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Sammanfattning  

Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, 
Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på 
operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för 
smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst 
mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som 
ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. 

Examensarbetets syfte är att studera utvecklingsmiljön till Android och se vilka 
kunskaper som krävs för att effektivt kunna utveckla applikationer. I detta ingår även att 
identifiera vilka möjliga problem som kan uppstå under utveckling, samt dokumentera 
vilka utvecklingsverktyg som finns tillgängliga. 
 
Målet har varit att utreda hur applikationer utvecklas effektivt, det innebär att ta reda på 
svaren till vad som krävs av utvecklare för att kunna utveckla applikationer, vilka 
utvecklingsverktyg som finns, samt vilka problem som kan identifieras under utveckling. 
Studien valdes att genomföras med en kartläggning, för på djupet beskriva 
operativsystemet och hur dess delar samspelar med varandra. 
 
I studien undersöktes hur plattformen är uppbyggd och vilka fundamentala delar som en 
applikation består av, samt vilka verktyg som används för att utveckla applikationer. I 
studien ingick även att utveckla två stycken testapplikationer, en musikigenkänningstjänst 
och en lokaliseringstjänst. 

Förutom erfarenhet av utveckling i språket Java krävs förståelse för hur plattformen 
fungerar och är uppbyggd. Förståelse för plattformen man utvecklar för är alltid viktigt, 
men Android skiljer sig markant från klassiska plattformar. En utvecklare bör därmed ha 
specifik förståelse för hur plattformen fungerar, hur applikationer är uppbyggda och hur 
de körs. Vidare lider Android även av att vara ett ungt operativsystem med bristfällig 
dokumentation och buggar som kan medföra problem under utveckling av applikationer. 
Som utvecklare för Android är man förvisad till att använda Eclipse som verktyg, något 
som fungerar smidigt då de flesta utvecklare i Java är bekanta med Eclipse. Till Eclipse 
finns även ett debugverktyg som man som utvecklare har stor nytta av. Den viktigaste 
lärdomen att ha när man utvecklar för Android är som nämnts ovan, att Android skiljer 
sig markant från klassiska plattformar och på vilket sätt måste ses som grundläggande 
kunskap för en utvecklare. 
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1 Inledning 
I kapitlet beskrivs bakgrunden till rapporten tillsammans med problemformulering och 
metodbeskrivning. Avgränsningar har gjorts för att hindra att examensarbetet blir för 
stort. 

1.1 Bakgrund 
Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med bland annat 
Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på 
operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för 
smartphones. Även Sony Ericsson bygger sina smartphones på Symbian, medan HTC 
använder sig av Windows Mobile i sina produkter. Google meddelade i november 2007 
att man tillsammans med ett konsortium av telekombolag utvecklar ett operativsystem 
baserat på Linuxkärnan. Detta operativsystem har fått namnet Android.  
 
Rapportförfattarna har fått i uppdrag att studera hur man utvecklar applikationer för 
Android effektivt. Uppdragsgivaren är ett av Sveriges största konsultbolag inom 
telekombranschen och har kunder som till exempel Ericsson, Sony Ericsson, Nokia och 
TeliaSonera. Intresset för Android baseras på att se om Android är en plattform att satsa 
på i form av utveckling på applikationsnivå. Detta ska besvaras genom att utveckla en 
musikigen-känningsapplikation samt en lokaliseringsapplikation för Android. 
Applikationerna ska sedan kunna användas av uppdragsgivaren som grund för vidare 
studier av plattformen. 

1.2 Problemformulering 
Examensarbetet består i att utreda hur man utvecklar applikationer för Android effektivt. 
För att kunna besvara detta har ett antal underfrågeställningar tagits fram som bygger på 
frågor som uppdragsgivaren önskar få svar på. Dessa underfrågeställningar kan 
sammanfattas i följande punkter: 

• Vad krävs av utvecklare för att kunna utveckla i Android? 
• Vilka utvecklingsverktyg finns och vilka är dess för- och nackdelar? 
• Vilka problem kan uppstå under utvecklingsprocessen? 

1.3 Metodbeskrivning 
Användningen av en metod kan motiveras av två anledningar, för det första handlar 
användandet av en metod om att använda sin tid och sina tillgängliga resurser så effektivt 
som möjligt. Den andra anledning är att genom att använda en väl beprövad och erkänd 
metod skapar man trovärdighet för resultatet, genom en väl beskriven metod kan en tredje 
part göra om undersökningen med liknande resultat. (1) 
  
  



 

10 
 

Enligt Höst, Regnell & Runesson (2006) kan existerande metoder delas in i fyra grupper. 
Dessa beskrivs i tabellen nedan: (2) 
 

Tabell 1. Gruppindelning av metoder (2) 
Typ Förklaring 
Beskrivande studier Syftar till att ta reda på och beskriva hur något fungerar eller 

utförs. 
Utforskande studier Syftar till att på djupet förstå hur något fungerar eller utförs. 
Förklarande studier Syftar till att söka orsakssamband och förklaringar till hur 

något fungerar eller utförs. 
Problemlösande studier Syftar till att hitta en lösning till ett identifierat problem. 

 
Experiment är ett exempel på förklarande studier där man till exempel jämför två olika 
tekniska lösningar. Detta passade inte in i ramarna för vårt examensarbete och därmed 
valdes denna typ av metod bort. Om syftet istället varit att jämföra Android som 
plattform med till exempel Symbian eller Windows Mobile hade dock denna 
metodkategori varit att föredra. (2) 
 
Problemlösande metoder syftar, som nämnts ovan, till att lösa ett reellt identifierat 
problem. Då detta inte passade in i syftet med vår rapport valdes denna kategori av 
metoder bort. 
 
Återstår gör därmed metodkategorierna beskrivande studier och utforskande studier. 
Inom varje kategori finns en metod som vi anser är intressanta för vårt syfte.  
 
I kategorin utforskande studier är fallstudier ett intressant angreppsätt för vårt 
examensarbete. Fallstudier är särskilt lämpade för forskare som forskar på egen hand, då 
den enligt Bell (2006) erbjuder forskaren att på djupet studera ett tydligt avgränsat 
problem. En fallstudie är, till skillnad från en kartläggning, av flexibel natur vilket 
innebär att tillvägagångssättet gärna får ändras under studien. (3) 
 
Exempel på en beskrivande studie är en kartläggning som syftar till att beskriva en bred 
fråga genom att vara en sammanställning och beskrivning av nuläget för ett specifikt 
objekt. Kartläggningsmetoden är av fix natur, vilket innebär att tillvägagångssättet är 
tydligt definierat innan studien påbörjas. (3)  
 
Då vår frågeställning och vårt syfte är av bred karaktär och fallstudier bygger på ett 
väldefinierat fall som ska undersökas på djupet, anser vi att enbart genomföra en 
fallstudie är fel väg att gå då det inte skulle låta oss undersöka plattformen som helhet. 
Genom att genomföra en beskrivande studie skulle vi däremot kunna uppnå målet med att 
beskriva plattformen som helhet ur en utvecklares synpunkt, men en beskrivande studie 
ger dock däremot ingen praktiskt erfarenhet av plattformen, erfarenheter som är 
nödvändiga för att på ett trovärdigt sett kunna utvärdera utvecklingsmiljön och dess 
egenskaper.  
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Vår uppdragsgivare efterfrågade att vi utvecklade två typer av applikationer som ansågs 
vara intressanta ur deras perspektiv som kommande utvecklare för plattformen, dessa två 
applikationer kan användas som utgångspunkt för två fall i en fallstudie och då ge oss 
nödvändiga erfarenheter om plattformens utvecklingsmiljö. 
 
Genom att kombinera en beskrivande studie med genomförandet av en fallstudie får vi 
styrkorna från båda metodikerna då fallstudien uppfyller den ovannämnda bristen med 
den beskrivande studien. De två metodikerna tillsammans kommer kunna ge ett resultat 
där vi visar vilka komponenter som plattformen är uppbyggd av och hur de samspelar 
med varandra, detta är något som vi tror kommer kunna ge utvecklare god inblick i hur 
plattformen fungerar, vilket i sin tur kommer leda till effektivare utveckling av 
applikationer till Android. 

1.3.1 Applikationsutvecklingsmetodik 
Under utvecklingen använde vi oss av en inkrementell utvecklingsprocess, detta innebär 
att ett system delas in i flera små undersystem som baseras på systemets olika funktioner. 
Först utvecklas en liten del av systemet och byggs sedan ut med nya undersystem för 
varje ny iteration. Denna angreppsmetod har passat oss då vi koncentrerat oss på ett 
delsystem i taget för att sedan utöka funktionaliteten hos applikationen för varje intern 
version av applikationen. Den arkitektur som designades i planeringsstadiet förändrades 
sedan under utvecklingsprocessen. (4) 
 
Musikigenkänningsapplikationens funktionalitet gick ut på att identifiera ett stycke 
musik, samt presentera artisten som framför musikavsnittet, titeln samt på vilket album 
man kan hitta låten. Lokaliseringstjänstens huvudfunktionalitet är att visa på en karta var 
användarens vänner befinner sig med avseende på vännernas GPS-position. Från 
applikationen kan man sedan direkt initiera ett telefonsamtal eller skicka ett SMS till  
någon av vännerna. 

1.4 Metodkritik 
Kombinationen av en kartläggande studie med genomförandet av en fallstudie ansåg vi 
var ett bra tillvägagångssätt för att uppfylla dels målen från uppdragsgivaren och dels för 
att kunna svara tillfredsställande på de uppsatta frågeställningarna. Med en kartläggning 
kan vi beskriva hur plattformen fungerar på djupet och med fallstudierna har vi gjort en 
empirisk undersökning som står till grund för de slutsatser vi har dragit, då fallstudierna 
gett oss erfarenheter i utvecklingsmiljön.  
 
Att genomföra en jämförande studie mellan Android och alternativa plattformar, i 
kombination med en fallstudie där en applikation utvecklats till båda plattformarna tror vi 
hade kunnat vara en alternativ lösning. Framförallt tror vi att detta hade det varit den 
bästa lösningen idag då Android som plattform mognat betydligt. Detta hade kunnat 
innebära att skillnader och likheter mellan plattformarna undersöks och vad dessa innebär 
för utvecklare. 
 
Rapporten baseras inte på någon större litteraturstudie då det vid examensarbetets 
genomförande inte fanns någon djupare litteratur som belyser Android. Den litteratur som 
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fanns har ansetts av rapportförfattarna som alldeles för grundläggande eller så baseras 
den på tidiga versioner av det SDK som finns för Android med tillhörande API:er. Det 
hade dock varit givande för examensarbetet att genomföra en litteraturstudie av tidigare 
studier av utvecklingsmiljöer, men detta avstods på grund av tidsbrist. 
 
Eftersom Androidplattformen är en ny plattform har detta gjort att största delen av 
informationen som examensarbetet baseras på kommer från Google’s utvecklings-
webbplats för Android, http://code.google.com/android. 

1.5 Avgränsningar 
I examensarbete har vi valt att fokusera på applikationsutvecklarens intresseområden, så 
som användargränssnitt och tillgängliga komponenter vid applikationsutveckling. Vi har 
valt att utesluta lågnivå- och drivrutinsarkitektur.  
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2 Androidplattformens grunder 
I det här kapitlet beskrivs vad Android är samt hur plattformen är uppbyggd och hur den 
fungerar. Arkitekturen i plattformen beskrivs grundläggande. 

2.1 Vad är Android och vad består det av? 
Android är en plattform för inbyggda system som är utvecklat av Open Handset Alliance 
(OHA). Android innehåller, förutom ett operativsystem, även mellanliggande bibliotek 
och applikationer. 
 
OHA är en allians mellan knappt femtio teknik- och mobilföretag, däribland företag som 
Google Inc, Motorola Inc och Intel Corporation. OHA bildades formellt den femte 
november 2007 och lanserade samtidigt Android. Android är gratis att använda, det vill 
säga det finns inga licenskostnader för plattformen som det finns för andra plattformar för 
inbyggda system, till exempel OSE. Plattformen är släppt som öppen källkod under 
licensen Apache v2 open source. I och med att plattformen är öppen och släppt under 
ovannämnda licens kan vilken hårdvarutillverkare som helst släppa produkter baserade på 
Android med egna tillägg utan att släppa dem fritt. (5) (6) 

2.1.1 Arkitektur 
Operativsystemet består av fyra lager, där varje lager innehåller ett antal specifika 
komponenter (se figur 1). Det nedersta lagret är kärnan i operativsystemet som bygger på 
Linuxkärnan. Lagret ovanför linuxkärnan är det andra lagret och det innehåller bibliotek 
för att tillhandahålla lågnivåfunktionalitet till applikationerna. I detta lager ingår även 
Android runtime som bland annat innehåller den virtuella maskin som Android använder 
sig av för att köra applikationer. De två översta lagren är båda skrivna i Java, Application 
framework och Applications. Application framework är det ramverk applikations-
utvecklare har tillgång till för att skapa de applikationer som slutanvändarna kan 
installera på sina telefoner. Det översta lagret innehåller de färdiga standardapplikationer 
som ingår i plattformen. (7) 
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Figur 1. Androids beståndsdelar. (8) 

2.1.1.1 Linuxkärnan utgör grunden 
Det understa och grundläggande lagret i plattformen består av Linuxkärnan, version 
2.6.24. Anledningen till att man valt att bygga Android på Linuxkärnan, istället för att 
utveckla ett nytt operativsystem från grunden, är att grundläggande operativsystems-
funktionalitet redan finns färdigt, så som minneshantering, processhantering, 
nätverksstack och en modell för att hantera drivrutiner. Drivrutinsmodellen gör att det 
blir enkelt för tillverkare att ta fram enheter som kör Android då de endast behöver 
utveckla drivrutiner för sin egen hårdvara för att komma igång, allt annat är redan färdigt.  
Dessutom finns redan ett stort antal drivrutiner tillgängliga. Säkerhetsmodellen som finns 
i Linux, som bygger på tillstånd, är en annan bidragande faktor till att man valt att bygga 
Android på Linuxkärnan. (8) 
 
När man har utvecklat Android har man även utvecklat Linuxkärnan på ett par punkter 
och tilläggen är framtagna speciellt för Android. Dessa är:  

• Alarm, är en form av timers utvecklade för att ta enheter som är i viloläge till ett 
läge där applikationer kan köras. (8) 
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• Ashmem, står för Android shared memory driver och låter applikationer dela 
minne med varandra. (8) 

• Binder, hanterar IPC-anrop så att olika processer ska kunna kommunicera med 
varandra. (8) 

• Man har utökat den lösning för strömförsörjning som finns i Linux. Ovanpå den 
befintliga lösningen har man lagt till sin egen implementering. Den gör att 
applikationer får begära att till exempel processorn eller skärmen inte ska stängas 
av efter en viss tid av inaktivitet. (8) 

• Logger, framtagen för att hantera loggning till bland annat filer eller konsol. (8) 
• Low memory killer. Om enheten får slut på minne används denna process för att 

stänga ner den process som har lägst prioritet. Mer information om hur processer 
stängs ner kan läsas i avsnittet om applikationers livscykel. (8) 

2.1.1.2 Bibliotek 
Det andra lagret underifrån i arkitekturen består av de kodbibliotek som finns i 
plattformen. Dessa bibliotek är skrivna i C och C++ och är till för att tillhandahålla låg-
nivåfunktionalitet för utvecklare. De flesta biblioteken är projekt släppta som öppen 
källkod som OHA använt sig av och integrerat i Android, resterande bibliotek har 
utvecklats för Android specifikt. I detta avsnitt kommer ett urval av biblioteken att kort 
gås igenom. (8) 

2.1.1.2.1 Surface flinger 
Surface flinger är ett bibliotek som innehåller verktyg för att kunna rita på enhetens 
display. Detta går till på följande sätt: (8) 
 

1. Applikationer skriver det som de vill ska visas på skärmen till olika ytor, surfaces. 
2. Surface flinger förenar applikationers ytor till en gemensam yta (Frame-buffer).  
3. Resultatet skickas till enhetens display. 

 
Figur 2. Surface flinger som förenar applikationers ytor till en gemensam yta. (8) 
 
Surface flinger kan även kombinera grafik i 2D och 3D till en gemensam yta i 2D. 
Biblioteket gör att utvecklare av applikationer inte behöver bry sig om hur deras 
applikationer ritas och renderas utan det sköts per automatik. (8) 
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2.1.1.2.2 Media framework 
Androids mediaramverk bygger på PacketVideos produkt Opencore som hanterar 
uppspelning och strömning av olika media i standardformat och inspelning av bilder, 
video och ljud. De format som stöds i mediaramverket kan ses i tabellen nedan. (8) 
 

Tabell 2. Mediaformat (9) 
Video Bild Ljud 
AVC JPEG AAC, AAC+ 
MPEG-4 PNG AMR(NB,WB) 
H.263 GIF MP3 

 
Figuren nedan visar en förenklad bild över hur Opencore fungerar. När applikationer 
använder någon form av media, till exempel spelar upp musik, används mediaramverket. 
Gränssnittet mot Linuxkärnan används för att kommunicera med drivrutiner. (9) 

 
Figur 3. Kommunikation mellan Opencore och plattformen. (9) 

2.1.1.2.3 SQLite 
För att undvika att behöva spara till ett flashminne har man implementerat en relations-
databas i Android, SQLite. SQLite används av operativsystemet för att spara data, till 
exempel kontakter, SMS och MMS. Även tredjepartsapplikationer kan använda SQLite för 
att spara data. (8) 
 
SQLite har en databasmotor som till skillnad från många andra databaser inte är 
implementerad som en separat serverprocess. Det gör att när man vill ha tillgång till 
databasen skriver och läser man direkt till och från databasfilen och man behöver inte 
använda sig av IPC-anrop. Databasen består av en fil som kan flyttas till andra enheter 
vid behov och filen är plattformsoberoende. SQLite saknar vissa funktioner ur SQL-92 som 
är tredje versionen av SQL-standarden. Standardens syfte är att definiera datastrukturer 
och standardoperationer i SQL för relationsdatabaser. Till exempel saknas implementering 
av nästlade transaktioner och referensintegritet för främmande nycklar. (10) (11) (12) 
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I Android lagras alla privata databaser i /data/data/<paketnamn>/databases . Ur 
utvecklarens perspektiv kan man dels använda sig av en metod som tar emot vanliga SQL-
kommandon eller bygga upp SQL-kommandot bit för bit. Flera processer kan ha samma 
databas öppen samtidigt och läsa ifrån den, men endast en kan skriva till den åt gången. 
Det är implementerat genom lås för läs- och skrivrättigheter. (13) (14) 

2.1.1.2.4 Grafikbibliotek 
Android innehåller implementeringar av två stycken grafikbibliotek, dessa bygger på 
OpenGL ES 1.0 och SGL. SGL är Androids grafikmotor för 2D rendering, SGL står för 
Scalable Graphics Library. Grafikmotorn utvecklades för inbyggda system och speciellt 
för Android. (8) 
 
Implementeringen av OpenGL ES 1.0 som Android innehåller är ett grafikbibliotek för 
3D. OpenGL ES 1.0 är en version av OpenGL 1.3 som är speciellt anpassad för inbyggda 
system och den tillhandahåller ett gränssnitt mellan applikationer och grafikmotor. Detta 
bibliotek använder sig av en hårdvarubaserad grafikaccelerator om det finns på enheten, 
annars används den inbyggda mjukvarubaserade grafikmotorn (7) (8) (15) 

2.1.1.2.5 Webkit 
Android tillhandahåller Webkit som webbläsarmotor som bygger på öppen källkod, det är 
samma motor som används i Apple Safari. Webkit utvecklas bland annat av Apple, 
Google och Nokia. Motorn renderar webbsidor på samma sätt som en vanlig dator och 
har fullt stöd för Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript och Ajax. CSS1 och CSS2 stöds 
i stort sett fullt ut, CSS3 är dock inte komplett implementerat ännu. (8) 

2.1.1.2.6 Bionic libc 
Alla UNIX-liknande operativsystem behöver ett C-bibliotek, Android är inget undantag. 
Syftet med biblioteket är att definiera systemanrop och tillhandahålla vanlig 
funktionalitet som till exempel input/output och stränghantering. (16) 
 
För Android har OHA utvecklat en egen version av libc, kallad Bionic libc. Bionic libc är 
framtagen för att passa inbyggda system, med mobila enheter speciellt i åtanke. Det finns 
tre stora anledningar till att Google har valt att ta fram ett eget bibliotek: (8) 
 

1. För det första så är det C-biblioteket som Gnu utvecklat släppt under GPL-
licensen. Det innebär att om Google valt att använda sig av den och sedan byggt 
ut den så måste även deras version släppas under GPL-licensen, vilket innebär att 
den måste släppas som öppen källkod. Då utvecklare som har bidragit med kod 
till Androids C-bibliotek inte har velat se sin egen kod som öppen källkod har 
Google valt att implementera ett eget bibliotek. (8) 

2. Då Bionic libc laddas in i varje process som startas är det viktigt att biblioteket är 
litet. Anledningen till detta är att mobila enheter normalt sett har begränsat med 
minne, jämfört med en skrivbordsdator som Gnu:s version av C-biblioteket är 
framtagen till. Storleksmässigt är Bionic libc hälften så stor som Gnu:s version, 
vilket gör en stor skillnad när biblioteket ska laddas in i ett flertal processer. (8) 
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3. Mobila enheter har begränsade resurser som till exempel CPU och därför har 
trådhanteringen i Bionic libc optimerats, vilket har gjort att det går snabbt att läsa 
in biblioteket. (8) 

 
I Binoc libc har man även implementerat stöd för funktioner som är specifika för 
Android, exempelvis stöd för loggningsmöjligheter och hantering av systeminställningar. 

2.1.1.3 Application framework 
I Android finns även ett ramverk som låter tredjepartsutvecklare få tillgång till samma 
API:er som de standardapplikationer som ingår i Android. Ramverket, som är skrivet i 
Java, innehåller alla klasser och systemtjänster som kan användas till att bygga 
applikationer. Syftet med ramverket är att förenkla återanvändning av komponenter. 
Tanken är bland annat att man ska kunna använda komponenter som finns i andra 
applikationer som komponenter i sin egen applikation, utan att användaren märker någon 
skillnad. Figur 4 visar några av de komponenter som ingår i ramverket. (7) 

 
Figur 4. Ramverkskomponenter. (7) 
 
Man kan dela upp innehållet i ramverket i två delar, kärntjänster för plattformen och 
hårdvarutjänster. Den första innehåller de tjänster som är specifika för Android, den 
senare innehåller tjänster som är specifika för hårdvaran i de enheter som använder 
Android. 

Tabell 3. Kärntjänster och hårdvarutjänster. (8) 
 

 
  

Kärntjänster Hårdvarutjänster 
Activty manager Telephony manager 
Package manager Location manager 
Window manager Bluetooth manager 
Resource manager Wifi manager 
Content providers USB manager 
View system Sensor manager 
Notification manager  
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2.1.1.3.1 Activity manager 
Activity manager hanterar alla aktiviteters livscykler. Den bestämmer när aktiviteterna 
ska starta och stoppa. Den kontrollerar även den stack som gör att användare kan 
navigera bland aktiviteterna på samma sätt som man navigerar mellan hemsidor i en 
webbläsare. Om en användare använder webbläsaren, får ett SMS och öppnar 
applikationen för att läsa SMS:et, kan hon enkelt gå tillbaka till webbläsaren genom att 
trycka på bakåt-knappen. (8) 

2.1.1.3.2 Package manager 
I Android finns det något som kallas för Android package, på svenska androidpaket. Det 
kan jämföras med en komprimerad fil som innehåller de olika komponenter som ingår i 
en applikation. Normalfallet är att en sådan fil innehåller alla komponenter en applikation 
behöver, men ibland används komponenter som finns i olika paket i samma applikation. 
Pakethanteraren har till uppgift att tala om för enheten vilka paket som finns installerade. 
Den används även för att ge information om vad paketen innehåller, det vill säga vilka 
aktiviteter, tillstånd, Intentreceivers, services med mera som finns kopplade till paketet. 
Vilka komponenter ett paket kan innehålla beskrivs mer ingående senare i rapporten. (17) 
(18) 

2.1.1.3.3 Content providers 
De tjänster som beskrivits ovan är tjänster som oftast arbetar i bakgrunden, som varken 
användare eller utvecklare kommer i direkt kontakt med. Content providers är däremot en 
del i ramverket som utvecklare kan ha stor nytta av. 
  
Då Android inte innehåller något gemensamt utrymme som applikationer kan använda 
för att dela data, finns en komponent som kallas för Content provider. Utvecklare kan 
välja att spara information direkt i en fil, i en databas eller på något annat sätt. Content 
providers är ett gränssnitt som ger ett enhetligt tillvägagångssätt för att dela den sparade 
informationen med andra applikationer. För mer information om Content providers se 
avsnitt 3.6. (19) 
 
I Android finns redan från början ett antal Content providers implementerade. Dessa låter 
utvecklare få tillgång till bland annat kontaktlistan, SMS och bilder sparade i bildmappen.  

2.1.1.3.4 View system 
Enkelt förklarat innehåller View-system alla de komponenter som utvecklare kan 
använda sig av när de konstruerar applikationers användargränssnitt. Här ingår alla 
standardkomponenter som knappar, listor av olika slag, RadioButton , CheckBox  med 
mera. Förutom standardkomponenterna har man till Android tagit fram ett antal 
komponenter specifika för plattformen, bland annat MapView och WebView. MapView är 
som namnet avslöjar, en kartkomponent som bygger på samma teknik som Google 
använder i sina kartapplikationer. Utvecklare kan själva kontrollera kartan genom att 
hantera in- och utzoomning, centrering och förflyttning. WebView är en komponent som 
låter utvecklare skapa applikationer som innehåller en webbläsare. Genom den är det 
möjligt att skapa användargränssnitt i HTML  som man fyller WebView-komponenten med. 
(19) (20) (21) 
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View-system innehåller även hantering av layouter, det vill säga hanteringen av hur 
UI-komponenter placeras i applikationen. Android har stöd för ett antal sätt att hantera 
denna utplacering. I kapitel 3.7 beskrivs hur man konstruerar och strukturerar användar-
gränssnitt mer ingående. (22) 

2.1.1.3.5 Notification manager 
För att meddela användare om en händelse kan applikationen lägga till ett meddelande i 
telefonens statusfält, samma statusfält som används för att meddela användaren att hon 
fått ett SMS, missat ett samtal med mera. Detta är möjligt genom implementeringen av 
notification manager. Se avsnitt 3.8.2 för exempel på hur man kan använda Notification 
manager. (23) 

2.1.1.3.6 Hårdvarutjänster 
Hårdvaruservices är, som tidigare nämnt, services som hanterar specifik hårdvara. 
Hårdvaran är inte på något sätt specifik just för Android samt att alla telefoner som släpps 
kanske inte kommer att ha samma hårdvara. Alla enheter kanske inte kommer att ha stöd 
för GPS, Bluetooth, trådlösa nätverk eller ens vara en telefon. Alla enheter som kör 
Android kommer att kunna köra applikationer som använder API:er för specifik hårdvara. 
Om enheten saknar hårdvaran finns ändå klasserna på enheten, men implementeringen 
saknar funktionalitet. (24) 

2.1.1.4 Applikationer 
I Android ingår ett antal standardapplikationer som normalt finns i en mobiltelefon idag. 
Alla dessa applikationer är skrivna i Java. Förutom självklara applikationer som gör att 
du kan ringa, skicka SMS, hantera kontakter och en kalender ingår även en e-postklient, 
en webbläsare, en kartapplikation samt en mediaspelare. Tillverkare som tar fram enheter 
som baseras på Android kan själva byta ut dessa applikationer mot sina egna, samt att 
även slutanvändare kan byta ut dessa applikationer mot andra som fyller samma funktion. 
(7) 

2.2 Applikationer körs i en virtuell motor 
I Android körs inte applikationer direkt ovanpå kärnan som ett vanligt program utan de 
körs i en virtuell motor. Till Android har en egen virtuell motor utvecklats, kallad Dalvik. 

2.2.1 Vad är en virtuell maskin? 
En virtuell maskin är ett abstraktionslager ovanpå ett operativsystem. Grundidén är att en 
applikation enbart kommer att känna till abstraktionslagret och inte det som ligger under 
lagret. (25) 
 
I en traditionell miljö, så körs ett program direkt ovanpå operativsystemets kärna. Det 
innebär att programmet endast kan exekveras på det operativsystem och den processor 
som både programmet och operativsystemet är utvecklat för. (25) 
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Processen som programmet körs i kommunicerar med kärnan via ett gränssnitt. Med det 
gränssnittet kan processen bland annat kommunicera med systemets hårdvara via kärnan, 
som för att till exempel skriva en fil till hårddisken eller spela upp en ljudfil i ljudkortet, 
se bilden nedan. (25)  

 
Figur 5. Plattformsberoende lager. (25) 
 
Med en virtuell maskin (VM) så löser man problemet med att en process både är 
plattforms- och hårdvaruoberoende genom att introducera ett plattformsberoende 
abstraktionslager som ligger ovanpå kärnan och hårdvaran, se bilden nedan. Detta 
abstraktionslager består av ett lager som processen körs i och en virtuellmaskin som 
översätter processens plattformsoberoende kod till plattformsberoende kod. Detta gör att 
den virtuella maskinen behöver ett plattformsberoende lager för att göra översättningen, 
och ett plattformsoberoende lager som processen kommunicerar mot, se figuren nedan. 
(25) 
 

 
Figur 6. Plattformslager för en virtuell maskin. (25) 
 
Ett exempel på en virtuell motor är Java Virtual Machine (JVM), den gör det möjligt att 
köra program skrivna i Java på olika plattformar. Det är för att det finns en JVM med ett 
specialskrivet plattformsberoende lager för varje plattform som man kan köra Java-
program på. (25) 

2.2.2 Dalvik 
Dalvik är den virtuella motorn som alla applikationer i Android körs i. Motorn ligger 
direkt ovanpå kärnlagret och till skillnad från ett vanligt Linuxbaserat operativsystem kan 
inte applikationer köras direkt ovanpå kärnlagret i Android, utan alla processer som inte 
är operativsystemsprocesser körs i den virtuella motorn. När en process körs så körs den i 
en egen instans av Dalvik, detta göra att processen är isolerad och har sitt eget 
minnesutrymme, så om en instans av Dalvik skulle haverera av någon anledning så 
kommer inte alla processer att haverera. (26) 
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När operativsystemet startas så är en process som kallas för Zygote bland de första 
processerna som startas upp. Zygote är den första Dalvikprocessen som körs och den 
laddar in olika kodbibliotek i minnet som andra Dalvikprocesser kommer att behöva. 
 
När användaren sedan startar en applikation, till exempel webbläsaren, klonar operativ-
systemet Zygoteprocessen och webbläsaren kommer då att köras i den klonande Dalvik-
processen. Anledningen till att man gör det här är för att spara minne och det görs genom 
att klona processerna, vilket gör att processerna kan dela gemensamma kodbibliotek 
istället för att varje process laddar in samma kodbibliotek. Kodbibliotek som är unika för 
en process kommer inte att delas, se bilden nedan. (26) 

 
Figur 7. Delade kodbibliotek (26) 
 
I Java Virtuell Machine (JVM) så exekveras Java-bytekod, men i Dalvik så är det Dalvik-
bytekod som exekveras. Det som kan vara lite förvirrande, är att när man programmerar 
ett program för Androidplattformen så skrivs programmen i språket Java, koden 
kompileras sedan till en Java-klassfil (.class ).  Filen består av Java-bytekod som 
normalt JVM sedan översätter till plattformsberoende kod, men i Android så görs 
klassfilen automatiskt om av ett verktyg som heter DX till dx-fil. Den nya filen innehåller 
nu så kallad Dalvik-bytekod som är optimerad för Androidplattformen enligt Google. Så 
när programmet exekverar så är det dx-filen som exekveras, men när utvecklaren 
programmerar så sker det i språket Java. (26) 

2.3 Säkerhet i plattformen 
Som tidigare beskrivits består det understa lagret i Android av Linuxkärnan. I Linux 
används användar-ID till att förhindra att användare A ska få tillgång till filer som tillhör 
användare B. Enheter som kör Android kommer normalt endast ha en användare, oftast är 
det endast en person som använder en mobiltelefon. I Android har man därför valt att 
använda användar-ID till att köra applikationer i skyddade miljöer på samma sätt som 
användare i Linux körs i skyddade miljöer. (27) 
 
Varje Androidpaket som blir installerat i operativsystemet får ett eget användar-ID som 
applikationen kommer ha under hela sin livstid i operativsystemet och det ändras aldrig. 
Med detta användar-ID kommer applikationen att köras i en skyddad miljö där enbart 
användare med applikationens användar-ID får köras. Detta gör att andra applikationer 
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inte kan komma åt applikationens data och att applikationen inte kan komma åt andra 
applikationers data. Detta är en central del i Androids säkerhetsdesign, ingen applikation 
skall ha tillstånd att utföra operationer som kan påverka andra applikationer, 
operativsystemet eller användaren. (28) 
 
Om en applikation däremot behöver utföra en operation som kan påverka användaren, 
operativsystemet eller andra applikationer måste den begära tillstånd av systemet. 
Tillstånden som en applikation begär deklareras i en XML -fil, AndroidManifest.xml .  
Denna deklaration är statisk så att operativsystemet vet vilka tillstånd en applikation vill 
ha redan när applikationen installeras, och dessa tillstånd kommer inte att förändras 
framöver.  Hur man deklarerar tillstånd i AndroidManifest.xml  beskrivs i avsnittet som 
behandlar manifestet, se 3.2. (28) 
 
Operativsystemet avgör även om en applikation skall få tillståndet som den vill ha, detta 
görs genom att antingen fråga användaren om operationen skall utföras eller om 
applikationen har ett certifikat med aktuella tillstånd som användaren har godkänt. 
Användaren tillfrågas om denne godkänner applikationens begäran om tillstånd vid 
installation. (28) 
 
Alla applikationer som körs i Android måste vara signerade med ett certifikat vars privata 
nyckel hålls av utvecklaren, detta görs för att kunna identifiera utvecklaren av 
programmet utifrån certifikatet. Certifikaten är inte signerade av någon tredje part. (28) 
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3 Fundamentala delar för applikationer 
I det här kapitlet går vi igenom de fundamentala delar som utgör en applikation i 
Android, hur de fungerar och hur de kan implementeras. 

3.1 En Androidapplikations livscykel 
I de flesta operativsystem som i till exempel Windows så bestämmer en applikation själv 
när den skall avslutas förutsatt att applikationen inte har gjort något som gör att den 
stängs ner. (25) 
 
En grundläggande skillnad i plattformen är att en Androidapplikation inte kan stänga ned 
sig själv. Istället avgör operativsystemet när en applikation helt skall stängas ner och tas 
bort från minnet och det görs när systemet börjar få brist på minne.   

3.1.1 Typer av processer 
För systemet ska kunna avgöra vilken process som bör stängas ner delar Android in alla 
processer i en prioritetsordning.  

1. En förgrundsprocess är en process vars komponenter används av användaren eller 
används indirekt av användaren. (29) (30)  

• Processen kör en aktivitet som ligger överst på skärmen (det vill säga 
aktivitetens metod onResume()  har körts) 

• Processen har en BrodcastReceiver som körs (det vill säga Brodcast-
Receiver:ns metod onReceive() körs) 

• Processen har en service som exekverar kod i någon av sina 
callbacksmetoder. 

2. En synlig process är en process vars aktivitet är synlig för användaren, men den är 
pausad. Det kan till exempel vara en transparant aktivitet som ligger ovanpå den. 
En serviceprocess är en process som äger en startad service som gör något i 
bakgrunden som användaren använder, som till exempel hämtar data från internet. 
(29) (30) 

3. En bakgrundsprocess är en process vars aktivitet är stoppad, det vill säga ej synlig 
för användaren.  Den här typen av process kan bli nedstängd av operativsystemet 
när som helst om det behöver minne. (29) (30) 

4. En tom process är en process vars komponenter inte används av någon annan 
process inklusive processen själv eller användare. Processen kommer att finnas 
kvar i minnet tills systemet tar bort processen för att någon annan process behöver 
minnet. Den här typen av processer är de första som systemet stänger ner för att 
frigöra minne. Anledningen till den är kvar i minnet är för att snabba upp 
starttiden och att återskapa komponenternas tillstånd om någon av dem kommer 
att användas igen, antingen av användaren eller av någon annan process. (29) (30) 

3.1.2 Hur fungerar detta i praktiken? 
I figuren nedan visas tre applikationer, där applikation 3 är den som körs, applikation 1 
och 2 är stoppade. Innan operativsystemet växlar till en ny applikation så sparas den 
gamla applikationens tillstånd ned i systemet, det har skett för applikation 1 och 2. Detta 
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görs ifall någon av applikationerna behöver stängas ner och sedan återskapas. Tillståndet 
som sparas är så kallad metainformation som till exempel innehåller information om 
vilken rad som är markerad i en lista eller vilken knapp som är markerad. (31) 
 

 
Figur 8. Applikationsstack. (31) 
 
Om användaren nu startar en fjärde applikation och det inte finns tillräckligt med minne 
för alla applikationer, då stoppas applikationerna 1 till 3 och är därmed alltså 
bakgrundsprocesser. Applikation 1 är den applikation som har varit stoppad längst så 
därför kommer systemet att stänga ner den applikationen och ta bort den från minnet. 
(31)  
 

 
Figur 9. Nedstängning av en applikation i applikationstacken. (31) 
 
När användaren är färdig med applikation 4 växlar operativsystemet till applikation 3 
som finns i minnet och det undansparade tillståndet används inte. Samma sak sker när 
använder går tillbaka till applikation 2. Det är först när användaren återgår till applikation 
1 som operativsystemet måste återskapa applikationen. Detta görs genom att starta en helt 
ny instans av applikation 1 och sedan läsa in det undansparade tillståndet i applikationen. 
(31) 
 
I detta skede när aktivitet 1 körs igen och användaren har använt färdigt de andra 
applikationerna så kommer de fortfarande vara kvar i minnet som tomma processer. Det 
eftersom applikationerna inte används av någon process eller användare. (31)  
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3.2 AndroidManifest.xml 
Varje applikation i Android har en fil som heter AndroidManifest.xml . I den här filen 
deklareras applikationens olika delar för operativsystemet, till exempel som vilka 
aktiviteter som applikationen har, vilka externa händelser som de skall starta på, eller om 
applikationen är kopplad till någon service och i så fall vilka. Om en applikation behöver 
olika tillstånd, som till exempel för att få åtkomst till Internet eller GPS:en, måste det 
deklareras i manifestet. Filen är placerad i applikationens rotkatalog. (32) 

3.2.1 Manifestets struktur 
Allt innehåll i AndroidManifest.xml  representeras av en XML- struktur där det 
förekommer taggar och även nästlade taggar. Rottaggen i dokumentet är <manifest> , i 
den deklareras vilken namnrymd som skall användas. Namnrymden i Android är alltid 
densamma och det är http://schemas.android.com/apk/res/android , vilket gör det 
möjligt att använda olika attribut och taggar i filen. Vilket paket som manifestet tillhör 
måste även specificeras och detta görs genom attributet package . (32)  
 
Nedan är ett exempel på hur ett manifest som tillhör paketet com.android.app.testapp kan 
se ut. 
 

 
Kodexempel 1. 

3.2.1.1 <uses-permission> 
En applikation har normalt inte något tillstånd av operativsystemet för att göra något som 
kan påverka andra applikationer eller få åtkomst till resurser utanför applikationens 
skyddade miljö. Om en applikation behöver ha åtkomst till en sådan resurs som till 
exempel möjligheten att skicka SMS från applikationen, så måste den begära tillstånd av 
operativsystemet och detta görs genom <uses-permission> . (32) 
 
Exemplet nedan visar hur en applikation deklarerar det tillstånd som krävs för att skicka 
SMS. 
 

 
Kodexempel 2. 
  

00: <manifest xmlns:android="http://schemas.android .com/apk/res/android" 
    package="com.android.app.myapp" > 
01:   <uses-permission android:name="android.permis sion.SEND_SMS"> 
02:   </uses-permission> 
03: </manifest>  

00: <manifest xmlns:android="http://schemas.android .com/apk/res/android" 
     package="com.android.app.testapp" > 
01:   <!-- Här läggs andra element till --> 
02: </manifest> 
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3.2.1.2 <application> 
I <application>  deklareras alla komponenter som en applikation har. Även globala 
attribut som textsträngar och ikoner, för applikationen kan, men behövs ej sparas här. Det 
får enbart förekomma ett application -element i manifestet. Nedan är exempel på taggar 
som kan ligga i elementet <application> . (32) 

3.2.1.2.1 <activity> 
Alla aktiviteter i applikationen har ett eget activity- element i application- elementet.  
Varje aktivitet har egna element där aktiviteten deklareras och kopplas till ett Intent. (32) 
 
Alla applikationer behöver en startpunkt, en punkt där operativsystemet börjar exekvera 
applikationen från, till exempel i Java så är det den statiska metoden main  som är 
applikationens startpunkt. Det fungerar lite annorlunda i Android, i taggen <activity>  
specificerar man vilken aktivitet som skall starta när applikationen startas. Det görs med 
hjälp av något som heter Intent-filter. Med Intent-filter kan man koppla en aktivitet till en 
Intent som i sin tur prenumererar på en extern händelse. Exemplet nedan är ett utdrag från 
ett manifest som deklarerar att aktiviteten Start skall starta när applikationen startar, det 
vill säga att Start skall starta när Intent:en android.intent.action.MAIN  skickas ut, 
vilket händer när applikationen startar. (32) 
 

 
Kodexempel 3. 
 
Om man istället skulle vilja att till exempel aktiviteten Start skall startas varje gång 
bakgrundsbilden i telefonen ändras så används istället Intent:en android.intent. 

action.WALLPAPER_CHANGED för android.intent.action.MAIN . Om man inte skall 
koppla en aktivitet till en Intent så behövs inte Intent-filter. (32) (33) 

3.2.1.2.2 <service> 
Om en applikation använder en service så skall den deklareras i <service>- elementet, 
och för att en aktivitet ska kunna starta en service så krävs det att servicen deklareras i 
applikationens manifest. Det görs genom att deklarera namnet på servicen som ett attribut 
till service-taggen. Nedan så deklareras servicen MinService . För mer information kring 
hur man deklarerar en service i ett manifest se avsnittet 3.4 som beskriver hur en service 
fungerar. (32) 
 

 
Kodexempel 4. 

00: <service android:name= ".MinService " />  

00: <activity android:name=".Start"> 
01:    <intent-filter> 
02:       <action android:name="android.intent.acti on.MAIN"/> 
03:       <category android:name="android.intent.ca tegory.DEFAULT" /> 
04:    </intent-filter> 
05: </activity>  
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3.2.1.3 <permission> 
Om en utvecklare vill införa sina egna tillstånd, till exempel som att det bara är vissa 
processer utanför applikationspaketet som skall få åtkomst till applikationens aktiviteter 
eller andra komponenter, detta görs genom att skapa egna tillstånd som sedan används 
när komponenten deklareras. Nedan är ett exempel på ett skapat tillstånd med namnet 
com.app.test.permission.MyPermission . (32) 
 

 
 
 
 Bortsett från tillståndets namn så har den även en del andra attribut.  
 

• Attributet name kan ses som en sökväg till tillståndet när andra applikationer 
använder det. I exemplet är värdet på attributet com.app.test.permission. 

MyPermission,  där com.app.test  är paketets namn. (28) 
• Attributet label  är ett namn på tillståndet, ett namn som är till för att användaren 

skall kunna se vad det är för något. (28) 
• Attributet description  är en förklaring om vad det är för tillstånd, i exemplet 

pekar det till strängen, permdesc_MyActivity . (28) 
• Attributet permissionGroup deklarerar vad det är för typ av tillstånd, i vårt 

exempel är det ett tillstånd som kommer att kosta användaren pengar. Fönstret 
som kommer upp och frågar användaren om tillståndet skall godkännas, är 
anpassat efter det permissionGroup  som tillståndet har. (28) 

• Attributet protectionLevel  används för att specificera för operativsystemet hur 
stora riskerna är med om tillståndet får köras, se nästa avsnitt. Systemet hanterar 
tillstånden olika beroende på vilken protectionLevel  som används. I exemplet 
har attributet värdet dangerous , vad detta innebär gås igenom i stycket nedan. 
(28) 

3.2.1.3.1 <ProtectionLevel> 
För att systemet skall kunna avgöra hur stora risker det är med olika tillstånd, har man 
infört attributet protectionLevel . Det finns fyra olika nivåer som ett tillstånd kan ha. 
 

• Nivån normal  är den lägsta och tillståndet klassas som ett lågrisktillstånd och 
systemet ger applikationen access till applikationsrelaterad funktionalitet. Alla 
applikationer som installeras får denna nivå automatiskt. (34) 

• Nivån dangerous  ger tillståndet access till användardata. Eftersom denna nivå 
inför en högre risk så kommer inte alla applikationer ges tillgång till denna nivå 
direkt, utan systemet kan fråga användaren om tillståndet skall godkännas. (34) 

00: <permission android:name="com.app.test. 
permission.MyPermission" 

        android:label="Ett Tillstånd" 
        android:description="@string/permdesc_MyAct ivity" 
        android:permissionGroup="android.permission -group.COST_MONEY" 
        android:protectionLevel="dangerous" /> 

Kodexempel 5. 
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• Nivån signature  är en nivå som enbart godkänns om applikationen är signerad 
med samma certifikat som tillståndet är. Om certifikaten är samma så godkänns 
tillståndet utan att fråga användaren. (34) 

• Nivån signatureOrSystem  är en specialnivå, som godkänner tillståndet enbart 
till applikationer i Androids systemfiler eller med samma certifikat. Dessa 
applikationer kan vara skrivna av OHA själva eller av en tredjepartsutvecklare. 
Den här nivån bör undvikas då den är ägnad åt program bland systemfilerna och 
nivån signature  bör räcka för nästan alla. (34) 

3.3 Aktiviteter 
En aktivitet är en av de vanligaste byggstenarna i en Androidapplikation. Den kan ses 
som ett enskilt fönster där användaren kan interagera med applikationen med hjälp av 
olika UI-komponenter som till exempel knappar, men kan även ses som en uppgift som 
skall utföras, som till exempel att skriva ett SMS. En applikation består normalt av flera 
olika aktiviteter som användaren går mellan. Ett SMS-program kan till exempel både 
bestå av en aktivitet som hanterar när användaren skriver meddelandet och sedan en 
aktivitet för att välja vilken kontakt SMS:et ska skickas till. (27) (30) (35) 
 
En Androidapplikation har alltid en aktivitet som är en startpunkt för applikationen. 
Aktiviteten kan i sin tur starta en annan och som i sin tur startar en till och så vidare. När 
en ny aktivitet startas så lägger sig den ovanpå den gamla och sedan när den nya stängs 
ner, återgår systemet till den aktiviteten som ligger under den, det fungerar precis som en 
stack. (30) 

 
Figur 10. Aktivitetsstack (30) 
 
Figuren ovan visar hur aktivitetsstacken påverkas när aktiviteter startas och stängs ner. 
I steg 1 så startas applikationen med aktivitet 1, därefter skapas en ny aktivitet (aktivitet 
2). Aktivitet 2 lägger sig ovanpå aktivitet 1 och får fokus. I steg 3 startas aktivitet 3 av 
aktivitet 2 och applikationens fokus flyttas till aktivitet 3. Den nyaste aktiviteten ligger 
alltid överst i stacken och har applikationens fokus.  
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När en aktivitet stängs ner så tas den bort från stacken och eftersom en aktivitet måste ha 
fokus för att kunna stängas ner så blir det alltid den översta som stängs ner och tas bort 
från stacken, som i steg 4 där aktivitet 3 stängs ner och i steg 5 där aktivitet 2 stängs ner. 
Och till slut i steg 5 så har aktivitet 1 fokus igen, där applikationen startade. (27) (30) 

3.3.1 En aktivitets livscykel 
En aktivitets liv sträcker sig mellan metoderna onCreate()  och onDestroy() . Metoden 
onCreate()  är den första metoden som körs i aktiviteten när den skapas. Det är här som 
eventuella UI-komponenter och trådar som aktiviteten kommer att använda sig av bör 
skapas upp. Metoden onDestroy()  är det sista som körs i aktiviteten innan den stängs 
ner. Här bör man ta bort eventuella resurser eller stänga ner eventuella trådar som 
aktiviteten har använt.  Mellan dessa två metoder kan aktiviteten ha flera olika tillstånd 
och det finns framförallt tre grundläggande tillstånd. (30) 

3.3.1.1 Tre aktivitetstillstånd 
Aktiviteten är i förgrunden och har applikationens fokus så att användaren kan interagera 
med den.  Den är längst upp på aktivitetsstacken och körs. 
 
Aktiviteten har förlorat fokus men är fortfarande synlig, det kan till exempel vara en 
annan aktivitet som är genomskinlig som ligger ovanpå. Då är aktiviteten i ett pausläge, 
när den är pausad så är all intern information sparad och om systemet har stor brist på 
minne kan systemet stänga nere aktiviteten.  Innan aktiviteten blir pausad så körs 
metoden onPause()  och innan aktiviteten återupptas så körs metoden onResume() . (30) 
 
Aktiviteten har förlorat fokus och är helt dold av en annan aktivitet, den har då blivit 
stoppad av systemet. Innan detta görs så körs metoden onStop()  och innan aktiviteten 
blir synlig igen så körs funktionen onStart() . När systemet får ont om minne så stängs 
de stoppade aktiviteterna ner först och om inte det räcker stängs även de pausade 
aktiviteterna ner. All intern information är sparad och eftersom aktiviteten inte är synlig 
behöver inte systemet hantera någon uppritning av aktiviteten vilket gör belastningen 
mindre för systemet. (30) 

3.3.1.2 Tvångsstängning av aktiviteter 
Om en aktivitet är stoppad eller pausad så kan systemet stänga ner aktiviteten för att 
spara minne, detta gör systemet normalt genom att köra metoden finish()  vilket leder 
till att metoden onDestroy()  i aktiviteten körs innan den stängs ner. I vissa fall kan 
systemet dock stänga ner en aktivitet utan att onDestroy()  körs, det görs enbart när 
systemet är av kritiskt behov av minne och inte hinner köra onDestroy() . Detta kan leda 
till att osparad information i aktiviteten går förlorad. För att minimera chansen att förlora 
information, bör all osparad information alltid sparas i metoden onPause , eftersom de 
alltid körs oberoende av om aktiviteten skall pausas eller stoppas, då systemet inte 
stänger ner en aktiv aktivitet så länge aktiviteten kan köras. (30) 
 
Nedan visas ett schema över en aktivitets livscykel och var i livscykeln aktiviteten kan 
stängas ner av systemet. 
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Figur 11. Aktivitetslivscykeln (30) 

3.3.2 Hantering av konfigurationsändringar i enhete n 
När en konfigurationsändring i enheten inträffar, då måste användargränssnittet 
uppdateras så att gränssnittet är enhetligt med ändringen. En sådan ändring skulle till 
exempel kunna vara att skärmen byter orientering från porträttläge till landskapsläge.  I 
klassen Resources.Configuration  finns de olika konfigurationsändringar som kan 
inträffa specificerade (30) (36) 
 
Om man inte specificerar i aktivitetens manifest att aktiviteten inte skall startas om, så 
kommer aktiviteten att startas om när en konfigurationsändring sker. Detta görs genom 
att stänga ner aktiviteten vilket innebär att metoderna onPause(),  onStop()  och sedan 
onDestroy()  körs. För att spara aktivitetens interna tillstånds används metoden 
onSaveInstanceState(Bundle),  den körs innan aktiviteten har stängts ner och när 
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aktiviteten startas igen så körs onCreate(Bundle) , vilket är samma metod som 
onCreate , men som tar ett Bundle -objekt som inargument. Med hjälp av Bundle -
objektet så återskapas det interna tillståndet som aktiviteten hade innan den stängdes ner. 
(30) (37) 
 
Metoden onSaveInstanceState(Bundle)  körs inte alltid när en aktivitet stängs ner och 
är därför inte med i aktivitetens generella livscykel. Till exempel så körs inte metoden om 
användaren går tillbaka till aktivitet A från aktivitet B, i det här läget så kommer aktivitet 
B:s tillstånd aldrig att behöva återskapas innan man går till A eftersom användaren är 
färdig med aktivitet B. Om aktivitet B skulle startas igen så startas den på ett normalt sätt, 
det vill säga utan återskapande, se figurschemat ovan. (30) 

3.3.3 Starta en aktivitet 
För att skapa en aktivitet så måste man börja med att ärva från klassen Activity , den 
innehåller hela aktivitetens grundfunktionalitet och man åsidosätter de metoder man vill 
använda. I kodexemplet nedan startar MinAktivitet  en ny aktivitet från klassen 
Aktivitet2  så fort MinAktivitet  har blivit synlig det vill säga på rad sju till rad elva då 
onStart()  körs så fort applikationen blir synlig.  Två saker kan inträffa innan den nya 
aktiviteten startas. (30) 
 

1. Texten ”MinAktivitet Pausas” kommer att skrivas ut i konsolen om den nya 
aktiviteten är transparant och MinAktivitet fortfarande är synlig i bakgrunden. 
Den blir alltså pausad. (30) 

2. Både ”MinAktivitet Pausas” och ”MinAktivitet Stoppas” skrivs ut i konsolen, då 
MinAktivitet blir stoppad, det vill säga att först körs onPause()  och direkt efter 
körs onStop().  Detta sker eftersom den nya aktiviteten startas ovanpå 
MinAktivitet . (30)  

 
Eftersom den nya aktiviteten inte startas innan onPause()  och onStop()  har körts bör 
dessa metoder vara implementerade så att de kan köras så snabbt som möjligt och inte 
gör samma sak då de kan komma att köras efter varandra. (30) 
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Kodexempel 6. 
 
Den nya aktiviteten startas genom att skapa en ny Intent  med den nuvarande aktiviteten 
(this)  och sedan vilken klass som är den nya aktiviteten (Aktivitet2.class) , där 
efter körs funktionen startActivity(i) som startar den nya aktiviteten. (30) 

3.4 Service 
Definitionen av en service är att det är en applikationskomponent som körs i bakgrunden 
under en obestämd tid, som inte interagerar med användaren. En service kan köras i 
bakgrunden även om användaren startar en applikation som inte har någon koppling till 
servicen. Ett exempel på en applikation som använder sig av en service kan vara en 
musikspelare. Som användare vill man oftast att musiken ska fortsätta spela i bakgrunden 
även om man börjar skriva på ett SMS eller kollar om man fått någon e-post. I det 
exemplet sköts musikuppspelningen av en service. (35) 
 
Bygger man en applikation som ska köra en viss kod oavsett vilken aktivitet som visas 
för användaren bör den koden läggas i en service. I normalfallet körs en service i 
applikationens huvudtråd, det vill säga samma tråd som aktiviteten som startat servicen 
och samma tråd som hanterar applikationens gränssnitt. Om syftet med servicen är tunga 
beräkningar är det viktigt att beräkningarna sker i en egen tråd, annars finns risken att 
användaren får ett meddelande som säger att applikationen inte svarar. Det sker när en 
aktivitet inte svarar inom fem sekunder. Väljer man att använda en service är det viktigt 

00: public class MinAktivitet extends Activity{ 
01: 
02: @Override 
02: public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
03:    super.onCreate(savedInstanceState); 
04: } 
05: 
06: @Override 
07: public void onStart(){ 
08:        super.onStart();     
09:       //Skapar en ny Intent med den nya aktivit eten 
10:     Intent i = new Intent(this, Aktivitet2.clas s); 
11:       startActivity(i); 
12: } 
13: 
14: @Override 
15: public void onPause(){ 
16:    super.onPause(); 
17:   Log.i(”MinApplikation”, ”MinAktivitet Pausas” ); 
18: } 
19: 
20: @Override 
21: public void onStop(){ 
22:    super.onStop(); 
23:   Log.i(”MinApplikation”, ”MinAktivitet Stoppas ”); 
24: } 
25: } 
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att man bygger den så resurssnål som möjligt då den kommer att köras i bakgrunden 
under obestämd tid. En service som konstant använder till exempel enhetens GPS eller en 
trådlös uppkoppling tar snabbt slut på enhetens batteri. (19) (38) 

3.4.1 Implementering av en service 
Som tidigare beskrivits skapas en aktivitet genom arv från klassen Activity , på samma 
sätt skapas en service, med skillnaden att arvet görs från klassen Service . För att skapa 
en implementering av en service åsidosätts bland annat metoderna onCreate() , 
onStart()  och onDestroy() . Den första och den sista metoden sköter hur servicen 
startas upp respektive hur den stängs ner. Metoden onStart()  körs efter onCreate()  om 
servicen startas manuellt via startService() , om den startas via IPC-anrop körs den 
inte. Ingen av ovanstående metoder måste åsidosättas, men det är i dem som man 
definierar vad servicen ska göra. (38) 
 
Metoden onBind(Intent)  måste däremot åsidosättas och den returnerar ett objekt av 
typen IBinder . Det objektet används av aktiviteten för att kommunicera med servicen 
och hur det går till beskrivs i nästa avsnitt. Om servicen endast ska startas via 
startService()  räcker det med att metoden returnerar null . (19) 
 
I kodexemplet nedan visas hur man skapar en enkel service. Den gör inget speciellt utan 
visar endast en text för användaren när servicen startar i onCreate()  och när den stängs 
ner i onDestroy() . 
 

 
 
 
På rad fem och rad elva körs metoden makeText() , den visar den text som ges som 
argument till metoden på enhetens display.  
 

00: public class TestService extends Service{ 
01:      
02:     @Override 
03:     public void onCreate() { 
04:         super.onCreate(); 
05:         Toast. makeText(getApplicationContext(), 
    "Service started", Toast.LENGTH_LONG).show();    
06:     } 
07: 
08:     @Override 
09:     public void onDestroy() { 
10:         super.onDestroy(); 
11:         Toast. makeText(getApplicationContext(), 
   "Service stopped", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
12:     } 
13: 
14:     @Override 
15:     public IBinder onBind(Intent intent) { 
16:         return null; 
17:     } 
18: }  

Kodexempel 7. 
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För att starta en service av typen ovan används följande kodrad i den aktivitet som vill 
starta den. 
 

 
 
 
För att en aktivitet ska kunna starta en service krävs det att servicen deklareras i 
applikationens manifest. Det görs genom följande kodrad, värdet på attributet name är 
namnet på den service man har implementerat. (38) 
 

 
 
 
I manifestet kan man även ge servicen andra egenskaper, attributet exported  används för 
att ange om servicen ska kunna användas av andra applikationer än den lokala. Det går 
även att specificera vilka tillstånd som krävs för att använda servicen, det görs med 
attributet permission . Genom attributet process  är det möjligt att ange en specifik 
process som servicen kommer att köras i. Om värdet på attributet börjar med tecknet ”:”  
(kolon) startas servicen i en process som endast finns tillgänglig för applikationen som 
kör servicen. Börjar värdet på attributet med en gemen körs servicen i en global process. 
(34) 
 
När en service inte längre behövs kan man stoppa den på två sätt, antingen via 
stopService()  eller att servicen stoppar sig själv med metoden stopSelf() . Detta 
gäller endast om man startar en service med metoden startService() , längre ner 
beskrivs en annan metod att starta och stoppa en service. (38) 

3.4.2 Kommunikation mellan service och aktivitet 
När en utvecklare väljer att använda en service krävs ofta att aktivitet och service kan 
kommunicera med varandra, till exempel att aktiviteten kan köra metoder i servicen. Då 
kan inte en service implementeras och köras på samma sätt som beskrivits ovan, utan ett 
annat tillvägagångssätt krävs som bygger på IPC-anrop. (19) 
 
En aktivitet och service kommunicerar via IPC-anrop. För att kunna använda IPC-anrop i 
Android krävs kod som kan hantera hur IPC-anropen sköts. Denna kod genereras via 
Android Interface Definition Language (AIDL ), vilket är Androids implementering av 
Interface Description Language (IDL). Med AIDL  definieras det gränssnitt som innehåller 
vilka metoder som finns tillgängliga via IPC-anrop. Det görs på samma sätt som 
gränssnitt definieras i Java, fast med vissa skillnader. AIDL  har inte stöd för att hantera 
alla datatyper rakt upp och ner utan viss omstrukturering krävs. Primitiva typer i Java och 
objekt av typen String , List , Map och CharSequence  kan användas som vanligt. Det går 
även att använda egenutvecklade klasser som argument och returvärden. För att det ska 
vara möjligt krävs att de klasserna implementerar gränssnittet för Parcelable , vilket är 

00: startService( new Intent( this , TestService. class ));  

00: <service android:name=".TestService" />  

Kodexempel 8. 

Kodexempel 9. 
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Androids svar på serialisering och även här krävs det att klasserna importeras. 
Serialisering innebär att spara ner objekt till en sekvens av bytes. (39) (40) 
 
Definieras metoder som tar argument ska dessa anges som in , out  och inout . Det 
innebär att man anger om servicen ska kunna ändra värdet på argumenten och om de 
ändras kommer de ändrade värdena att skickas tillbaka till den aktivitet som anropat 
metoden. Primitiva typer kan endast vara klassificerade som in . (19)  
 

 
 
 
I exemplet ovan visas ett gränssnitt som definierar två metoder. Den första metoden tar 
emot ett värde av typen int och returnerar ett objekt av typen MyClass . För att det ska 
fungera krävs, som tidigare nämnts, att MyClass  implementerat gränssnittet för 
Parcelable . 
 
Ur det gränssnitt som precis definierats genereras sedan en Javafil som innehåller ett 
gränssnitt definierat i Java. I det genererade gränssnittet finns en nästlad abstrakt klass, 
Stub , som bland annat innehåller de metoder som definierats i AIDL -gränssnittet. Genom 
att skapa upp en instans av Stub  kan man implementera metoderna man definierat i 
AIDL -gränssnittet. Exemplet nedan visar en enkel implementering av det gränssnitt som 
definierats tidigare. IPC-anrop är synkrona, det innebär att den aktivitet som anropar 
metoder i servicen är blockerad tills dess att metoden exekverat klart. (39) 
 

 
 
 
  

00: private final IMusic.Stub mBinder = new IMusic. Stub() { 
01:     public MyClass getData(int number) { 
02:         if(number == 1) 
03:           return myClassobjekt1; 
04:         else 
05:           return myClassObjekt2; 
06:     } 
07: 
08:     public void playSong(int number){ 
09:         play(number); 
10:     } 
11: }; 

00: package com.package; 
01: import com.package.MyClass; 
02: 
03: interface IMusic { 
04: MyClass getData(in int number); 
05: void playSong(in int number); 
06: } 

Kodexempel 10. 

Kodexempel 11. 
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I det tidigare exemplet som visade en implementering av en enkel service åsidosattes 
metoden onBind()  och den returnerade null . Då metoden är avsedd för att returnera en 
kanal för kommunikation till servicen kan den inte längre returnera null  om vi vill 
använda IPC-anrop. Den nya implementeringen ser ut enligt följande. 
 

 
 
 
Metoden returnerar instansen av den klass som implementerar AIDL -gränsnittet. Se kod-
exempel 11. 

3.4.2.1 Anropa metoder på servicen från en aktivite t 
Innan man kan anropa metoder på servicen med IPC-anrop måste en implementering av 
ServiceConnection()  göras i den aktivitet som ska göra anropen, det är ett gränssnitt 
som håller reda på en service status. Exemplet nedan visar en sådan implementering, 
metoden onServiceConnected()  körs när aktiviteten kopplats till servicen och metoden 
onServiceDisconntected()  körs när kopplingen stängs. På rad sex görs det objekt av 
typen IBinder  som gavs från metoden onBind  i servicen om till ett objekt av gränssnittet 
som genererats via AIDL . Därefter har man tillgång till de metoder man deklarerat i 
servicen. (19) 
 

 
Kodexempel 13. 
 
När vi startade en aktivitet tidigare användes metoden startService() , här ska vi 
istället använda oss av metoden bindService() . Den skapar en koppling mellan servicen 
och aktiviteten och startar servicen om den inte redan startats. Metoden bindService()  
tar tre parametrar, den första talar om vilken service som aktiviteten ska kopplas till, den 
andra är av typen ServiceConnection  som håller reda på servicens status. Den sista 
parametern är en flagga som i exemplet nedan satts till BIND_AUTO_CREATE vilket innebär 

00: private IMusic musicService; 
01: 
02: private ServiceConnection sConn = new ServiceCo nnection() { 
03: 
04:     @Override 
05:     public void onServiceConnected(ComponentNam e name,  

IBinder service) { 
06:         musicService = IMusic.Stub. asInterface(service); 
07:     } 
08: 
09:     @Override 
10:     public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {           
11:         musicService = null; 
12:     } 
13: };  

00: @Override 
01: public IBinder onBind(Intent intent) { 
02:     return mBinder; 
03: }  

Kodexempel 12. 



 

38 
 

att man talar om för operativsystemet att servicen är viktig och att den inte ska stängas 
ner om operativsystemet behöver frigöra minne. (41) 
 

 
Kodexempel 14. 
 
Nu kan man anropa metoder på servicen. Det görs i det här fallet med hjälp av 
musicService -objektet som deklarerades i kodexemplet innan. 
 
När man inte längre behöver servicen stoppar man den genom att anropa metoden 
unbindService() . Finns behov av att använda servicen senare kan man anropa 
bindService()  igen. (19) 
 
Skillnaden mellan att starta en service med startService()  och bindService()  är att 
när man använder startService()  är servicen igång tills operativsystemet behöver 
minnet som servicen tar upp, tills en komponent anropar stopService()  eller servicen 
kör stopSelf() . Det innebär att om en aktivitet som startat en service sedan stoppas, 
innan aktiviteten stoppat servicen så kan servicen ligga och köra i evighet utan att den 
används. En service som startas via bindService()  kommer att köras så länge den har 
någon som är kopplad till sig. När alla komponenter som kört bindService()  även kört 
unbindService()  kommer servicen att stoppas. Om en aktivitet som kört 
bindService()  stoppas kommer operativsystemet tolka det som att den även anropat 
metoden unbindService() . Vill man förhindra att en service stoppas även om 
aktiviteten stoppas kan man först anropa startService()  och sedan bindService()  när 
man startar servicen. (38) 

3.4.2.2 Skicka instanser av egna klasser via IPC 
För att kunna skicka instanser av egna klasser till och från en service måste de klasserna 
implementera gränssnittet för Parcelable . Gränssnittet är till för att låta instanser till 
klasser som implementerat gränssnittet kunna skrivas till objekt av typen Parcel . (39) 

3.5 Intent 
En Intent är en datastruktur som bland annat gör det möjligt att köra en annan 
applikations kod i den egna applikationen under körtid. Intent:er används främst till att 
starta aktiviteter av olika slag, men den har även andra användningsområden som till 
exempel att starta en service. Intent kan även ses som en meddelandeform som beskriver 
en operation eller händelse i telefonen. En händelse kan till exempel vara att telefonen tar 
emot ett SMS. (42) 

3.5.1.1 Former av Intents 
En Intent fungerar som ett lager mellan två komponenter, båda komponenterna kan 
kommunicera med samma Intent, men de behöver inte känna till varandra. Intent:en kan 
även fungera som en begäran av en viss typ av komponent, men där namnet på 
komponenten inte känd. En Intent kan ha två stycken olika former antingen explicit eller 

00:  serviceIntent = new Intent(this, MusicService. class); 
01:  bindService(serviceIntent, sConn, Context. BIND_AUTO_CREATE); 
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implicit, i den explicita formen så specificeras exakt vilken komponent man vill ha 
medan i den implicita så begärs en typ av komponent. (42) 

3.5.1.1.1 Explicit Intent 
Intents där man specificerar exakt vilken komponent som skall köras heter explicit 
Intents.  Detta görs genom att man anger komponentens klass när man skapar upp 
Intent:en. I exemplet nedan visas hur en explicit Intent skapas och används. 
 

 
Kodexempel 15. 
 
I Intent:en så specificeras att det är komponentklassen Aktivitet2 som skall startas. I detta 
fall är komponenten en aktivitet som startas via startActivity() . Det är viktigt att 
poängtera att applikationen som skapar upp en Intent måste känna till komponentens 
klass för att kunna skapa Intent:en, så den här typen av Intent:er används oftast när 
applikationen skall starta interna komponenter som till exempel olika aktiviteter i 
applikationen. (42) 

3.5.1.1.2 Implicit Intent 
Man kan även skapa en Intent utan att specificera exakt vilken komponent som skall 
köras via Intent:en, men då krävs att man har tillräckligt med information så att 
pakethanteraren kan välja en passande Intent. Informationen som beskriver vilka Intet:er 
som en komponenten skall aktiveras på anges i IntentFilter i manifestet. Det är bland 
annat den informationen som pakethanteraren matchar mot. Nedan ser vi ett exempel på 
hur plattformens egen aktivitet för att ringa ett telefonnummer startas och hur man 
skickar med det telefonnummer man vill ringa till. (42) 
 

 
Kodexempel 16. 
 
På rad noll så skapas en Intent av typen android.intent.action.CALL   och ett 
telefonnummer skickas med i form av en URI.  Intenten i sin tur pekar på Androids 
inbyggda ringaktivitet och på rad ett startas aktiviteten. 
 

00: Intent i = new Intent("android.intent.action.CA LL",  
     Uri.parse("tel:" + number)); 

01: startActivity(i);  
 

00 : Intent i = new Intent(this, Aktvitet2.class); 
01 : startActivity(i); 
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Figur 12. Implicit Intent 
 
StartAktivitet  skapar en implicit Intent där det är beskrivet att aktiviteten vill starta en 
aktivitet för att ringa ett samtal (se figuren ovan). Pakethanteraren söker efter en aktivitet 
som matchar Intent:en och när den har hittat en sådan så kopplar den ihop Intent:en med 
den sökta aktiviteten. Sedan kan StartAktivitet  starta den aktiviteten utan att veta 
vilken aktivitet den faktiskt startar då den enbart känner till Intent:en. (42) 

3.5.2 Intentreceiver  
När en extern händelse inträffar, så skickar operativsystemet ut en Intent som 
representerar händelsen, som till exempel att det ringer eller att det har kommit in ett 
SMS. Applikationer i plattformen kan lyssna på en sådan Intent och sedan exekvera den 
kod som är kopplad mot Intent:en. För att göra detta så används något som heter 
Intentreceiver:s, dessa kan antingen registreras i AndroidManifest.xml  eller registreras 
under körning med genom Context.RegisterReceiver . Intentreceiver:s är en klass som 
hanterar mottagningen av Intent:er. (41) 
 
Om en applikation är registrerad mot en Intent och systemet skickar ut den Intent:en så 
måste inte applikationen köras just då för att reagera mot Intent:en, utan istället startar 
operativsystemet då upp applikationen som sedan reagerar. På detta sätt kan man till 
exempel utveckla sin egen applikation för att hantera SMS eller e-post. (19) (41) 
 

En applikation kan även skicka ut Intent:er som meddelanden, precis som systemet gör 
vid externa händelser. Detta gör det möjligt för applikationer att lyssna och reagera på 
varandras Intent:er. För att skicka ut en Intent används metoden broadcastIntent()  i 
klassen Context . (19) (41) 

3.6 Content Providers  
Androids säkerhetsmodell tillåter inte att applikationer läser eller skriver över varandras 
data, den tillåter inte heller att data sparas så att flera applikationer kan komma åt den, 
som att försöka spara filen i rotkatalogen. Alla applikationer på plattformen körs i 
skyddade miljöer utan möjlighet att kontakta varandra direkt. Det enda sättet för 
applikationer att dela data mellan deras paket är med hjälp av Content provider:s. Content 
providers är en klass för att läsa och skriva data utanför applikationens paket, det finns 
olika sorters Content providers för olika typer av data. Android har egna Content 
providers inbyggda för att hantera de vanligaste typerna av data som till exempel 
kontaktinformation och bilder. Vid behov av att hantera en typ av data som det inte finns 

Start-
Aktivitet 

Package Manager 

Ring 

Intent 
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någon inbyggd Content provider för så går det att använda en Content provider som 
någon annan har skrivit eller skriva sin egen. (19) (43) 
 
En fördel med Content providers är att de fungerar som ett lager ovanpå informationen 
som skall hämtas, vilket innebär att programmeraren inte behöver veta var informationen 
är sparad någonstans så länge den är tillgänglig. Informationen kan vara sparad i en 
databas, i en fil, eller på en server på Internet, åtkomsten via en Content provider fungerar 
lika. (19) (43) 

3.6.1 Content Provider URI 
Varje Content provider har en Uniform Resource Identifier (URI) som används för att läsa 
och skriva information, uppdatera eller ta bort information med. URI:n fungerar ungefär 
som en URL, det vill säga att det är en länk till informationen som skall bearbetas. 
Beroende på situation så innehåller den olika delar. 
 

• Först innehåller den texten content://<datatyp>  där datatyp beskriver vad det 
är för datatyp som skall behandlas, som till exempel datatypen contacts  som 
anger att det är kontaktinformation som ska behandlas, medan content://  
beskriver för systemet vad det är för typ av URI. 

• Sedan innehåller texten en sträng som specificerar vart någonstans data skall 
hämta och vilken data, som till exempel /internal/images,  vilket säger att det 
är interna bilder som skall hämtas. 

(19) (43) 
 

 
Kodexempel 17. 
 
URI-strängen ovan är en URI för att hämta alla interna bilder i enheten, medan strängen 
nedan är för att hämta alla externa bilder från den primära externa lagringsenheten, oftast 
ett SD-minne. 
 

 
Kodexempel 18. 
 

URI:n nedan hämtar en lista av alla kontakter. 

 

 
Kodexempel 19.    
 

Om man inte vill eller kan skriva sin egen URI finns det färdiga hjälpklasser för de 
vanligaste URI:erna, dessa klasser finns i paketet android.provider . Nedan ser vi 
hjälpklasserna för de URI:s som visats ovan. Det första hjälpobjektet är till för att hämta 
alla interna bilder i enheten. 
 

00: content:// contacts/people/  

00: content:// media/external/images  

00: content:// media/internal/images  
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Kodexempel 20. 
  
Hjälpobjekten nedan är för att hämta alla externa bilder från den primära externa 
lagringsenheten. 
 

 
Kodexempel 21. 
 
Sista exemplet visar hjälpobjektet för att hämta en lista med alla kontakter i adressboken. 
 

 
Kodexempel 22. 
 
Med dessa hjälpklasser behöver inte programmeraren veta hur URI strängen ser ut eller 
fungerar för att utnyttja dess fördelar. (19) (43) 

3.6.2 Använda Content Provider 
Med hjälp av en URI så kan man få ut information från en Content provider. Svaret som 
man får påminner om svaren man från en SQL fråga som består av kolumner och rader. 
(19) (43) 
 
Själva frågan görs med metoden managedQuery()  som finns i aktivitetsklassen 
Activity . Metoden har fem parametrar: 
  

 
Kodexempel 23. 

 
1. Parametrar 1, uri , är själva URI-strängen eller en instans till ett URI-objekt som 

till exempel någon av hjälpklasserna. 
2. Parameter 2, projection  är en array över kolumner som kommer att vara med i 

svaret.  
3. Parameter 3, selection ,  är ett utryck som fungerar som kommandot WHERE i 

SQL.  
4. Parameter 4, selectionArgs , är argument till uttrycket i parameter 3, precis som 

att WHERE kommandot har parametrar i SQL. 
5. Parameter 5 sortOrder , är en sorteringsparameter som fungerar som kommandot 

ORDER BY i SQL. 
(19) (43) 
 
Parameter två till fem är inte obligatoriska parametrar utan kan lämnas som null  om de 
inte behövs. Svaret som managedQuery  ger är ett Cursor- objekt som representerar 
svaret som en tabell med kolumner och rader. 
 

00: managedQuery(Uri uri, String[] projection, Stri ng selection, 
 String[] selectionArgs, String sortOrder)  

00: Contacts.People.CONTENT_URI  

00: MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI 

00: MediaStore.Images.Media.INTERNAL_ CONTENT_URI 
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Kodexempel 24. 
 
Nedan visas vad Cursor -objektet cur  innehåller, det är en representation av hela 
kontaktlistan i mobilen. I exemplet finns det bara två stycken personer i kontaktlistan. 
 

Tabell 4. Svar från en Content provider (43) 
_ID _COUNT NUMBER NUMBER_KEY LABEL NAME TYPE 
0 4 (46)555 555 46 555 555 Hemma Jon Stolt Home 
1 4 (212) 555-1234 212 555 1234 Kontoret Mia Kvist Work 

 
För att använda data som finns i Cursor- objektet så läser man från de olika kolumnerna, 
men programmeraren måste veta vilken datatyp som varje kolumn har. Det finns olika 
läsmetoder för olika datatyper. I exemplet nedan så används metoden getString()  då 
kolumnerna NAME och NUMBER är av typen sträng. 
 

 
Kodexempel 25.  
 
Exemplet ovan itererar igenom Cursor -objektet cur  och skriver ut allas namn och deras 
telefonnummer till operativsystemets logg. (19) (43) 

3.7 UI-programmering 
Det är fullt möjligt att ta fram aktiviteter som saknar användargränssnitt, men de flesta 
aktiviteter kommer att interagera med sina användare. Det görs genom ett 
användargränssnitt som kan bestå av bilder, knappar och andra komponenter. (27) 

3.7.1 UI-komponenter 
I Androids ramverk finns ett antal färdiga komponenter att använda då man utvecklar 
användargränssnitt, alla dessa komponenter ingår i paketet Widget och är subklasser till 
klassen View . Det finns två typer av komponenter, de som även har ViewGroup  som 
superklass och övriga, skillnaden är att de som har ViewGroup  som superklass kan 
innehålla andra komponenter som ingår i Widget. (20) 

00:     String name;  
01:     String phoneNumber;  
02:     int nameColumn = cur.getColumnIndex(People. NAME);  
03:     int phoneColumn = cur.getColumnIndex(People .NUMBER); 
04:     String imagePath;  
05:     
06:     do { 
07:         name = cur.getString(nameColumn); 
08:         phoneNumber = cur.getString(phoneColumn ); 
09:     Log.i(”Namn : ” + name + ”, Telefonnummer :  ” + 

phoneNumber); 
10:      } while (cur.moveToNext()); 

 

00 : Cursor cur = managedQuery(Contacts.People.CONT ENT_URI, 
null, null, null, null) 
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3.7.1.1 Widget 
I paketet Widget ingår alla de standardkomponenter som finns i de flesta verktyg som 
används för att ta fram gränssnitt. Här finns bland annat knappar, listor och radioknappar. 
Utöver det finns ett antal komponenter som utvecklats specifikt till Android, till exempel 
MapView och WebView. Den första är en komponent som visar kartor och den sistnämnda 
en komponent som fungerar som en webbläsare. (44) 
 

 
Figur 13. Några av de klasser som ingår i paketet widget. (44) 
 
Figuren ovan visar några av de komponenter som ingår i paketet Widget, värt att notera 
är att klasserna Checkbox , DigitalClock  och RadioButton  är indirekta subklasser till 
View . En komplett lista över alla komponenter i Widget finns i API:et. (44) 
 
Förutom att använda de komponenter som finns färdiga i ramverket är det möjligt att 
skapa egna komponenter. Det görs genom att skapa en klass som är subklass till View  och 
sedan åsidosätta de metoder som krävs för att åstadkomma en komponent som uppfyller 
det syfte man har. Används ett antal komponenter som interagerar med varandra ofta går 
det att skapa en större komponent som hanterar alla dessa komponenter som ett objekt. 
(45) 

3.7.1.2 ViewGroup 
ViewGroup  är superklassen till klasser som kan innehålla andra komponenter. Dessa 
klasser används främst vid utplacering av widgets och för att strukturera 
användargränssnitt, vilket beskrivs i nästa avsnitt. (46) 

3.7.2 Utplacering av UI-komponenter 
När man konstruerar ett gränssnitt i Android bygger man upp det i form av ett träd. Roten 
i trädet består oftast av ett objekt av typen ViewGroup , använder man inte ett objekt av 

View  

Checkbox  RadioButton 

DigitalClock  

ViewGroup  

LinearLayout  MapView 

RelativeLayout  
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denna typ som rot kommer användargränssnittet enbart att kunna innehålla en 
komponent. I det objekt som utgör roten placeras sedan olika Widgets. När alla 
komponenter ska ritas ut på skärmen ritas komponenterna efter vilken ordning de ligger i 
trädet. Trädet itereras uppifrån och ner, vilket innebär att noderna ritas ut före löv. Det 
innebär även att om två komponenter ritas ut på samma position är endast den som ritas 
ut sist synlig. Figuren nedan visar ett exempel på hur en trädstruktur som beskriver ett 
gränssnitt kan se ut. (20) 

 
Figur 14. Exempel på ett användargränssnitt som beskrivs i en trädstruktur.  (20) 
 
Varje ViewGroup  är ansvarig för sina lövs utplacering och för att veta hur stor yta de har 
att placera ut sina löv på. Löven har dock ansvar för att rita ut sig själva och göra det på 
ett sätt som noderna kan hantera. (20) 
 
I Android finns två sätt att hantera utplacering och strukturering av komponenter. Direkt i 
kod eller genom att använda sig av layoutfiler baserade på XML . Layoutfilerna deklarerar 
en specifikation för hur komponenterna ska vara utplacerade. Nedan ges två exempel på 
hur man kan placera ut en enkel knapp. Det första exemplet är via kod och det andra visar 
hur man gör motsvarande via en layoutfil. (22) 
 

 
Kodexempel 26. 
 
I exemplet ovan skapar man en enkel knapp på samma sätt som man gör när man 
utvecklar vanliga applikationer i Java. Metoden på rad två anger att man vill lägga till 
knappen till aktivitetens trädhierarki för gränssnittet. 

00: Button button = new Button(this); 
01: button.setText("Press button"); 
02: setContentView(button); 

ViewGroup 

Widget ViewGroup 

Widget Widget Widget 

ViewGroup 
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Kodexempel 27. 
 

 
Kodexempel 28. 
 
Exemplet ovan består av två delar, den första visar hur en knapp deklareras i XML  i en 
layoutfil. Attributet xmlns:android  används för att ange vilken namnrymd som ska 
användas. Värdena på attributen layout_width  och layout_height  anger att knappen 
ska fylla hela fönstret. För att koppla layoutfilen till sin aktivitet används metoden 
setContentView()  i onCreate()  som anger att man vill använda en specifik layout, 
detta visas i den andra delen av exemplet. (19) 
 
En fördel med att använda sig utav en fristående layoutfil är att det blir enklare att skilja 
på design och logik. Nackdelen med att använda layoutfiler är att man alltid inte vet vilka 
komponenter eller hur många komponenter man behöver när man utvecklar 
applikationen. Det kan vara beroende på till exempel input från användaren eller 
information som hämtats från internet. (19) 
 
Om man vill kunna ändra innehållet i en komponent under körning, till exempel byta text 
på en knapp, kan man komma åt komponenter deklarerade i layoutfilen med metoden 
findViewById(R.id.komponent-id) . Exemplet nedan visar hur det går till. För att det 
ska vara möjligt att använda metoden findViewById()  måste den komponent som ska 
användas ha fått ett ID i layoutfilen. (47) 
 

 
Kodexempel 29. 
 
Som tidigare nämnts används instanser av klasser som har ViewGroup  som superklass 
som rotobjekt vid konstruktion av användargränssnitt eftersom de kan innehålla andra 
komponenter. ViewGroup  har ett antal subklasser som strukturerar gränssnitt på olika sätt 
och det går även att påverka strukturen genom att använda olika attribut. Det är 
framförallt tre subklasser av ViewGroup  som är vanligast att använda som rottagg i 
layoutfilen: (22) 

• Linear layout 
• Relative layout 
• Table layout 

00: Button button = findViewById(R.id.myButton); 
01: button.setText("Text changed"); 

00: setContentView(R.layout.main); 

00: <?xml version= "1.0" encoding= "utf-8"?> 
01: <Button  
02: xmlns:android= "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
03: android:layout_width= "fill_parent" 
04: android:layout_height= "fill_parent" 
05: android:text= "Press Button"  
06: /> 



 

I kommande tre avsnitt beskrivs 
användargränssnitt.  

3.7.2.1 Linjär utplacering
Linjär utplacering innebär att 
eller på rad. Exemplet nedan visar ett användargränssnitt som innehåller en knapp och en 
ruta som text kan redigeras i. Här används även två attribut som är specifika för linjär 
utplacering, orientation  oc
komponenterna ska placeras horisontellt eller vertikalt. 
över om komponenterna ska ta upp outnyttjat utrymme, ger man flera komponenter 
samma värde på attributet delar de 
fördelas utrymmet efter skillnaden på värdena. I det här exemplet fyller komponenten av 
typen EditView  ut resterande del av skärmen.
 

Kodexempel 30. 
 
Resultatet blir enligt figuren nedan.
 

Figur 15. Användargränssnittet definierat i

00: <?xml version= "1.0"
01: <LinearLayout  
02:     xmlns:android=
03:     android:orientation=
04:     android:layout_width=
05:     android:layout_height=
06:     <TextView 
07:         android:layout_width=
08:         android:layout_height=
09:         android:text=
10:     <EditText  
11:         android:layout_width=
12:         android:layout_height=
13:         android:layout_weight=
14:         android:text=
15: </LinearLayout>  

I kommande tre avsnitt beskrivs hur dessa används för att strukture

Linjär utplacering  
Linjär utplacering innebär att UI-komponenterna placeras i en kolumn under varandra 
eller på rad. Exemplet nedan visar ett användargränssnitt som innehåller en knapp och en 
ruta som text kan redigeras i. Här används även två attribut som är specifika för linjär 

och layout_weight . Attributet orientation  styr över om 
komponenterna ska placeras horisontellt eller vertikalt. Layout_weight  gör att man styra 
över om komponenterna ska ta upp outnyttjat utrymme, ger man flera komponenter 
samma värde på attributet delar de lika på det outnyttjade utrymmet, får de olika värden 
fördelas utrymmet efter skillnaden på värdena. I det här exemplet fyller komponenten av 

ut resterande del av skärmen. (22) 

Resultatet blir enligt figuren nedan. 

 
definierat i kodexempel 30. 

"1.0" encoding= "utf-8"?> 

xmlns:android= "http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation= "vertical" 
android:layout_width= "fill_parent" 
android:layout_height= "fill_parent" > 

android:layout_width= "wrap_content"  
android:layout_height= "wrap_content"  
android:text= "Enter text:" /> 

android:layout_width= "fill_parent" 
android:layout_height= "wrap_content" 
android:layout_weight= "1.0" 
android:text= "" /> 
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dessa används för att strukturera ett 

komponenterna placeras i en kolumn under varandra 
eller på rad. Exemplet nedan visar ett användargränssnitt som innehåller en knapp och en 
ruta som text kan redigeras i. Här används även två attribut som är specifika för linjär 

styr över om 
gör att man styra 

över om komponenterna ska ta upp outnyttjat utrymme, ger man flera komponenter 
lika på det outnyttjade utrymmet, får de olika värden 

fördelas utrymmet efter skillnaden på värdena. I det här exemplet fyller komponenten av 

 

"http://schemas.android.com/apk/res/android" 
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3.7.2.2 Relativ utplacering 
Med relativ utplacering placerar man komponenter utifrån varandra. Man anger till 
exempel att komponent C ska ligga under komponent A och till höger om komponent B. 
När man använder relativ utplacering är det viktigt att varje komponent tilldelas ett ID, 
annars kan inte andra komponenter relatera till den. Komponenter kan endast relatera till 
komponenter som redan definierats. Exemplet nedan visar hur man åstadkommer samma 
layout som i exemplet ovan fast med relativ utplacering. (19) (22) 
 

 
Kodexempel 31. 

3.7.2.3 Utplacering med tabeller 
Ett annat möjligt tillvägagångssätt för att placera ut komponenter är genom att använda 
sig av en tabell. En tabell består av ett antal rader som består av objekt av typen 
TableRow . Varje komponent i tabellen hamnar i en egen cell. Antalet rader i en tabell 
avgör utvecklaren, men antalet kolumner avgörs av den rad som innehåller flest 
komponenter. För att komponenter att sträcka sig över fler celler används attributet 
layout_span , värdet till attributet anger antalet celler som komponenten ska sträcka sig 
över. För att specificera exakt vilken cell en komponent ska ligga i använder man 
attributet layout_column . (19) (22) 

3.7.2.4 Kombinera layouter 
Till klassen ViewGroup  finns fler subklasser än de som gåtts igenom ovan. Alla har sin 
egen inriktning, vissa är till för att hantera listor och en del för att hantera bilder. För att 
få ett optimalt gränssnitt krävs ofta att man kombinerar olika typer av Layout-objekt i 
varandra. (22) 

3.7.3 Animeringar i Android 
Android innehåller stöd för två olika typer av animationer, tweened animations och frame 
by frame animations. Den första typen innebär att man kan förändra innehållet i ett View -
objekt genom att till exempel ändra storlek eller rotera innehållet. Frame by frame 
innebär att man visar en serie bilder efter varandra för att skapa en animation. Båda 

00: <?xml version= "1.0" encoding= "utf-8"?> 
01: <RelativeLayout  
02:     xmlns:android= "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
03:     android:layout_width= "fill_parent" 
04:     android:layout_height= "fill_parent" > 
05:     <TextView 
06:         android:id=”@+id/tv” 
07:         android:layout_width= "wrap_content"  
08:         android:layout_height= "wrap_content"  
09:         android:text= "Enter text:" /> 
10:     <EditText 
11:         android:id=”@+id/et”  
12:         android:layout_width= "fill_parent" 
13:         android:layout_height= "fill_parent" 
14:         android:layout_below=”@+id/tv” 
15:         android:text= "" /> 
16:  </ RelativeLayout > 
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typerna fungerar tillsammans med alla View -objekt. Om man kopplar en animation till 
någon typ av View -objekt som i sin tur innehåller andra View -objekt påverkas även de av 
animationen. (45) (48) 

3.7.3.1 Tweened animations 
Tweened animations används för att göra någon form av förändring på innehållet i ett 
View -objekt. Till exempel om man vill få en knapp att glida in från ena sida och sedan 
glida ut på andra sidan när en användare trycker på knappen. Det finns stöd för att skala 
komponenter, förflytta, rotera och ge komponenter olika grader av genomskinlighet. 
Beroende på hur man vill att animationen ska bete sig så kan man välja att göra flera 
förändringar samtidigt eller göra dem efter varandra. Till exempel om man vill rotera och 
skala upp samtidigt eller om man först vill rotera och sedan skala upp. View -objektet 
bestämmer storleken på animationen, det går inte att göra en animation som är större än 
View -objektet. (48) 
 
Animationer kan deklareras i XML  eller direkt i koden. Deklarationen beskriver hur 
animeringen skall se ut och hur länge den skall köras. XML -filer som innehåller 
deklarationer av animationer sparas i applikationskatalogen under res/anim . Exemplet 
nedan visar hur man definierar en enkel animation av en text där texten flyttas först trettio 
punkter åt höger och sedan tillbaka och samtidigt fasas texten fram från att vara osynlig 
till fullt synlig. (48) 
 

 
Kodexempel 32. 
 
På rad ett i exemplet finns en tagg som heter <set> , det är den yttersta taggen som kan 
innehålla andra animationer. Det innehåller två attribut, shareInterpolator  och 
interpolator . Attributet shareInterpolator  anger att alla animationer inom taggen 
<set>  ska dela interpolator . Det senare attributet anger hur snabbt man vill att 
animationernas effekt ska ske. I exemplet är attributets värde satt till 

00:  <?xml version= "1.0" encoding= "utf-8" ?> 
01:  <set xmlns:android= "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
02:  android:shareInterpolator= "true"  
03:  android:interpolator= "@android:anim/accelerate_interpolator"> 
04:  <translate android:fromXDelta= "0" 
05:    android:toXDelta= "30" 
06:    android:duration= "800" 
07:    android:fillAfter= "true"/> 
08:  <translate android:fromXDelta= "0" 
09:    android:toXDelta= "-30" 
10:    android:startOffset= "800" 
11:    android:duration= "800" 
12:    android:fillAfter= "true"/> 
13:  <alpha  
14:    android:fromAlpha= "0.0"  
15:    android:toAlpha= "1.0"  
16:    android:duration= "1600" />     
17:  </set> 
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accelerate_interpolator , det innebär att texten kommer flytta sig långsamt i början 
och sedan accelererar hastigheten på förflyttningen. (49) 
 
På rad fyra och åtta finns två element som heter <translate> , dessa hanterar 
förflyttning. Attributet toXDelta  säger hur många punkter förflyttningen ska vara, 
attributet duration  bestämmer hur lång tid förflyttningen ska ta. Det andra translate-
elementet innehåller ett attribut som heter startOffset,  den anger efter hur lång tid 
animationen ska starta. Det är ett exempel på en sekventiell animation. Rad tretton visar 
hur man kan fasa in en animation från att vara osynlig till fullt synlig. (49) 
 
För att kunna köra animationen krävs följande kod i aktiviteten. 
 

 
Kodexempel 33. 
 
På rad noll hämtas instansen av det objekt som ska animeras. Rad ett visar hur 
animationen laddas in från XML -filen och på rad två startas animationen. (49) 

3.7.4 Touch mode 
Android skiljer på att styra enheter via knappar, till exempel med piltangenter, och via en 
pekskärm. Om användaren använder någon form av knappar för att styra telefonen 
markeras objekt på skärmen som användaren kan interagera med, exempelvis knappar 
och textrutor. Det sker för användaren ska känna kontroll över systemet och veta vilket 
objekt som vid den tidpunkten kan ta input. Markeringar används även ur 
navigeringssynpunkt, genom att användaren med hjälp av piltangenter förflyttar 
markeringen till det objekt hon vill interagera med. (45) 
 
Om användaren istället använder en pekskärm för att styra telefonen finns inget behov av 
att visa för användaren vilket objekt som kan ta input just nu, då användaren endast 
behöver peka på det objekt hon vill interagera med. I Android kallas det för Touch mode. 
(45) 
 
En enhet som har stöd för både pekskärm och navigering med knappar hoppar in och ut 
ur Touch mode beroende på om användaren använder pekskärmen eller piltangenter. Om 
användaren först använder pekskärmen och sedan börjar använda piltangenter för att 
navigera kommer enheten markera ett objekt på skärmen. (45) 

3.7.5 Undvik att applikationer stängs ner 
Applikationer i Android körs normalt i en enda tråd, det inkluderar all UI-hantering. För 
att applikationer inte ska kännas långsamma för användaren finns i Android en gräns för 
att applikationer inte får ha en långsammare svarstid än fem sekunder. Om en applikation 
inte svarar inom den tiden kommer ett meddelande visas för användaren som säger att 
applikationen inte svarar och användaren kan välja att stänga ner applikationen eller 

00:  TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.tv) ; 
01: Animation anim = 

AnimationUtils. loadAnimation( this, R.anim.test); 
02: tv.startAnimation(anim); 
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vänta på att den ska svara. Det gör att utvecklare måste se till att tunga beräkningar och 
långa operationer inte körs i huvudtråden, då den helst endast ska hantera UI-händelser 
och kortare operationer. Krävs att tunga beräkningar görs eller att operationer som kan ta 
lång tid körs bör dessa antingen köras i en bakgrundstråd eller i en service. (50) 
 
Bakgrundstrådar kan sättas upp på flera sätt. Antingen genom att direkt i koden skapa en 
ny tråd som körs eller via en Handler . Handler  använder också en bakgrundstråd, men 
har fördelen att den kan tala om för huvudtråden när bakgrundstråden har exekverat klart. 
Handlerobjektet är kopplat till huvudtrådens meddelandekö och kan skicka meddelanden 
till den kön. Bakgrundstråden kan sedan skicka antingen meddelanden eller körbara 
objekt direkt till huvudtråden via handlerobjektet. (19) (51) 
 

 
Kodexempel 34. 
 
Exemplet ovan visar hur ett handlerobjekt som kan ta emot meddelanden används. Rad 
två är metoden som hanterar vad som ska ske när ett meddelande tas emot. Rad nio 
innehåller anropet för att skicka meddelanden. I detta exempel skickas ett tomt 
meddelande, men man kan även skicka meddelanden med argument vid behov. (19) 

3.8 Användning av tjänster i Android 
Som beskrevs i avsnittet om Application framework finns det ett antal hårdvarutjänster i 
Android. Alla dessa tjänster används på ett liknande sätt, med hjälp av ett managerobjekt. 
Varje tjänst har sitt eget managerobjekt som hanterar åtkomsten till tjänsten. 
Mangerobjekten skapar inte utvecklaren upp själv, utan det sköts av operativsystemet 
genom att man kör metoden Context.getSystemService() , metoden tar den tjänst man 
vill använda som inparameter. I nästa avsnitt visas ett exempel på hur man använder 
managerobjektet när man vill ta fram en enhets geografiska position. På samma sätt som 
managerobjektet används för att ta fram enhetens position kan managerobjekt användas 
för att hantera trådlös uppkoppling, enhetens vibrator och sensorer med mera. 
  

01: final Handler myHandler = new Handler(){ 
02:     public void handleMessage(Message msg){ 
03:        //kod som exekveras i huvudtråden 
04:    } 
05: }; 
06: Thread backgroundThread = new Thread(new Runnab le(){ 
07:     public void run(){ 
08:        //Kod som exekveras i bakgrundstråden 
09:         myHandler.sendMessage (myHandler.obtainMessage());                   
10:     }              
11: }); 
12: backgroundThread.start(); 
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3.8.1 Lokalisering 
Android erbjuder utvecklare möjligheten att få tillgång till information som talar om var 
enheten befinner sig, en lokaliseringstjänst. API:et för lokaliseringstjänsten hanterar inte 
bara en eventuell GPS-enhet, utan har även stöd för lokalisering med hjälp av mobilmaster 
och trådlösa nätverk med kända positioner. Kodexemplet nedan visar hur  lokaliserings-
tjänsten används för att ta fram enhetens senast kända position. (19) 
 

 
Kodexempel 35. 
 
I exemplet hämtas en instans av LocationManager , vilket är det objekt som hanterar 
tillgången till lokaliseringstjänsten. Som tidigare nämnts kan enhetens position hämtas på 
ett flertal sätt, genom så kallade leverantörer. Varje leverantör motsvarar ett 
tillvägagångssätt för att hämta positioner, vilken leverantör som används anges när 
enhetens position ska bestämmas. I exemplet ovan väljer vi att använda oss av en GPS, 
genom att anropa metoden getLastKnownLocation  med strängen gps  som inparameter 
får vi en position som svar. Positionen ges i form av ett objekt av typen Location . Ur det 
objektet kan sedan positionens longitud, latitud, höjd över havet, hastighet med mera tas 
fram. (19) 
 
Om utvecklaren inte vet vilken leverantör av positioner som bör användas kan hon 
använda sig av klassen Criteria  för att avgöra det. Utvecklaren anger ett antal premisser 
för ett objekt av typen Criteria  som LocationManager  kan använda för att ta den 
leverantör som är lämpligast. Det kan till exempel anges att det inte får kosta några 
pengar att ta fram positionen, eller att positionen ska innehålla en höjd. Ett scenario som 
man kan tänka sig är när användaren har ett välladdat batteri används en GPS som 
leverantör, men när batterikapaciteten börjar ta slut används någon annan typ av 
leverantör. Kodexemplet nedan visar hur en leverantör som kan ta fram positioner som 
har en höjd och hastighet kan tas fram med hjälp av klassen Criteria . (52) 
 

 
Kodexempel 36. 
 
Lokaliseringstjänsten har även stöd för att låta enheten prenumerera på uppdateringar av 
dess position och att meddela enheten när den kommer nära en viss position. Det finns 
även en klass som kan omvandla positioner till adresser och tvärtom. (53) 

00: Criteria myCriteria = new Criteria(); 
01: myCriteria.setAltitudeRequired(true); 
02: myCriteria.setSpeedRequired(true); 
03: String bestProvider =  

  locationManager.getBestProvider(myCriteria, true) ; 

00: LocationManager myLocationManager =   
        getSystemService(LOCATION_SERVICE); 
01: String myLocationProvider = “gps”; 
02: Location myLocation = 

  myLocationManager.getLastKnownLocation(myLocation Provider); 
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3.8.1.1 Lokalisering i bakgrunden 
Ovanstående avsnitt har visat hur utvecklare kan använda de tjänster som finns i Android, 
men det kan vara intressant att belysa även hur det fungerar i bakgrunden. 
 

 
Figur 16. Hur anropskedjan i går då en applikation använder sig av enhetens GPS. (8) 
 
Figuren ovan visar hur kedjan med anrop går genom plattformen för att ta fram enhetens 
position när man använder sig av en GPS. När metoden getSystemService()  exekveras 
görs ett IPC-anrop till LocationManagerService  i applikationsramverket. I plattformen 
finns två implementeringar av GPSLocationProvider , den ena är skriven i Java och 
finns i applikationsramverket, den andra är skriver i C/C++ och finns i lagret med 
bibliotek. LocationManagerService  använder sig sedan av GPSLocationProvider  i 
applikationsramverket för att ta fram positionen. GPSLocationProvider  anropar i sin tur 
implementeringen i bibliotekslagret. Det anropet görs med Java Native Interface (JNI), 
som är ett ramverk i Java som finns för att man ska kunna anropa bibliotek skrivna i 
andra språk än i Java, i detta fall C/C++. Därefter laddas libgps.so  in under körning, 
libgps.so  kan ses som en hårdvaruabstraktion som tillverkare av enheter utvecklar sina 
drivrutiner emot. (8) 

3.8.2 Notification manager 
I Android finns möjligheten för utvecklare att starta aktiviteter genom metoden 
startActivity()  vid specifika händelser eller från en service som körs i bakgrunden. 

Lokaliseringsapplikation 

LocationManagerService 

GPSLocationProvider 

GPSLocationProvider 

libgps.so  

Drivrutin 

Applikations-
ramverk 

Bibliotek 

Linuxkärnan 

IPC-anrop 

JNI 

Laddas in 
under körning 
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Det medför att en aktivitet kan startas upp när användaren sysslar med något helt annat på 
telefonen, till exempel spelar spel eller skriver ett SMS. Att användaren helt plötsligt får 
upp en annan aktivitet kan skapa irritation hos henne eftersom hon blir avbruten i sitt 
arbete. (54) 
 
Ett annat sätt för att fånga användarens uppmärksamhet eller för att starta en aktivitet från 
en bakgrundsservice är att göra det genom att först skicka ett meddelande till användaren. 
Det finns ett speciellt stöd för att göra det i plattformen och dessa meddelanden visas i 
statusfältet i enheten, därifrån kan användaren klicka på meddelandet och få upp 
information om varifrån meddelandet kommer. Genom att meddelandena visas i enhetens 
statusfält visas de på samma sätt som operativsystemet själv visar meddelanden för 
användaren. Det går även fånga användarens uppmärksamhet genom att blinka med 
skärmen i olika mönster, spela upp ljud och använda telefonens vibrator. Allt detta finns 
det stöd för i Notification manager. (19) (54) 
 

 
Kodexempel 37. 
 
Exemplet ovan visar hur man skickar ett meddelande till statusfältet från en aktivitet eller 
service. (19) 

• På rad noll hämtas en instans av NotificationManager  som hanterar åtkomsten 
till tjänsten, på samma sätt som gjordes i exemplet som tog fram enhetens 
geografiska position.  

• Rad ett visar hur meddelande som ska skickas skapas upp och det specificeras 
vilken ikon och text som ska visas i statusfältet. Den sista parameter anger när 
meddelandet ska visas, metoden currentTimeMillis()  skickar in tidpunkten 
just nu och därmed kommer meddelandet visas direkt.  

• På rad två skapas ett PendingIntent  upp som används för att starta en specifik 
aktivitet när användaren klickar på meddelandet i statusfältet. 

• På rad fem kopplas information till meddelandet som ger den en titel, 
informationstext och den Intent  som skapades på rad två. 

• Rad sex skickar meddelandet till statusfältet, den första parametern är ett heltal 
som ska vara unikt. Det används för att det senare ska gå att kunna ta bort 
meddelandet manuellt ifrån statusfältet med metoden cancel() . 

00: NotificationManager myNotificationManager = 
      (NotificationManager) getSystemService( NOTIFICATION_SERVICE); 
01: Notification notification = new  

Notification(R.drawable. star_big_on, "Status field msg", 
System. currentTimeMillis()); 

02: PendingIntent contentIntent = PendingIntent. getActivity(this,  
0, new Intent(this, yourclass.class), 0); 

03: CharSequence title = "Title of notification"; 
04: CharSequence info = "Information about notifica tion"; 
05: notification.setLatestEventInfo(this, title, in fo,  

contentIntent); 
06: myNotificationManager.notify(5050, notification ); 
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4 Verktyg i Android SDK 
I Androids SDK finns ett antal verktyg som skall underlätta utvecklingen av applikationer 
till plattformen, de två främsta är en emulator som emulerar operativsystemet samt 
Dalvik Debug Monitor Service (DDMS) som bland annat ger information om de processer 
som körs i emulatorn. 

4.1 Emulatorn 
I Androids SDK ingår en emulator som emulerar en Androidtelefon. Emulatorn innehåller 
hela Androidplattformens mjukvarustack, det vill säga allt från förinstallerade program, 
som till exempel webbläsare, till operativsystemets kärna. Den emulerar även all 
hårdvara i telefonen och ger utvecklare möjlighet att testa sina applikationer i olika 
förhållanden som nätverksfördröjningar eller olika typer av telefonnät. (55) 
 
Android är en öppen plattform som är tänkt att kunna köras på flera olika enheter med 
olika upplösningar och skärmlägen. För att underlätta för utvecklare att kunna utveckla 
applikationer för Android stöder emulatorn olika upplösningar och skärmlägen. 
Upplösning ställs in innan emulatorn startas, men skärmläge kan ändras under körning, 
precis som i verkligheten på vissa telefoner. 
 
På samma dator går det att ha sexton stycken emulatorer igång samtidigt och dessa kan 
kommunicera med varandra. Det är till exempel fullt möjligt att skicka SMS från en 
emulator till en annan. Detta görs på precis samma sätt som om man skulle skicka ett SMS 
från en telefon till en annan. Dock är det en skillnad och det är att man inte använder sig 
av ett telefonnummer när man skickar mellan emulatorerna utan av deras konsolports-
nummer. (55) 

4.1.1 Emulatorkonsolen 
Om utvecklaren skulle vilja göra en ändring i emulatorn under körtid, som till exempel 
ändra telefonens GPS-koordinater så görs det genom att koppla upp sig mot emulatorn via 
Telnet. Om endast en emulator är igång så är emulatorns konsolportsnummer 5554, sedan 
ökar konsolportsnumret med två för varje ny emulator som körs, det vill säga emulator 
nummer två som körs får konsolportsnummer 5556 och nästa 5558. (55) 
 
För att koppla upp sig mot en emulator via Telnet används följande kommando. 
 

 
Kommandoexempel 1. 
 
För att ändra emulatorns GPS-koordinator i konsolen så används kommandot geo . När 
kommandot har exekverats så behandlar emulatorn det som att koordinaterna ändras på 
exakt samma sätt som om telefonen faktiskt har flyttat sig. Det är ingen skillnad för 
applikationerna i emulatorn som använder GPS:en. (55) 
 

telnet localhost < konsolportsnummer > 
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Kommandoexempel 2. 

4.1.2 Nätverksfördröjning och överföringshastighet 
I emulatorn kan nätverksfördröjningar emuleras så att utvecklare kan testa sina program i 
de miljöer som programmet kommer att köras i. Antingen kan ett färdiginställt mobilnät 
användas eller så kan en godtycklig fördröjning i millisekunder specificeras. 
Nätverksfördröjningen kan ställas in antingen att starta emulatorn med flaggan netdelay , 
se exemplet nedan. (55) 
 

 
Kommandoexempel 3. Ändra nätverksfördröjning med flagga till emulatorn 
 
Om det önskas att ändra nätverkfördröjningen under tiden som emulatorn körs, så kan 
detta göras i emulatorkonsolen, genom kommandot network , se exemplet nedan. 
 

 
Kommandoexempel 4. Ändra nätverksfördröjning via emulatorkonsolen 
 
Fördröjningarna som man kan använda sig av är de vanliga mobilnäten: 
 

Tabell 5. Nätverksfördröjning (55) 
Namn <fördröjning> 
GPRS gprs 
EDGE/EDGPRS edge 
UTMS/3G umts 

Ingen fördröjning none 

Egen fördröjning <nummer> 

 
Om programmeraren vill ändra nätverkets överföringshastighet fungerar det på samma 
sätt som när nätverksfördröjningen ändras. För att starta emulatorn med en viss 
överföringshastighet skall emulatorn startas med flaggan netspeed . Exemplet nedan 
visar just detta. 
 

 
Kommandoexempel 5. Ändra överföringshastighet med flagga till emulatorn 
 
Precis som nätverksfördröjningen kan även överföringshastigheten ändras under tiden 
som emulatorn körs. Detta görs i emulatorkonsolen med kommandot network , se 
exemplet nedan. 
 

 
Kommandoexempel 6.  Ändra överföringshastighet via emulatorkonsolen 
 

network spped <hastighet>  

emulator - netspeed <hastighet>  

network delay <fördröjning>  

emulator –netdelay <fördröjning>  

geo fix <longitud> <latitud> 
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Nedan är en tabell över vilka mobilnätshastigheter som emulatorn kan emulera. 
Hastigheterna är angivna i kilobit per sekund. (55) 
 

Tabell 6. Överföringshastigheter (55) 
Namn <hastighet> Hastighet upp (kbit/s) Hastighet  ner (kbit/s) 
GSM gsm 14.4  14.4 
HSCSD Hscsd 14.4  43.2 
GPRS gprs 40.0 80.0 
EDGE/EDGPRS edge 118.4 236.8 
UTMS/3G utms 128.0 1920.0 
HSDPA hsdpa 348.0 14400.0 
Ingen gräns full   
Specificera upp och 
ner- hastighet 

<up>:<ner>   

4.1.3 Dalvik Debug Monitor Service 
För att utvecklare lättare skall kunna hitta fel och testa sina program så har OHA skapat 
verktyget Dalvik Debug Monitor Service (DDMS). I DDMS finns en hel del funktionalitet, 
allt från att se alla felutskrifter till att se vad processernas trådar gör. DDMS visar även 
varje applikations och systemets utskrifter, om det är något fel i applikationen kommer 
det att skrivas ut. Eftersom utskrifterna kan bli väldigt många finns möjligheten att 
filtrera utskrifterna antingen med hänsyn till vad det är för typ av meddelande, som till 
exempel felmeddelande, varningsmeddelande och vanlig information, eller genom att 
skapa egna filter. (56) 
 
Användaren kan även se om hur mycket CPU eller minne en process tar. Det är även fullt 
möjligt att stoppa processer som körs och även tvinga fram en skräpsamling (från 
engelskans Garbage collection) i processen. (56) 
 
Åtkomst till enhetens filsystem görs med hjälp av File explore, där användaren har 
tillgång till hela enhetens katalogstruktur, och kan kopiera filer mellan sin dator och 
enheten/emulatorn. (56) 

4.1.4 Dumpar 
Om en programmerare vill ha en minnesdump av enheten så finns denna möjlighet. Det 
finns tre olika dumpar som kan skapas. (56) 

1. Dump av enhetens minne och loggutskrifter. 
2. Dump av en applikations minne och loggutskrifter. 
3. Dump av enhetens olika radioenheter, som GSM och WLAN . 
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4.1.4.1 Trådar 
I DDMS kan även detaljerad information om processens trådar visas. När användaren 
klickar på fliken Threads möts denne av en lista med sex kolumner, ID, Tid, Status, utime, 
stime och Name. Där ID är trådens unika ID i Dalvik, medan Tid är trådens Linuxtråd-ID. 
Tid för ett programs huvudtråd kommer vara samma som dess ID. Status visar vilken 
status som tråden har.  Listan nedan visar olika värden som trådarna kan ha på sin status: 
(56) 

• Värdet running  innebär att den körs. 
• Värdet sleeping  innebär att metoden sleep()  i Thread -objektet har körts och 

tråden sover därmed. 
• Värdet wait  betyder att tråden befinner sig i metoden wait()  som finns i 

Object- klassen och väntar på att köras. 
• Värdet native  innebär att tråden exekverar lågnivåkod som inte exekveras i den 

virtuella maskinen.  
• Värdet vmwait  tråden väntar på en resurs som är knuten till Dalvik eller på något 

sätt används av en annan Dalvikprocess. 
• Värdet zombie  innebär att tråden håller på att bli nedstängd. 

Kolumnen utime  visar hur mycket tid tråden har lagt ned på att exekvera användarkod 
och stime  visar hur mycket tid tråden har lagt ned på att exekvera systemkod. Kolumnen 
Name visar trådens namn. (56) 
 
När användaren markerar en tråd så presenteras information om vilka klasser som tråden 
använder sig av och vilka metoder som används i klassen. Filnamnet på filen som klassen 
ligger i presenteras också. (56) 
 



 

5 Design och Implementering
Under examensarbetet utvecklades två appl
samt en lokaliseringstjänst. Applikationerna utvecklades för att kunna användas som 
exempel för att se vilka problem och möjligheter som finns vid utveckling för plattformen. 
I detta kapitel beskrivs hur applikationerna är uppbyggda.

5.1 MusicOracle – en musikigenkännings
MusicOracle är en applikation vars uppgift är att känna igen ett stycke musik och 
information om musiken för användaren

5.1.1 Aktiviteter 
Applikationen består av tre stycken aktiviteter, 
och ResultActivity . MusicOracleActivity

spelar användaren in ljudsnutten som skall identifieras. I 
MusicOracleActivity  skickas ljudet för 
resultatet av musikigenkänningen, se figurerna nedan.
 

 
Figur 17. MusicOracleActivity, SendActivity och ResultActivity
 
När användaren tycker på back
tillbaka till MusicOracleActivity

 

Design och Implementering  
examensarbetet utvecklades två applikationer, en musikigenkänningsappl

samt en lokaliseringstjänst. Applikationerna utvecklades för att kunna användas som 
för att se vilka problem och möjligheter som finns vid utveckling för plattformen. 

etta kapitel beskrivs hur applikationerna är uppbyggda. 

en musikigenkännings applikation 
MusicOracle är en applikation vars uppgift är att känna igen ett stycke musik och 
information om musiken för användaren, som titel, album och vilka som har gjort den.

Applikationen består av tre stycken aktiviteter, MusicOracleActivity , SendActivity

MusicOracleActivity  är applikationens startaktivitet och 
användaren in ljudsnutten som skall identifieras. I SendActivity  som startas 

skickas ljudet för identifiering. ResultActivity

resultatet av musikigenkänningen, se figurerna nedan. 

 
. MusicOracleActivity, SendActivity och ResultActivity  

När användaren tycker på back-knappen i ResultActivity  så skall applikationen gå 
MusicOracleActivity , se figuren nedan.  
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Figur 18. Aktiviteternas exekveringsordning 

5.1.1.1 MusicOracleActivity 
Som tidigare nämndes är MusicOracleActivity  applikationens startaktivitet. 
Aktiviteten ansvarar för inspelning av ljudet, detta görs med klassen RecorderMic  som är 
en typ av IRecorder .  RecorderMic  ansvarar för att spara det inspelade ljudet i en fil 
som sedan SendActivity  skickar för igenkänning. Filnamnet bestäms av 
MusicOracleActivity . 
 
RecorderMic  använder mikrofonen för att spela in ljudet men det är fullt möjligt att 
skapa en egen inspelningsklass som använder något annat inspelningsmedium så länge 
klassen är av typen IRecorder . Det inspelade ljudet sparas i en fil på enheten som sedan 
SendActivity  skickar iväg. 

5.1.1.2 SendActivity 
SendActivity  skickar ljudfilen för igenkänning och tar även emot svaret. Eftersom 
användaren skall ha möjlighet att avbryta sändningen så måste aktiviteten trådas, 
sändningen sköts i en ny tråd medan UI-hanteringen sköts i huvudtråden.  Huvudtråden 
hanterar användarens input och animerar texten ”Sending” samt en ikon. Animeringarna 
finns där så att användaren skall förstå att applikationen arbetar. 
 
Den nya tråden använder klassen MusicQuery  för att hantera sändning, mottagande av 
svar och möjligheten att avbryta kommunikationen mot internet. MusicQuery  fungerar 
som ett lager för nätverkshanteringen, SendActivity behöver enbart känna till klassen 

MusicQuery , SendActivity behöver inte veta hur MusicQuery fungerar eller vilket 
nätverksprotokoll som används vid igenkänningen. 
 
När svaret har tagits emot stängs den nya tråden ned eftersom det inte finns någon 
anledning att ha den körande. 
 

MusicOracleActivity  

SendActivity  

ResultActivity  
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Figur 19. Kommunikation mot Internet 
 
När användaren trycker på cancel-knappen eller trycker på back-knappen på enheten 
avbryts sändningen och applikationen återgår till MusicOracleActivity  och 
programmet är redo för en ny inspelning. 
 
Information om ljudsnutten som SendActivity  har tagit emot måste skickas till 
ResultActivty  så att den kan presentera informationen. Detta görs genom att placera 
information i Intent:en som startar ResultActivity , se kodexemplet nedan.  
 
Den information som skickas med är resultatet av identifieringen, detta fås från metoden 
getQueryResult()  i klassen MusicQuery , sedan skickas även filnamnet på inspelnings-
filen med. 
 

 
Kodexempel 38. 

5.1.1.3 ResultActivity 
ResultActivity  är den enklaste aktiviteten i programmet. Aktiviteten har uppgifterna 
att ta emot ett svar från SendActivity , tolka och presentera den informationen men även 
att ta bort ljudinspelningsfilen från enheten då den inte behövs längre. 
 
Informationen hämtas från aktivitetens Intent och skickas som parameter till metoden 
displayResult() .  
 

 
Kodexempel 39. 
 
På samma sätt tas filnamnet ut när filen skall tas bort. 

00:  displayResult( this.getIntent().getStringExtra("result"));  

00:    private void startResultActivity(){ 
01:        Intent i = new Intent(this,ResultActivit y.class); 
02:        i.putExtra("result", musicQuery.getQuery Result()); 
03:        i.putExtra("filename", filename); 
04:        startActivity(i); 
05:    } 

SendActivity  Internet MusicQuery  

Huvudtråden Ny tråd 
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5.1.2 Aktivitetsstack 
När en ny aktivitet startar lägger den sig ovanpå den gamla aktiviteten i aktivitetsstacken, 
detta eftersom det inte går att stänga ned en aktivitet innan vi har startat nästa, se figuren 
nedan.  

 
Figur 20. Aktivitetstacken 
 
När användaren till exempel är klar med ResultActivity  så kommer SendActivity att 
få fokus direkt eftersom den är under ResultActivity  på stacken. Eftersom användaren 
skall tillbaka till MusicOracleActivity  så stängs SendActivity  ned direkt när den får 
tillbaka fokus från ResultActivity . Detta görs genom att köra metoden finish() 

direkt efter metoden startActivity , se nedan. 
 

 
Kodexempel 40. 

5.2 AgenSmith – en lokaliseringstjänst 
AgenSmith är en tjänst där användare kan se på en karta var hennes vänner befinner sig. 
Applikationen är en del av en lokaliseringstjänst som består av två delar, applikationen i 
sig som är klienten och sedan serverdelen som håller klienterna med data. När 
användaren startar applikationen skickas hennes position till servern som returnerar andra 
användares data tillbaka till klienten. Figuren nedan visar hur data skickas mellan klienter 
och server. 

00: startActivity(i); //Variabeln i är en Intent. 
01: finish(); 

MusicOracleActivity 

SendActivity 

ResultActivity 



 

Figur 21. Kommunikation mellan klient och server

5.2.1 Klient 
Klienten är den del av tjänsten som användaren har installerad på sin telefon.
nedan visar huvudaktiviteten i applikationen.
användarens användarnamn och lösenord. Applikationen kopplar upp sig mot servern och 
skickar med användarnamn, lösenord, status och nuvarande position som paramet
URL:en. Om användarnamnet och lösenordet är korrekt skickas en sträng
information om andra användare 
är felaktigt skickas ett felmeddelande till klienten, användaren får då ange anvä
och lösenord på nytt. 
 

 
Figur 22. Klient 
 
Svaret från servern läses in och användaren får upp en karta med 
och andra användares positioner utmärkta. Applikationen skickar sedan användarens 

Klient  

Ta emot 
information om 

andra användare 

Skicka  
position, status

ation mellan klient och server 

Klienten är den del av tjänsten som användaren har installerad på sin telefon.
nedan visar huvudaktiviteten i applikationen. När applikationen startas frågas efter 
användarens användarnamn och lösenord. Applikationen kopplar upp sig mot servern och 
skickar med användarnamn, lösenord, status och nuvarande position som paramet

:en. Om användarnamnet och lösenordet är korrekt skickas en sträng
information om andra användare i retur till klienten. Om användarnamnet eller lösenordet 
är felaktigt skickas ett felmeddelande till klienten, användaren får då ange anvä

och användaren får upp en karta med både sin egen position 
användares positioner utmärkta. Applikationen skickar sedan användarens 

Server  

Klient  

Klient 

 
position, status 
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Klienten är den del av tjänsten som användaren har installerad på sin telefon. Figuren 
När applikationen startas frågas efter 

användarens användarnamn och lösenord. Applikationen kopplar upp sig mot servern och 
skickar med användarnamn, lösenord, status och nuvarande position som parametrar i 

:en. Om användarnamnet och lösenordet är korrekt skickas en sträng i XML  med 
i retur till klienten. Om användarnamnet eller lösenordet 

är felaktigt skickas ett felmeddelande till klienten, användaren får då ange användarnamn 

sin egen position 
användares positioner utmärkta. Applikationen skickar sedan användarens 
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position till servern var tionde minut och hämtar då även den senaste informationen som 
finns om andra användare.  
 
Klienten kan delas in i två delar, en del som utgör gränssnittet mot användaren och en del 
som består av en bakgrundsservice. Kommunikationen mellan aktiviteterna och 
bakgrundservicen görs genom att aktiviteterna kan anropa metoder hos 
bakgrundsservicen via IPC-anrop, men det är endast en aktivitet i taget som kan 
kommunicera med bakgrundsservicen och det är den aktiviteten som är synlig. 
Bakgrundsservicen kan meddela aktiviteterna om olika händelser genom att skicka ut 
broadcasts som aktiviteterna reagerar på. 
 

 
 

5.2.1.1 Aktiviteter 
Applikationen innehåller fem aktiviteter som tillsammans utgör gränssnittet: 

• LoginActivity . Det är en aktivitet för att hantera inloggning av användaren. 
• AGMapActivity . Applikationens huvudaktivitet som bland annat innehåller den 

kartkomponent som visar vart andra användare befinner sig. 
• ChangeStatusActivity . Aktivitet visar den information som finns registrerad 

om användaren samt låter henne byta status. 
• PeopleSpecificInformationActivity . Visar detaljerad information om de 

användare som finns representerade i kartan. 
• SendSMSActivity . Används för att skicka SMS till andra användare av tjänsten. 

5.2.1.1.1 LoginActivity 
Som nämndes i stycket ovan är LoginActivity  den aktivitet som hanterar inloggning av 
användaren och det är denna aktivitet som hon först möter när applikationen startas. 
Figuren på nästa sida nedan visar hur aktiviteten ser ut. 
 

Figur 23. Kommunikation mellan aktiviteter och service. 

Aktiviteter Service 
 

IPC-anrop 

brodcast  



 

 
Figur 24. LoginActivity 
 
När användaren angett sina inloggningsuppgifter anropar aktiviteten en metod hos 
servicen som heter verifyuser

anrop mot servern som kontrollerar användarnamn
skickar servicen en broadcast till 
AGMapActivity  startar då LoginActivity

finns en variabel som talar om för 
misslyckades. Aktiviteten talar om för användaren att inloggningen misslyckades och ber 
denne prova igen. Figuren nedan visar hur inloggningen går till.
 

Figur 25. Kommunikation mellan service 

5.2.1.1.2 AGMapActivity 
Som tidigare nämnts är AGMapActivity

aktivitet som användaren kommer spendera mest tid. När aktiviteten 
onStart()  startas direkt aktiviteten 
har rätt att använda applikatione
typen MainMapOverlay , det kommer att innehålla alla användare som ska ritas ut på 
kartan. Figuren nedan visar hur aktiviteten ser ut när andra användare är utritade på 
kartan. 

Service 

verifyuser ()  

LoginActivity 

AGMapActivity 

Servicen 
kopplar upp sig 
mot servern

När användaren angett sina inloggningsuppgifter anropar aktiviteten en metod hos 
verifyuser  och därefter stängs aktiviteten ner. I servicen körs då ett 

anrop mot servern som kontrollerar användarnamn och lösenord. Om dessa är felaktiga 
skickar servicen en broadcast till AGMapActivity  om att inloggningen misslyckades och 

LoginActivity  igen. I den intent som startar LoginActivity

finns en variabel som talar om för LoginActivity  att den första inloggningen 
misslyckades. Aktiviteten talar om för användaren att inloggningen misslyckades och ber 
denne prova igen. Figuren nedan visar hur inloggningen går till. 

. Kommunikation mellan service och aktiviteter vid inloggning. 

 
AGMapActivity  applikationens huvudaktivitet, det är i denna 

aktivitet som användaren kommer spendera mest tid. När aktiviteten exekverar
startas direkt aktiviteten LoginActivity , detta för att verifiera att användaren 

har rätt att använda applikationen. När användaren verifierats instansieras ett objekt av 
, det kommer att innehålla alla användare som ska ritas ut på 

kartan. Figuren nedan visar hur aktiviteten ser ut när andra användare är utritade på 

LoginActivity 

Service Service

AGMapActivity 

broadcast  
v

Inloggning 
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LoginActivity

AGMapActivity

kopplar upp sig 
mot servern 
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När användaren angett sina inloggningsuppgifter anropar aktiviteten en metod hos 
och därefter stängs aktiviteten ner. I servicen körs då ett 

och lösenord. Om dessa är felaktiga 
om att inloggningen misslyckades och 

LoginActivity  
att den första inloggningen 

misslyckades. Aktiviteten talar om för användaren att inloggningen misslyckades och ber 

 

applikationens huvudaktivitet, det är i denna 
exekverar metoden 

, detta för att verifiera att användaren 
n. När användaren verifierats instansieras ett objekt av 

, det kommer att innehålla alla användare som ska ritas ut på 
kartan. Figuren nedan visar hur aktiviteten ser ut när andra användare är utritade på 

Service  

verifyuser ()  

LoginActivity  

AGMapActivity  



66 
 

 
Figur 26. AGMapActivity 
 
Kartan i sig är ett objekt av typen 
MapView, MapView är Androids inbyggda komponent för att hantera kartor, dessa kartor 
kommer från Googles karttjänst. Anlednin
subklass till denna är för att 
stödet finns implementerat i AGMapView

aktiviteten på att ta emot broadca
AGMapActivity  om att olika händelser inträffat, till exempel att användarens position har 
uppdaterats eller att det finns en uppdaterad lista med information om andra användare. 
När aktiviteten tar emot en sådan
hämta information, till exempel enhetens position eller den senaste informationen om 
andra användare. Figuren nedan visar hur kommunikationen går mellan 
och servicen när enhetens geografisk

Figur 27. Exempel på kommunikati
 
Om en användare går offline visas det för applikationen genom att den lista som fås från 
servern inte längre innehåller den specifika användaren. När 
broadcast om att det finns en uppdaterad lista med information om användare hos 
servicen hämtas listan genom 
MainMapOverlay  som innehåller en lista över alla användare, jämför den befintliga listan 
med den nya och tar bort de användare som inte längre räknas som online. 
 

Service 

AGMapActivity 

Service skickar ut en 
broadcast när enhetens 
position ändrats 

Kartan i sig är ett objekt av typen AGMapView som är implementerad som en subklass till 
är Androids inbyggda komponent för att hantera kartor, dessa kartor 

kommer från Googles karttjänst. Anledningen till att kartan är implementerad som en 
subklass till denna är för att MapView inte har stöd för inzoomning via dubbelklick, det 

AGMapView. Efter att aktiviteten exekverat onStart()

aktiviteten på att ta emot broadcasts från servicen. Dessa broadcasts meddelar 
om att olika händelser inträffat, till exempel att användarens position har 

uppdaterats eller att det finns en uppdaterad lista med information om andra användare. 
När aktiviteten tar emot en sådan broadcast anropas relevant metod i servicen för att 
hämta information, till exempel enhetens position eller den senaste informationen om 
andra användare. Figuren nedan visar hur kommunikationen går mellan AGMapActivity

och servicen när enhetens geografiska position ändras. 

. Exempel på kommunikation mellan aktivitet och service. 

Om en användare går offline visas det för applikationen genom att den lista som fås från 
servern inte längre innehåller den specifika användaren. När AGMapActivity

broadcast om att det finns en uppdaterad lista med information om användare hos 
servicen hämtas listan genom att metoden getPeople()  anropas hos servern. 

som innehåller en lista över alla användare, jämför den befintliga listan 
med den nya och tar bort de användare som inte längre räknas som online.  
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5.2.1.1.3 ChangeStatusActiv
Denna aktivitet gör precis det som namnet säger, den låter användaren byta sin status. 
Den visar även den information som finns registrerad om användaren.
angett en ny status och klickat på knappen Apply, se figuren nedan, anropas metode
changeStatus()  hos servicen och därefter stängs aktiviteten ner med metoden 
finish() .   
 

 
Figur 28. ChangeStatusActivity 

Figur 29. Användaren uppdaterar sin status
 
Figuren ovan visar kommunikationen mellan aktivitet och service när statusen 
uppdateras. Först anropar aktiviteten metoden 
sedan kontaktat servern om att statusen ska bytas skickar servicen en broadcast tillbaka 
till aktiviteten samt meddelar användaren om att statusändring lyckats eller misslyckats.

5.2.1.1.4 PeopleSpecificInformationActivity
Syftet med aktiviteten är att visa detaljerad information om specifika användare. 
Aktiviteten startas då användaren klickar först på en person på kartan och sedan på 
ikonen i den informationsruta som då kommer upp. All information som finns tillgänglig 
om personen visas då för användaren. Från aktiviteten finns även möjlighet för 

Service  

changeStatus 

ChangeStatusActivity

AGMapActivity  

ChangeStatusActivity 
Denna aktivitet gör precis det som namnet säger, den låter användaren byta sin status. 
Den visar även den information som finns registrerad om användaren. När användaren 
angett en ny status och klickat på knappen Apply, se figuren nedan, anropas metode

hos servicen och därefter stängs aktiviteten ner med metoden 

 

. Användaren uppdaterar sin status 

Figuren ovan visar kommunikationen mellan aktivitet och service när statusen 
ras. Först anropar aktiviteten metoden changeStatus()  i servicen, när servicen 

sedan kontaktat servern om att statusen ska bytas skickar servicen en broadcast tillbaka 
till aktiviteten samt meddelar användaren om att statusändring lyckats eller misslyckats.

PeopleSpecificInformationActivity 
teten är att visa detaljerad information om specifika användare. 

Aktiviteten startas då användaren klickar först på en person på kartan och sedan på 
ikonen i den informationsruta som då kommer upp. All information som finns tillgänglig 

för användaren. Från aktiviteten finns även möjlighet för 

ChangeStatusActivity  

Service  

AGMapActivity  

ChangeStatusActivity  

Broadcast + 
Toast 
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Denna aktivitet gör precis det som namnet säger, den låter användaren byta sin status. 
När användaren 

angett en ny status och klickat på knappen Apply, se figuren nedan, anropas metoden 
hos servicen och därefter stängs aktiviteten ner med metoden 

 

Figuren ovan visar kommunikationen mellan aktivitet och service när statusen 
i servicen, när servicen 

sedan kontaktat servern om att statusen ska bytas skickar servicen en broadcast tillbaka 
till aktiviteten samt meddelar användaren om att statusändring lyckats eller misslyckats. 

teten är att visa detaljerad information om specifika användare. 
Aktiviteten startas då användaren klickar först på en person på kartan och sedan på 
ikonen i den informationsruta som då kommer upp. All information som finns tillgänglig 

för användaren. Från aktiviteten finns även möjlighet för 
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användaren att initiera ett samtal till personen. Figuren nedan visar hur aktiviteten kan se 
ut då användaren valt att visa detaljerad information om någon.
 

  
Figur 30. PeopleSpecificInformationActivity
 
Från den här aktiviteten finns även en knapp för att starta en aktivitet, 
som låter användaren skicka ett 
SendSMSActivity  ska veta vem 
med i den Intent  som startar aktiviteten, se kodexemplet nedan.
 

 

5.2.1.1.5 SendSMSActivity
Aktiviteten används för att skicka 
användaren skrivit klart SMS

än hundrasextio tecken skickas 
sendMultipartTextMessage

sextio. Båda dessa metoder, som finns i klassen 
SMS, tar textmeddelandet som argument, den senare metoden kräver dock att 
meddelandet delas upp i mindre meddelanden. Det görs med metoden 
som finns i SmsManager. Gränssnittet för 
till största delen av den textruta som användaren skriver meddelandet i samt två knappar, 
Send och Cancel. Användaren kan även se vem meddelandet skickas till, se figuren 
nedan. 
 

Kodexempel 41. 

00: Intent smsIntent = new In
01: smsIntent.putExtra(“Name”, name);
02: smsIntent.putExtra(“Phonenumber”, 
03: startActivity(smsIntent);
 

användaren att initiera ett samtal till personen. Figuren nedan visar hur aktiviteten kan se 
ut då användaren valt att visa detaljerad information om någon. 

opleSpecificInformationActivity  

Från den här aktiviteten finns även en knapp för att starta en aktivitet, SendSMSActivity

skicka ett SMS till personen direkt ifrån applikationen. För att 
ska veta vem SMS:et ska skickas till, skickas namn och telefonnummer 

som startar aktiviteten, se kodexemplet nedan. 

SendSMSActivity 
Aktiviteten används för att skicka SMS till andra användare av applikationen. När 

SMS:et beräknas storleken på SMS:et, om antalet tecken är färre 
än hundrasextio tecken skickas SMS:et med metoden sendTextMessage

sendMultipartTextMessage () används om antalet tecken istället är fler än hundra
Båda dessa metoder, som finns i klassen SmsManager som används för att skicka 

, tar textmeddelandet som argument, den senare metoden kräver dock att 
meddelandet delas upp i mindre meddelanden. Det görs med metoden divideMessage

. Gränssnittet för SendSMSActivity  är väldigt enkelt, det bestå
till största delen av den textruta som användaren skriver meddelandet i samt två knappar, 
Send och Cancel. Användaren kan även se vem meddelandet skickas till, se figuren 

00: Intent smsIntent = new In tent(this, SendSMSActivity.class);
smsIntent.putExtra(“Name”, name);  

02: smsIntent.putExtra(“Phonenumber”, phonenumber); 
03: startActivity(smsIntent);  

 

användaren att initiera ett samtal till personen. Figuren nedan visar hur aktiviteten kan se 

SendSMSActivity , 
till personen direkt ifrån applikationen. För att 

till, skickas namn och telefonnummer 

 

till andra användare av applikationen. När 
:et, om antalet tecken är färre 

sendTextMessage () . Metoden 
t är fler än hundra-

ds för att skicka 
, tar textmeddelandet som argument, den senare metoden kräver dock att 

divideMessage  
är väldigt enkelt, det består 

till största delen av den textruta som användaren skriver meddelandet i samt två knappar, 
Send och Cancel. Användaren kan även se vem meddelandet skickas till, se figuren 

tent(this, SendSMSActivity.class);  



 

 
Figur 31. SendSMSActivity 

5.2.1.2 Servicedelen 
Servicedelen av applikationen består främst av klassen 
är en implementering av klassen 
uppdateringen av enhetens position och skickar och hämtar information till och från 
servern.  
 
När servicen startas skapas ett objekt som hanterar uppkoppling mot internet och ett 
objekt som hanterar positionering av enheten. 
uppkopplingen mot servern, vilket görs över 
dock endast till ett objekt av typen 
implementerar. Om behov finns att ska
via något annat protokoll kan det enkelt göras genom att skapa en klass som 
implementerar INetwork . LocationHandler

enheten, i den finns en LocationListener

enhetens position varje minut om enheten förflyttats minst femtio meter. 
LocationHandler  använder sig av enhete
till exempel radiomaster istället.
 
När användaren loggar in skickas användarnamnet och lösenordet till servicen och 
servicen kopplar då upp sig mot servern och skickar användarnamn, lösenord och 
position till servern. När servicen kopplar upp sig mot servern första gången sker det i en 
bakgrundstråd, detta för att användaren ska kunna använda kartan samtidigt som servicen 
är uppkopplad. Om användarnamnet och lösenordet är inkorrekt tas ett felmeddelande 
emot från servern och en broadcast skickas till 
detta. Är användarnamnet och lösenordet däremot korrekt sparas värdena på dessa i 
servicen, svaret från servern läses in i en lista och det skickas en broadcast till 
AGMapActivity  som säger att det finns ny information om andra användare. När den 
första uppkopplingen mot servern gjorts och det verifierats att användaren angett rätt 
användarnamn och lösenord sätts en timer upp som hanterar att en ny skickning och 
hämtning av data görs mot serven var tionde minut. Uppkopplingen görs då i 
fortsättningen i en TimerTask

 

en av applikationen består främst av klassen LocationUpdaterService

är en implementering av klassen Service . LocationUpdaterService

uppdateringen av enhetens position och skickar och hämtar information till och från 

När servicen startas skapas ett objekt som hanterar uppkoppling mot internet och ett 
objekt som hanterar positionering av enheten. HTTPNetwork  är den klass som sköter 
uppkopplingen mot servern, vilket görs över HTTP. LocationUpdaterService

st till ett objekt av typen INetwork  som är ett gränssnitt som HTTPNetwork

implementerar. Om behov finns att skapa en klass som sköter uppkopplingen mot servern 
via något annat protokoll kan det enkelt göras genom att skapa en klass som 

LocationHandler  är den klass som hanterar positionering av 
LocationListener  som uppdaterar variabeln som innehåller 

enhetens position varje minut om enheten förflyttats minst femtio meter. 
använder sig av enhetens GPS, men det är möjligt att använda sig av 

till exempel radiomaster istället. 

När användaren loggar in skickas användarnamnet och lösenordet till servicen och 
servicen kopplar då upp sig mot servern och skickar användarnamn, lösenord och 

servern. När servicen kopplar upp sig mot servern första gången sker det i en 
bakgrundstråd, detta för att användaren ska kunna använda kartan samtidigt som servicen 
är uppkopplad. Om användarnamnet och lösenordet är inkorrekt tas ett felmeddelande 

ån servern och en broadcast skickas till AGMapActivity  med ett meddelande om 
detta. Är användarnamnet och lösenordet däremot korrekt sparas värdena på dessa i 
servicen, svaret från servern läses in i en lista och det skickas en broadcast till 

som säger att det finns ny information om andra användare. När den 
första uppkopplingen mot servern gjorts och det verifierats att användaren angett rätt 
användarnamn och lösenord sätts en timer upp som hanterar att en ny skickning och 

rs mot serven var tionde minut. Uppkopplingen görs då i 
TimerTask  vilket innebär att det sker i en bakgrundstråd. 
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LocationUpdaterService , den 
LocationUpdaterService  sköter dels 

uppdateringen av enhetens position och skickar och hämtar information till och från 

När servicen startas skapas ett objekt som hanterar uppkoppling mot internet och ett 
är den klass som sköter 

LocationUpdaterService  känner 
HTTPNetwork  

uppkopplingen mot servern 
via något annat protokoll kan det enkelt göras genom att skapa en klass som 

är den klass som hanterar positionering av 
som uppdaterar variabeln som innehåller 

enhetens position varje minut om enheten förflyttats minst femtio meter. 
, men det är möjligt att använda sig av 

När användaren loggar in skickas användarnamnet och lösenordet till servicen och 
servicen kopplar då upp sig mot servern och skickar användarnamn, lösenord och 

servern. När servicen kopplar upp sig mot servern första gången sker det i en 
bakgrundstråd, detta för att användaren ska kunna använda kartan samtidigt som servicen 
är uppkopplad. Om användarnamnet och lösenordet är inkorrekt tas ett felmeddelande 

med ett meddelande om 
detta. Är användarnamnet och lösenordet däremot korrekt sparas värdena på dessa i 
servicen, svaret från servern läses in i en lista och det skickas en broadcast till 

som säger att det finns ny information om andra användare. När den 
första uppkopplingen mot servern gjorts och det verifierats att användaren angett rätt 
användarnamn och lösenord sätts en timer upp som hanterar att en ny skickning och 

rs mot serven var tionde minut. Uppkopplingen görs då i 
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Om användaren väljer att ändra sin status anropas metoden changeStatus()  hos 
servicen. Servicen skapar då upp en bakgrundstråd, som kopplar upp sig mot servern och 
skickar användarens nya status som parameter tillsammans med användarens senaste 
position. Servern returnerar den senaste informationen med alla användares positioner om 
uppdateringen av statusen lyckats. Svaret läses in i en lista och servicen skickar en 
broadcast till AGMapActivity  om att det finns en uppdaterad lista med information om 
användare. Den timer som styr när varje uppkoppling mot servern ska ske, nollställs 
eftersom det inte finns någon anledning till att göra en ny uppdatering inom tio minuter 
då ny information precis erhållits från servern. Användaren meddelas om uppdateringen 
av statusen lyckats eller misslyckats genom metoden Toast.makeText()  som visar ett 
textmeddelande på skärmen.  

5.2.1.3 Manifestet 
Applikationen använder sig av internet och en GPS för att ge grundfunktionalitet till 
användaren. Därutöver går det från applikationen att initiera samtal och skicka SMS. Allt 
detta kräver att applikationen har deklarerat i manifestet att den vill ha tillstånd till den 
funktionaliteten. I manifestet finns följande tillstånd deklarerade: 

• INTERNET, ger applikationen tillgång till Internet vilket krävs för att bland annat 
kommunicera med servern. 

• ACCESS_FINE_LOCATION, låter applikationen använda enhetens GPS för att ta fram 
den geografiska positionen. 

• CALL_PHONE, krävs för att kunna initiera ett samtal. 

• SEND_SMS, ger applikationen tillåtelse att skicka SMS. 

5.2.2 Server 
Serverdelen av lokaliseringstjänsten är en lösning implementerad i ASP.NET. Servern tar 
emot data från användaren genom parametrar i den URL som applikationen kopplar upp 
sig emot. Serverns svar till applikationen beror på vilka parametrar som finns i denna 
URL. Den URL som används för att koppla upp klienten mot servern ser ut enligt nedan: 
http://<ip-nummer>/Default.aspx 

 
De parametrar som servern kan hantera är: 

• Username 
• Password 
• Status 
• Phonenumber 
• Latitude 
• Longitude 
• MinimalResponse 

 
Parametrarna username  och password  krävs för att servern ska acceptera anropet. 
Status , phonenumber , latitude , och longitude  används för att uppdatera användarens 
motsvarande värden i databasen. När servern uppdaterar databasen, uppdateras även 
variabeln TimeAtLocation  i databasen, den sätts till tidpunkt som uppdateringen görs i 
databasen, uttryckt i antalet millisekunder sedan 1 januari 1970. Variabeln 
TimeAtLocation  används för att avgöra om en användare är inloggad, när servern tar ut 
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alla användare för att skicka till en klient tas endast de användare ut som skickat 
information till servern inom de senaste femton minuterna. Användare som inte 
uppdaterat sin position inom detta intervall anses som utloggade, denna lösning har valts 
för att minimera antalet inaktuella positioner i systemet. 
 
Servern kontrollerar först att användarnamnet existerar i databasen och att lösenordet 
matchar. Är användarnamnet eller lösenordet felaktigt returneras felkoden err:0 . Om 
användarnamn och lösenord istället är korrekt uppdateras motsvarande variabler i 
databasen som servern tar emot, det vill säga användarens position som tas emot i form 
av latitud och longitud, samt användarens status. Servern har implementerat stöd för att 
även uppdatera användarens telefonnummer, men det används inte av klienten. Om det i 
URL:en finns en parameter med namnet minimalresponse  som har värdet true  skickas 
endast svaret sr:1  tillbaka till klienten. I annat fall returneras all tillgänglig information 
om de användare som servern anser vara inloggade till klienten. 
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6 Erfarenheter 
Efter att ha arbetat i Androids utvecklingsmiljö under en hel termin anser vi det vara värt 
att kommentera våra erfarenheter kring våra tidigare uppställda frågeställningar under 
ett eget kapitel. Varje frågeställning kommer att kommenteras under ett eget stycke. 

6.1 Vad krävs av utvecklare för att kunna utveckla i Android? 
Det första man bör vara medveten om när man ska börja utveckla applikationer för 
Android är att applikationer i Android inte exekveras på samma sätt som applikationer 
skrivna i C++ eller Java. I C++ och Java startas applikationer i metoden main , i denna 
metod instansieras klasser och applikationen börjar sin exekvering och när metoden till 
slut exekverats färdigt avslutas applikationen. I Android däremot startas applikationen i 
en aktivitet, denna kan i sin tur starta andra aktiviteter. Det innebär att applikationen inte 
har någon garanterad slutpunkt, användaren kan välja att sluta använda programmet i 
vilken aktivitet som helst, vilket skulle kunna leda till att Android stänger ner 
aktiviteterna då de är inaktiva. 
 
En annan viktigt och utmärkande del i Android är aktiviteternas livscykel, det vill säga 
den cykel som styr om aktiviteter ska visas, döljas, pausas och stoppas. Om utvecklaren 
inte förstår hur livscykeln fungerar och därmed inte designar sin applikation utefter denna 
kan det leda till att data går förlorad då en aktivitet kan bli nedstängd i princip när som 
helst vid minnesbrist. I dokumentationen till Androids API framgår att persistent data bör 
sparas i metoden onPause , görs detta kommer ingen information att gå förlorad om 
aktiviteten skulle bli nedstängd. Implementeringen av metoden bör även vara så snabb 
som möjligt då en ny aktivitet inte kan startas innan onPause  exekverats klart. Enligt 
dokumentationen av livscykeln körs metoden onStop efter onPause , men när vi utvecklade 
våra applikationer upptäckte vi att detta inte var helt sant. Metoden kördes efter onPause , 
men först efter att metoderna onCreate  och onStart  körts om en ny aktivitet startas. Det 
innebär att onStop  körs först efter att den nya aktiviteten startats och blivit synlig. 
Problematiken kring detta är att användaren inte kan börja interagera med den nya 
aktiviteten innan onStop  har exekverats klart. Därav bör även implementeringen av 
onStop  vara så snabb och effektiv som möjlig. Under en aktivitets uppstart, det vill säga i 
metoderna onCreate  och onStart , bör inga tunga loopar köras, exempelvis för 
grafikuppritning. Detta har att göra med att föregående aktivitets onStop  körs efter den 
nya aktivitetens onStart . Att då köra klart en aktivitet i dess onStart  och sedan starta en 
tredje aktivitet därifrån kan innebära att den första aktivitetens onStop  körs efter den 
andra aktivitetens onStop . Resultatet av detta kan bli att data sparas i fel ordning, eller att 
den data som ska sparas i den första aktiviteten inte längre är giltig. Även 
implementeringar av onCreate  och onStart  bör vara så snabba som möjligt. 
 
I dokumentation av plattformen framgår inte att även när en ny aktivitet startas genom 
metoden startActivity  exekveras den föregående aktiviteten klart efter att 
startActivity  anropats. Den nya aktiviteten kommer inte att visas innan den 
föregående aktiviteten exekverat klart. Om applikationen i värsta fall skulle hamna i en 
evighetsloop efter startActivity  anropats kommer den nya aktiviteten aldrig att visas. 
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Lokaliseringstjänsten vi utvecklade använder sig av en service som sköter den 
bakomliggande kommunikationen med server och GPS. För att kunna köra metoder i en 
service från aktivitet krävs att servicen startas via metoden bindService . Metoden är 
asynkron, detta för att det tar en stund för att kopplingen mellan aktiviteten och servicen 
ska skapas. Det medför att det inte är möjligt att först anropa metoden bindServicen  och 
direkt därefter anropa metoder på servicen, försöker man ändå kommer inga metoder att 
köras. Det är något som inte framgår i dokumentationen och därför anser vi det vara av 
vikt att poängtera detta då utvecklare riskerar att skriva applikationer som kraschar utan 
att det framgår orsaken till det. 
 
Androids uppbyggnad och sätt att köra applikationer där det inte finns en tydligt start och 
slutpunkt medför att visa typer av designmönster kan vara svåra eller helt enkelt inte 
möjliga att implementera. Till exempel skulle det vara svårt och krångligt att införa ett 
Mediatormönster mellan en applikations alla aktiviteter, då det är att föredra att 
Mediatorobjektet skapas innan de objekt som den ska hantera. Det är alltså av vikt att 
utvecklaren förstår hur exekveringsordningen av aktiviteterna är tänkt och sedan 
implementerar ett designmönster som skulle passa för det ändamålet. 

6.2 Vilka problem kan uppstå under applikationsutve ckling? 
Ett problem som vi har stött på löpande under utvecklingen av MusicOracle och 
AgenSmith är att dokumentationen till API:erna i vissa fall är bristfällig. Det visar sig i 
form av att dokumentationen inte är synkad med funktionerna i klasserna i plattformen. 
När plattformen har uppdaterats, till exempel att metoder har bytt namn, har inte 
motsvarande uppdateringar gjorts i dokumentationen. Exempel på detta är den lista på de 
attribut som används när man strukturerar gränssnitt relativt till varandra. Enligt 
dokumentationen används attributet ToLeft  för att ange att en komponent ska ligga till 
vänster om en annan komponent, men egentligen heter attributet ToLeftOf . 
 
I de presentationer som Google hållt i angående Android diskuterar man ofta att det är 
enkelt att använda delar ur andra applikationer och det åstadkoms med hjälp av Intent:er. 
I dessa presentationer hävdas även att det i operativsystemet finns ett antal färdiga 
Intent:er som kan användas för att integrera egenutvecklade applikationer med de 
applikationer som kommer med Android. Problemet är att den lista som tillhandahålls i 
dokumentationen i själva verket är väldigt begränsad. Bland annat saknas Intent:er för att 
starta applikationen som används för att skicka SMS. 
 
För att använda sig av komponenten MapView i en applikation krävs en nyckel för att 
komponenten ska få tillgång till kartinformation, utan denna nyckel visas endast en grå 
bakgrund i komponenten. Nyckeln heter Maps API Key och den erhålls ur den nyckel 
som används för att signera applikationen. Problemet med detta är att 
signeringsnycklarna är specifika för varje dator och om ett utvecklingsteam består av 
flera personer kan inte filer som innehåller en deklaration av en komponent av typen 
MapView vara synkade med varandra. Istället krävs att varje utvecklare har sin egen 
version av en sådan fil med sin egen nyckel för att applikationen ska fungera korrekt. Gör 
då någon person i gruppen en ändring i en sådan fil krävs att resterande utvecklare gör 
samma ändring i sina motsvarande filer för att de ska vara synkroniserade. 
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6.3 Vilka utvecklingsverktyg finns och vilka är des s för- och 
nackdelar? 

Av de verktyg som ingår i det SDK som finns till Android, är emulatorn och Dalvik 
Debug Monitor Service de som utvecklare har störst nytta av. Dock finns vissa problem 
med de båda verktygen som behöver uppmärksammas. 
 
Varje gång emulatorn startas tar den ett par minuter på sig innan den är klar för att kunna 
användas, dock behövs inte emulatorn startas om varje gång en applikation kompileras 
om utan applikationen installeras istället om i emulatorn. Att manuellt stänga ner 
emulatorn och sedan starta upp den igen vid omkompilering är alltså inte nödvändigt. 
Detta anser vi värt att poängtera då det inte är något som framgår helt klart i 
dokumentation om emulatorn. Ett problem som vi stött på är att ibland installeras inte den 
senaste versionen av applikationen utan emulatorn installerar endast om den applikation 
som redan är installerad, vilket kan innebära att fel version av en applikation testas. 
 
Funktionalitet som vi anser saknas i emulatorn är möjligheten att kunna simulera att man 
styr enheten med hjälp av ett finger då emulatorn kan simulera en pekskärm. Istället 
används muspekaren, vilket innebär att det är enkelt att peka på en exakt punkt. I 
verkligheten är det svårare att peka på en exakt punkt med ett finger. Om möjligheten 
fanns för att simulera att man använder ett finger istället är det enklare att testa sitt 
gränssnitt för att verifiera att användargränssnittet verkligen fungerar. 
 
Funktionen att låta emulatorer som körs på samma dator kommunicera med varandra har 
vi upplevt som användbart. Detta då funktionen gjort det möjligt att på ett relativt enkelt 
sätt testa applikationer som kommunicerar direkt med andra enheter, i vårt fall då vi i 
AgenSmith skickade SMS till andra användare av applikationen. Möjligheten att köra upp 
till sexton emulatorer på samma dator gör det även möjligt att underlätta storskalig 
testning av applikationer.  
 
I kapitel 4.1.3 beskrivs Dalvik Debug Monitor Service som ett verktyg för att underlätta 
för utvecklare att hitta fel i sina applikationer och förenkla testning av applikationerna. 
Den del av verktyget som vi upplevt att man har störst nytta av är visningen av systemets 
alla utskrifter, inklusive applikationers utskrifter, i form av felmeddelanden och loggar. 
Däremot har vi upplevt problem med den del i DDMS som kan användas för att styra 
emulatorer. Däri ska man kunna ange för emulatorn vilka GPS-koordinater denna ska ha, 
GPS-koordinaterna kan anges manuellt eller genom att man laddar in en fil som innehåller 
flera koordinater som emulatorn växlar mellan för att simulera rörelse. Det är dock något 
som vi inte fått att fungera, utan enda sättet att ladda in GPS-koordinater till en emulator 
är genom telnet. 
 
I normala fall listar DDMS alla applikationer som körs i emulatorn, men ibland listas alla 
applikationer som frågetecken istället för vid namn. När det sker går det inte att visa 
någon systeminformation om de berörda applikationerna, dock visas fortfarande 
logutskrifter från systemet. 
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Ett verktyg som vi anser saknas bland dem som tillhandahålls av OHA är ett verktyg för 
att skapa gränssnitt. Det bästa hade varit om ett sådant verktyg hade ingått i den plugin 
till Eclipse som finns för att utveckla till Android. Dock finns ett webverktyg som heter 
Droiddraw som kan användas för att skapa enkla gränssnitt, men det har endast stöd för 
de enklaste gränssnittskomponenterna och kan därför inte användas för att ta fram mer 
avancerade användargränssnitt. 



 

76 
 

7 Slutsatser 
Kapitlet behandlar de slutsatser vi kommit fram till ur de erfarenheter vi fått under 
examensarbetets genomförande. 

7.1 Vad krävs av utvecklare för att kunna utveckla i Android?  
En nödvändig baskunskap är erfarenhet i språket Java, då all utveckling sker i detta språk. 
Det som är den viktigaste kunskapen som krävs är förståelse för hur plattformen fungerar. 
Android skiljer sig markant från andra plattformar, i klassiska plattformar slutar 
applikationen att exekveras i samma metod som exekveringen startar, så är inte fallet för 
en Androidapplikation. En applikation kan startas och avslutas i vilken aktivitet som 
helst. En utvecklare som inte utvecklat för Android tidigare bör innan ett utvecklings-
projekt startas ha: 

• Förståelse för hur plattformen fungerar och hur applikationer körs och avslutas. 

• Förståelse för hur applikationer är uppbyggda. 
• Förståelse för vad som skiljer Android från andra plattformar. 

Kunskap om ovanstående punkter medför att utvecklaren förstår vilka metoder som 
kräver snabba implementeringar och framförallt förstår hur en applikations arkitektur 
måste anpassas efter hur plattformen exekverar applikationer. 

7.2 Vilka problem kan uppstå under utvecklingsproce ssen? 
Den viktigaste aspekten att belysa är de problem som kan uppstå om man som utvecklare 
inte förstår hur applikationens livscykel fungerar. Det kan medföra att data sparas på ett 
inkorrekt sätt och därmed går förlorad, genom att start- och stopmetoderna i 
applikationen körs i fel ordning. 
 
För att kunna använda vissa komponenter i Android krävs att man använder sig av en 
API-nyckel för att kunna få tillgång till kartorna. Då nyckeln är kopplad till varje 
utvecklingsmiljö kan det uppstå problem då ett större utvecklingsteam arbetar med 
samma applikation. Denna lösning är inte speciellt genomtänkt då filer som använder sig 
av API-nyckeln ej kan versionshanteras. 
 
Den ofullständiga dokumentationen tillsammans med att det är ett ungt operativsystem 
kan leda till att man som utvecklare tvingas till bristfälliga workarounds.  

7.3 Vilka utvecklingsverktyg finns och vilka är des s för- och 
nackdelar? 

Att utveckla i Eclipse är smidigt då det är ett verktyg som de flesta Javautvecklare är 
bekanta med. Dalvik Debug Monitor Service är det verktyg som man som utvecklare har 
störst nytta av då det hjälper till att följa exekveringsflödet under körning och visar 
signaler och meddelanden från operativsystemet som underlättar felsökning. 
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Emulatorn är i det stora hela genomtänkt, men vi saknar vissa enkla funktioner som att 
kunna simulera ett finger då operativsystemet i stort sett är utvecklat för att användas på 
telefoner med pekskärmar. I emulatorn kan man endast klicka med muspekaren vilket gör 
det svårt att testa med den dåliga precision ett finger har i jämförelse med en muspekare. 
 
Plattformen är uppbyggd så att den logiska programmeringen är skild från det som styr 
hur användargränssnittet byggs upp, men däremot så saknas ett verktyg som gör det 
enkelt att ta fram användargränssnitt. I dagsläget är man istället styrd till att ta fram 
användargränssnitten direkt i koden. Det innebär att designers inte kan koncentrera sig på 
enbart design utan även måste ha vissa programmeringskunskaper. 

7.4 Utveckla effektivt för Android 
Erfarenheterna vi fått av genomförandet av fallstudierna har tydligt visat behovet av att 
utvecklaren förstår applikationens livscykel. Utvecklare som saknar förståelse för detta 
kommer att utveckla applikationer som kan uppfattas som sega och som inte utnyttjar 
plattformen korrekt. Vidare kan ovannämnda brist på förståelse även leda till att data går 
förlorad då applikationen byter från en aktivitet till en annan eller när en applikation 
stängs ned till förmån för en annan applikation. 

7.5 Att utvärdera ett operativsystem 
Genomförandet av examensarbetet har visat hur man bäst utvecklar för Android och tar 
till sig de utmaningar som den nya plattformen kräver. Sättet vi har gjort det på kan även 
enkelt användas för att utvärdera framtida plattformar för mobiltelefoner. De flesta 
plattformar har alltid något som särskiljer dem från föregående eller konkurrerande 
plattformar, dessa skillnader är oftast de som är viktiga att fokusera på då förståelse för 
dem kan betyda skillnaden mellan en välskriven applikation och en applikationen som 
väcker frustration hos en användare istället för att lösa en uppgift. 
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8 Vidare studier 
Android är ett nytt operativsystem och då vi endast gjort en förstudie i plattformen finns 
många områden som kan vara intressanta att belysa i framtida studier. 

8.1 Intressanta områden 
Nedan går vi igenom förslag på områden för vidare studier inom Android, områden som 
vi känt under examensarbetets fortlöpande kan vara av intresse att belysa. 
 

• En studie där emulatorn jämförs med en Androidtelefon för att se hur väl 
emulatorn emulerar operativsystemet och då ta reda på hur stora skillnader det är 
mellan att utveckla endast mot en emulator eller mot en telefon. Det kan även 
vara intressant att belysa hur stora prestanda skillnader det är mellan en 
applikation som körs i en emulator och i en telefon. 

• En jämförelsestudie med andra operativsystem för mobiltelefoner. Till exempel 
Symbian som är en av världens mest använda operativsystem och vars källkod 
nyligen blivit tillgänglig som öppen källkod. Det kan även vara intressant att göra 
en jämförelse med Mac OS X som körs på Apples iPhone då plattformarna har 
stora likheter i hur tredjepartsutveckling går till. 

• En studie över hur Androids säkerhetsmodell fungerar, till exempel hur 
plattformen hanterar installation av applikationer och hur den hanterar skadliga 
program. Då Android är starkt kopplad till Internet är det intressant att undersöka 
hur plattformen hanterar skadlig kod som till exempel finns på hemsidor. 

• Eftersom det är en öppen plattform skulle det vara intressant att veta hur enkelt 
det är för tillverkare eller operatörer att ändra eller låsa delar i plattformen så att 
till exempel användare inte kan byta ut menyer eller skrivbordet i telefonen. 
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