
modulen med och verifierar att ett svar har blivit skickat. 
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Det är på detta sätt som Barracudaskallfungera. Som ett homogent program i 
stället för att olika delar samverkar och skickar info inom sig som Struts gör. [5] 
 

 
Bild 2.2: Ett schema över Barracudas moduler. Hämtad från [5] 

 

2.6 Struts vs Barracuda 
Den största och viktigaste skillnaden mellan Struts och Barracuda är på sättet de 
båda ramverken ser på hur manskalleffektivisera utvecklingen och vad de ställer 
i centrum.  
 
Barracudas perspektiv syftar till att framställa ett mer självständigt program 
gärna med tydliga kopplingar till objectorientering. Det är uppenbart att 
Barracuda klarar detta bättre än Struts just på grund av att det är byggt för detta 
ändamål. 
 
En av de många förbättringar som Barracuda har jämfört med Struts är 
synkroniseringen av multipla anrop. I en vanlig webbapplikation så måste 
servlets och java-klasserna vara synkroniserade för att flera anrop inte skall ske 
samtidigt och ändra i varandras data. Precis samma problem existerar i Struts, 
dock är det action-klasserna och java-klasserna som måste vara synkroniserade. 
Detta problem har Barracuda löst genom att använda en Event-hanterare till 
varje anrop. Event-hanteraren synkroniserar sedan anropet och samkör anropet 
med andra Event-hanterare som tillåter detta utan att fel uppstår i systemet. På 
detta sätt går systemet snabbare när fler anrop kan utföras parallellt.[5]  
 
Om jämförelsen i stället sker ur Struts synvinkel där en JSP-sida sätts i fokus 
och grunden ligger sedan i att styra trafiken till och från den så klarar sig Struts 
mycket bättre än Barracuda. Detta beror på att Struts har försökt att förbättra 
tekniken som används vid webbapplikations uppbyggnad, medan Barracuda 
skapar ett nytt koncept. Därav får också Struts en enklare och mer lättförståeligt 
ramverk. 
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3. Metod 
I stycket nedan kommer en beskrivning av tillvägagångssättet av exjobbet samt 
en redovisning av planering och förberedande stadier.  
 
 

3.1 Förberedelser och planering 
Projektet skulle genomföras på Zidangos kontor i Stockholm. Det första steget i 
projektet var att skriva en planerings rapport. Dels för att planera exjobbet men 
också för att planera möten med examinatorn och eventuella administrativa 
uppgifter. 
 
När planerings rapporten var klar fanns det en tydlig grund och tidsplan att 
bygga projektet utifrån. Det redde även ut en massa frågetecken kring just de 
administrativa bitarna men också om företaget och vad som skulle genomföras. 
 
De första dagarna planerades för att få en förståelse för hur Zidangos system 
fungerade. Det var en viktig del, då det tydligt framgick att ramverket styrde 
mycket, då var det av yttersta vikt att detta kunde behärskas. Genom att studera 
befintlig kod, läsa på Internet och diskutera med handledaren blev det tydligt 
vad som hände vid olika tillfällen och hur detta kunde styras. 
 
 

3.2 Arbetsmall 
Redan tidigt i projektet framgick det att exjobbet skulle kunna delas upp i fyra 
självständiga delar som påminde om varandra. När detta insågs valdes att arbeta 
fram en mall som skulle kunna fungera som underlag för var och en av dessa 
delar. I mallen fanns allt från designfas till testning. 
 
Mallen diskuterades med handledare och examinator, och bägge tyckte det lät 
som en bra idé. Det var givetvis ingen ny revolutionerande metod för att 
utveckla mjukvara, men det kunde vara bra att ha något genomtänkt att falla 
tillbaka på. 
 
Mallen som utformades såg ut enlig följande: 
 
• Diskutera problemet med handledaren och skapa sig en klar bild 

över vad som skall utföras och vilka krav som finns.  
 
• Presentera ett lösningsförslag för handledaren som inte är så 

detaljerat. Det viktigaste är att visa att man är på rätt spår. 
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• Arbeta fram en utförlig designspecifikation som skall innehålla 

klasser med dess funktioner, JSP-sidor med vilka sätt det är tänkt att 
dessa skall användas på och ett flödes schema som visar vad som 
händer vid olika anrop till de olika delarna. 

 
• Att kontinuerligt visa och diskutera utvecklingen med handledaren. 
 
• Testa den färdiga funktionaliteten efter de värden som kan förväntas 

matas in. 
 
• Granskning av den färdiga produkten från handledaren. 
 
Med hjälp av denna mall skulle risken för framförallt logiska fel 
förhoppningsvis minimeras och på så sätt kunde tid sparas.  
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4. Resultat 
Nedan följer en genomgång av vad exjobbet resulterade i. Med anledning av att 
de fyra delarna var relativt lika kommer bara en av de fyra delarna förklaras 
djupare och de andra tre redovisas mer ytligt. 
 
 

4.1 Telefonhantering 
I telefonhanteringsdelen skulle funktionalitet för lägg till, ta bort och redigera en 
mobiltelefonpost implementeras. Eftersom detta skulle vara ett webbgränsnitt 
stod det snart klart att användare skulle utföra dessa operationer från JSP-sidor. 
För att enklare ge en förståelig bild av resultatet av denna del följer nu en 
genomgång av hur en ny telefonmodell läggs till i databasen. All kod som visas 
är dock modifierad och har krympts ned för att skapa förståelse. 
 
Lägg till 
Det första en eventuell användare stöter på när denna kommer i kontakt med 
telefonhanteringen är JSP-sidan phoneEditor.jsp. Detta är en sida där 
information kan matas in för att skapa en ny telefon. Det går även att ändra 
information och ta bort telefoner från denna sida. Från en användares synsätt är 
denna sida det vitala i systemet. I korta drag ser sidan ut enligt följande: 
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<form action=”addPhone.do” name= ”addPhoneForm”> 
<input name=”PHONE_NAME” 
value=”<%=phone.getName()%>”> 
</form> 
 
Efter att formuläret fyllts i och det skickas in matchas action parametern mot 
action patch i struts_config.xml. Rätt action klass anropas, som i detta fall är 
AddPhoneAction, beroende på om denna returnerar ”success” eller ”failure” 
styrs användaren till respektive JSP-sida. Det finns ingenting som hindrar en 
patch från att anropa en annan action klass i stället för en JSP sida. 
 
Struts_config.xml: 
 
<action path="/addPhone” 

type="mi4e.mmsportal.actions.AddPhoneAction"> 
<forward name="success" path="/phoneEditor.jsp" /> 
<forward name="failure" path="/error.jsp" /> 
</action> 
 
När action klassen AddPhoneAction blir initierad börjar den med att skapa en 
PhoneBean. En PhoneBean går att likna vid ett objekt som innehåller all viktig 
information om en telefon. PhoneBean klassen skall bara bestå av konstruerare, 
setters och getters, dock finns vissa undantag för att enkelt kunna omvandla 
datatyper. 
 
Efter att bönan är skapad som görs med hjälp av att man skickar in request 
objektet i bön klassen, sätts request objektet med den nya bönan för att 
möjliggöra utläsning från den på JSP-sidan. Funktionen addPhone i klassen 
PhoneTools anropas med bönan som inparameter, den ansvara för att uppdatera 
databasen. 
 
Funktionalitet som nu gåtts igenom ligger i ett try block, vilket innebär att om 
något skulle gå fel anropas catch blocket där ”failure” returneras. Om ”failure” 
returneras så kommer error.jsp att bli den nya adressen enligt struts_config.xml. 
 
public class AddPhoneAction extends Action 
{ 
  public ActionForward perform(ActionMapping mapping, 
                               ActionForm form, 
                               HttpServletRequest 
request, 
                               HttpServletResponse 
resonse) 
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  { 
    PhoneTools tools = new PhoneTools(); 
    PhoneBean phone; 
 
    try { 
      phone = new PhoneBean(request); 
      request.setAttribute("phone", phone); 
      tools.addPhone(phone); 
    } 
    catch (Exception e){ 
      return mapping.findForward("failure"); 
    } 
    return mapping.findForward("success"); 
  } 
} 
 
Funktionen addPhone som ansvarar för att uppdatera databasen hämtar en sträng 
från en konfigurationsfil. Strängen som hämtas skall efter att de rätta värdena 
satts in bli den slutliga sql-frågan som körs. 
 
 
public String addPhone(PhoneBean phone, 
PhoneTechsBean[] phoneTech) throws Exception 
  { 
    Properties dbSetup = SetupBean.getDbSettings(); 
    String sql; 
    String returnString = “”; 
 
       try { 
         sql = 
Tools.prepareParamString(dbSetup.getProperty("phone.i
nsert"),         getMmscPhoneTable(phone)); 
 
         AddWebPhoneTechsRel(phoneTech); 
          DBPool.runSQL(sql); 
       } 
 
      catch (Exception e){ 
          e.printStackTrace(); 
       } 
     
    return returnString; 
  } 
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Ta bort/Editera post: 
 
För dessa två funktioner finns egna action-klasser som sköter hanteringen av 
bönan och anrop för respektive funktion som ligger i PhoneTools. Dessa två 
skiljer sig dock lite från föregående. Då någon av dessa funktioner skall utföras 
måste den aktuella bönan/telefonen laddas in i JSP-sidan, så det syns vad som 
ändras eller tas bort. Detta medför att action-klassen LoadPhone alltid måste 
utföras innan någon av de två tidigare kan utföras.  
 
 

4.2 Opertörshantering 
Enligt kraven skulle liknande funktionalitet finnas för operatörsdelen som för 
telefondelen. En del kod och funktionalitet fanns redan och arbetet bestod mest i 
att göra klart de existerande delarna. Det resulterade till slut i ett fungerande 
gränssnitt där största skillnaden till telefondelen är att hur bönerna används. 
 
Slutligen fanns tre action-klasser för: 
• Lägg till som även används vid redigering  
• Ta bort 
• Ladda operatör 
 
Två JSP-sidor där operatörsinställningar kunde tas bort, ändras eller läggas till 
och för att ladda en operatör: 
• OperatorEditor 
• loadOperator 
 
Slutligen också en klass som innehöll den mesta funktionaliteten: 
• OperatorTools 
 
 

4.3 API statistik 
Denna del var den som skilde sig något från de tre övriga, mest på grund av att 
detta inte skulle bli en del i Zidagos webbportal. I stället skulle detta bli grunden 
för ett nytt administrativt gränssnitt för att övervaka mms utskick som sker 
genom Zidangos API. Det krävde lite mer arbete med JSP-sidornas utseende 
eftersom detta inte var fastställt, detta diskuterades med handledaren och andra 
personer på företaget, för att hitta en lösning. 
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Slutligen fanns en action klass för: 
• Returnering av resultatet av sökningen 
 
Två JSP-sidor en för sökning och en för resultat visning: 
• SearchAPI 
• Result 
 
En klass som hanterade sql-funktioner: 
• APITool 
 
För utseendet togs en enkel och stilren design fram. Det viktigaste var att få ut 
informationen på ett vettigt sätt. Informationen kan visas på olika sätt beroende 
på vem som skall få ta del av den. Företaget ville kunna gömma känsliga 
uppgifter för kunder men ändå delge dem viss information. 
 
 

4.4 Innehållshantering 
Denna del handlade om att ladda upp filer på servern. Ett exempel på detta är ett 
javaspel som skall laddas upp, då handlar det ofta om tre filer till själva spelet 
och en demo fil som skall visa hur spelet ser ut på servern.  
 
Kod strukturen i action klasserna blev lite annorlunda för denna del främst på 
grund av att fil object var tvungna att skapas för behandling av filerna. 
 
Slutligen såg denna del ut enligt följande: 
 
Två action klasser för val av typ och behandling av fil för databas uppdatering.  
• UploadContentTypeActoin 
• UploadContentAction 
 
Två JSP sidor för val av typ och inmatning av filer och information: 
• UploadContentType 
• UploadContent 
 
En fil som fick hålla i funktionalitet för kommunicering med databasen: 
• UploadTools 
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5. Slutsats och diskussion 
Nedan kommer en beskrivning kring det slutliga resultatet av exjobbet. Vidare 
kommer en diskussion att redovisas där personliga åsikter kommer att invävas. 
 
 

5.1 Personliga åsikter kring exjobbet 
Det positiva är den erfarenhet som inhämtas under dessa veckor. Vilket var det 
som var strävan och som har uppfyllts. Givetvis är tio veckor ingen längre tid 
och det kanske är för mycket att kalla det erfarenhet, men det är i alla fall ett 
bevis på att jag klarar av att arbeta och fungera bra ute i arbetslivet och att jag 
har en drivkraft att uppnå mina mål även när det ser lite tungt ut. 
 
Den negativa delen med exjobbet var saknaden att inte driva ett eget fristående 
projekt från start till mål. Det har givetvis varit ett projekt att utveckla de olika 
delarna, men det skulle ha varit bättre att ha ett fristående projekt. 
 
Ytterligare en negativ aspekt var att företaget inte var helt säkra på vad som 
skulle göras när exjobbet påbörjades och vissa delar byttes ut mot andra. 
 
Att arbeta på företagets kontor med exjobbet och rapporten har fungerat bra. Ett 
bra stöd har mottagits från företagets sida och det har legat i deras intresse att 
exjobbet skulle gå bra samt att resultatet skulle bli vad de hoppats på.  
 
 

5.2 Ramverk 
Ramverket Struts som Zidango använder sig av blev en ganska vital del 
exjobbet. Det styrde ganska hårt hur kommunikationen skulle ske. Frågan är om 
det är bra att använda sig av detta ramverk? Efter en till två veckor på exjobbet 
blev svaret på frågan nej. Eftersom det krävdes nästan en vecka att sätta sig in 
arbetet och det kändes som att det bara möjliggjorde för mer fel än vad det 
vanligtvis går att åstadkomma. Men efter några veckors arbete så vände 
uppfattningen och jag började se hur mycket ramverket egentligen underlättade 
för utvecklingen av programvaran.  
 
Skulle det då vara möjligt att utveckla en så stor portal som Zidango har utan 
något ramverk, utan bara med hjälp av JSP-sidor och servlets? Givetvis skulle 
det vara det men det skulle kräva mycket planering och att mer energi lades på 
att tänka igenom klasstruktur. Men till slut skulle det bli för mycket att 
koordinera och utvecklingen skulle inte kunna fortsätta. Varje steg framåt i 
utvecklingen skulle antagligen bara leda till två steg bakåt. 
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Vad finns det då för alternativ till att använda ramverk vid utveckling av 
webbapplikationer? Jag skulle vilja säga ingen. I den uppsjö av ramverk som 
finns i dag och med den variation i hur de är byggda och vilket ändamål de skall 
tjäna till. Så är något av alla dessa ramverk ett självklart alternativ vid 
utveckling av en stor webbapplikation. 
 
Så långt som Zidango har kommit i dag med sin användning av Struts som är 
nästan fullständigt så finns det givetvis ingen anledning att byta ramverk. 
Möjligtvis finns det andra ramverk som är bättre för just denna uppgift om man 
skulle börja från början med en stor webbapplikation. Som tidigare nämnts har 
ett ramverk analyserats på en lätt nivå. Men vad kan man egentligen säga om de 
olika ramverken Struts och Barracuda. Uppenbart var att de ville effektivisera 
utvecklingen på två olika sätt genom att sätta olika saker i fokus. Frågan blir 
därför mer vilken av de olika tankesätten som är det bästa.  
 
De erfarenheter som erhållits efter användandet med Struts är mycket positiva 
erfarenheter. Det som dock inte underlättas av Struts är utvecklingen av JSP-
sidor. Dessa sidor var den delen som antagligen överskred sin tidsgräns mest. 
Enligt Barracuda skulle detta underlättas, tyvärr kan inget sägas om det, 
eftersom erfarenhet saknas men skulle det vara så skulle det innebära ett stort 
plus för Barracuda. 
 
För att välja ett ramverk till en applikation man skall börja utveckla så är det 
viktigt att göra viss efterforskning för att hitta ett ramverk som uppfyller behovet 
bäst. Dock är många ramverk svåra att skilja på och vad som egentligen erbjuds 
kan var luddigt vid en första anblick. Den viktigaste delen är nog att undersöka 
vilka support möjligheter ett ramverk har, om det är ett använt och testat 
ramverk och om det fortfarande uppdateras. 
 
 

5.3 Slutsats 
Målen som sattes upp för exjobbet fick under arbetets gång ändrad riktning. Det 
slutliga resultatet motsvarar dock väl de uppsatta målen för de fyra olika 
delarna: 
• Telefonhantering 
• Operatörshantering 
• API statistik 
• Innehållshantering 
 
Ett av de egna målen som sattes upp var att jämföra ramverket Struts med ett 
annat ramverk. Detta har dock inte hunnits med i den utsträckning som skulle 
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önskas. För att jämföra två ramverk och göra en mer rättvis bedömning av vilket 
som är det bästa så behövs en utförligare studie. Tyvärr ryms inte detta inom 
tidsramen för detta exjobb. Därför blir slutsatsen kring de båda ramverken något 
ofullständig. 
 
För att Zidangos webbportal skall fortsätta att utvecklas måste snart ett mer 
grundligt underhåll göras. Under exjobbet stöttes många problem på som var 
direkt kopplade till onödiga kolumner i databasen, eller gamla funktioner som 
inte är optimerade för dagens användningsområden. En vidare utveckling skulle 
alltså behöva börja med en underhållnings och modifieringsfas. Då skulle även 
de delarna som gjorts i detta exjobb kunna modifieras till det bättre. 
 
Det viktiga med ett exjobb är att studenten visar att de kunskaperna som 
förvärvats under studietiden kan omsättas i praktiken. Detta har för mig 
personligen besvarats positivt under denna tioveckorsperiod. 



 27 



 28 

6. Referenslista 
 
Internet källor 
 
[1] How to use Model-View-Controller (MVC)  

http://st-www.cs.uiuc.edu/users/smarch/st-docs/mvc.html 
(04-06-20) 

 
[2] Model-View-Controller framwork  

http://www.object-arts.com/EducationCentre/Overviews/MVC.htm 
(04-06-20) 

 
[4] Understanding JavaServer Pages Model 2 architecture 

http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-1999/jw-12-ssj-
jspmvc.html 

 (04-06-20) 
 
[3] Almost All Java Web Apps Need Model 2 

http://www.fawcette.com/javapro/2002_06/online/servlets_06_11_0
2 

 (04-06-20) 
 
[5] Barracuda – Framwork Comparisons   

http://barracudamvc.org/Barracuda/docs/barracuda_vs_struts.html 
 (04-06-20) 
 
[6] The Apache Struts Web Application Framwork 

http://jakarta.apache.org/struts/ 
(04-06-20) 

 
 


