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Sammanfattning
MobisleApps is developing and maintaining an application for mobile devices such as 
iPhone and Android which is called MobisleNotes. This application gives users the ability to 
write notes on the mobile device and synchronize these to a external server. MobisleApps 
would like to offer several ways of editing these notes and have decided to do so with the 
help of a web browser to operate on the external server. 

This thesis aims to develop such a web interface and to examine if it is possible to use some 
features of the new standards for Hyper Text Markup Language (HTML) and Cascading 
Style Sheets (CSS).
By developing a web interface that gives the user the ability to log in, change, edit and delete 
notes which gets syncronized to the external server I have fulfilled the stated requirements. 
The conclusion of the report is that it is indeed possible to use some of the new features and 
properties of HTML5 and CSS3. It is done to enhance the web interface's functionality and 
design while not relying on the user to have an updated browser. Otherwise it will have an 
excluding effect on those that have not, or could not update their browser.

Nyckelord
                      Webbutveckling, HTML5, CSS3, JavaScript, Webbgränssnitt, Google App Engine





Sammanfattning
MobisleApps utvecklar och underhåller en applikation för mobila enheter så som iPhone och 
Android som heter MobisleNotes. Denna applikation ger användaren möjlighet att skriva 
anteckningar i mobilen och synkronisera dessa till en extern server. MobisleApps vill erbjuda 
ytterligare möjligheter för användarna att skriva anteckningarna och har bestämt sig för göra 
detta med hjälp av en webbläsare och ett gränssnitt mot den externa servern. 

Detta examensarbete syftar till att ta fram ett sådant webbgränssnitt och att undersöka om det 
går att använda något ur de nya standarderna för Hyper Text Markup Language (HTML) och 
Cascading Style Sheets (CSS). 
Genom att utveckla ett webbgränssnitt som ger användaren möjlighet att logga in, skapa, 
ändra och ta bort anteckningar som synkroniseras till telefonen via en extern server har jag 
uppfyllt de krav som ställdes. 
Slutsatsen av rapporten är att det är möjligt att använda en del nya HTML5 och CSS3 
funktionalitet och egenskaper. Detta om det görs för att förstärka webbgränssnittets 
funktionalitet och utseende medan man inte förlitar sig på att alla användare kommer att ha en 
uppdaterad webbläsare. Annars är risken stor att man stänger ute användare som inte kan eller 
vet hur man uppdaterar sin webbläsare.
 

Abstract
MobisleApps is developing and maintaining an application for mobile devices such as iPhone 
and Android which is called MobisleNotes. This application gives users the ability to write 
notes on the mobile device and synchronize these to a external server. MobisleApps would 
like to offer several ways of editing these notes and have decided to do so with the help of a 
web browser to operate on the external server. 

This thesis aims to develop such a web interface and to examine if it is possible to use some 
features of the new standards for Hyper Text Markup Language (HTML) and Cascading Style 
Sheets (CSS).
By developing a web interface that gives the user the ability to log in, change, edit and delete 
notes which gets syncronized to the external server I have fulfilled the stated requirements. 
The conclusion of the report is that it is indeed possible to use some of the new features and 
properties of HTML5 and CSS3. It is done to enhance the web interface's functionality and 
design while not relying on the user to have an updated browser. Otherwise it will have an 
excluding effect on those that have not, or could not update their browser.
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1 Inledning 
Det här är ett 16hp examensarbete vid Linköpings universitet, institutionen för datavetenskap 
utfört i slutet av dataingenjörsprogrammet (180hp).

1.1 Bakgrund
MobisleApps AB utvecklar en mobilapplikation som heter MobisleNotes och finns tillgänglig 
för Android, iPhone och iPad.
Applikationen låter användaren skapa, ändra och ta bort enklare anteckningar på sin mobila 
enhet. 
Dessa anteckningar synkroniseras sedan till en extern server via internet. För Android-
plattformen används för närvarande Google Docs, men för iPhone och iPad används en egen 
server med egenutvecklat Application Programming Interface (API) för åtkomst till 
databasen.
För att använda applikationen måste man ladda hem den på Android Market respektive 
AppStore och installera på sin telefon eller surfplatta. Android Market och AppStore är 
plattformar för utvecklare att distribuera programvara direkt till slutanvändare och 
tillhandahålls av Google och Apple. Det finns en gratis- och en betalversion av applikationen 
till Android medan iPhone och iPad endast har betalversion tillgänglig.Skillnaden är att 
gratisversionen inte har synkronisering mot server utan sparar bara data lokalt.

Figur 1: Nuvarande konfiguration.



I en anteckning ingår titel, senast ändrad-datum samt en godtycklig mängd rader där själva 
anteckningen står. Den innehåller dessutom flaggor som anger om det är en vanlig anteckning 
eller en så kallad checklist, där användaren kan välja att kryssa i vissa rader, samt en flagga 
som anger om anteckningen är raderad.

Då de flesta smartphones använder ett skärmtangentbord och har en förhållandevis liten 
skärmyta är det ganska omständigt att skriva längre anteckningar. Klipp och klistra är inte 
heller lika självklart som på en dator med ett vanligt tangentbord. Därför vill MobisleApps 
utveckla ett webbgränssnitt till deras API som kan användas med en webbläsare på en 
skrivbordsdator eller bärbar, vilket också är målet med mitt arbete.

1.2 MobisleApps AB
MobisleApps AB är ett företag baserat i Göteborg som startades år 2009. Deras fokus ligger 
på att utveckla användarvänliga applikationer till främst Android och iPhone.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att utvecka ett webbgränssnitt för MobisleNotes med samma 
eller likvärdiga funktioner som finns i mobilapplikationen. 

En användare ska kunna logga in med samma uppgifter fast istället på en hemsida och 
därifrån kunna lägga till, ändra och ta bort anteckningar. 

Dessa kommer då att synkroniseras till en extern server som i sin tur tillhandahåller 
anteckningarna till telefonen vid förfrågan. Detsamma gäller om en användare lägger till, 
ändrar eller tar bort anteckningar på sin mobil eller surfplatta, så synkroniseras de till den 
externa servern och blir tillgängliga för webbgränssnittet.

Figur 2: Skärmbild över anteckningar på Android-enhet, t.v.  
lista över alla anteckningar. t.h. En anteckning med kryssrutor.



1.4 Problemformulering
Följande problem avses lösas med det här examensarbetet:

• Utveckla ett webbgränssnitt med Hyper Text Markup Language version 5 (HTML5) 
och Cascading Style Sheets version 3 (CSS3) för MobisleNotes enligt MobisleApps 
ABs direktiv och riktlinjer

Delproblem som behöver undersökas:

• Undersöka om HTML5 och CSS3 erbjuder några nyheter som kan vara till nytta för 
implementationen.

1.5 Kravspecifikation
MobisleApps mål med examensarbetet är att webbgränssnittet ska ha samma eller liknande 
funktionalitet som den mobila versionen.

1.5.1 Primära krav
• Välkomstsida

En välkomstsida ska visas för användaren där det finns en förklarande text om var användaren 
har hamnat samt länkar till registrera ny användare, glömt lösenord och login.

• Registrera en ny användare
Inskrivning av användarnamn och önskat lösenord (lösenordet behövs skrivas in två gånger 
för att verifiera att användaren har skrivit rätt) och en knapp för att registrera.

Figur 3: Konfiguration med webbgränssnitt.



• Glömt lösenord
Om användaren har glömt sitt lösenord så måste man fylla i sin e-post och därefter genereras 
ett nytt lösenord som skickas till användaren via e-post.

• Logga in
Användaren får fylla i användarnamn och lösenord. Om det stämmer överrens vidarebefodras 
man till en sida där man kan se sina anteckningar. Om det inte stämmer så visas ett 
felmeddelande om att användarnamn eller lösenord är felaktigt.

• Skapa nya, ändra och ta bort anteckningar
När användaren har loggat in så hämtas alla aktiva anteckningar från servern och presenteras i 
en lista sorterad efter datum då anteckningen var skapad. Därefter har användaren möjlighet 
att skapa nya anteckningar genom att klicka på en knapp och fylla i titel.

Den nya anteckningen ska då läggas till i listan över aktiva anteckningar och när användaren 
har skrivit klart så ska den synkroniseras till servern. Detta ska ske utan omladdningar av hela 
sidan utan endast listan ska uppdateras. 

Genom att klicka på valfri anteckning i listan får man möjlighet att ändra den, när ändringen 
är klar så synkroniseras det till servern.

• Sök
Användaren ska kunna ha en möjlighet att söka bland sina anteckningar. Sökningen görs på 
titel där listan över aktiva anteckningar sorteras och de som inte uppfyller sökkriterierna döljs 
under sökningen.

• Navigering
När användaren är inloggad ska det finnas ett navigeringsfält längst upp på sidan där 
användaren kan logga ut.

1.5.2 Extra krav
Krav som ska uppfyllas i mån av tid:

• Användarinställningar
Extra val i navigeringen som ger användaren möjlighet att ändra specifika inställningar så 
som

- Lösenord
- Sorteringsordning av anteckningar
- Standardval av anteckning, plaintext eller checklist
- 12 eller 24 timmars tidsangivelse

1.6 Avgränsningar
MobisleApps är intresserade av att se om den senaste specifikationen av HTML och CSS har 
några nya komponenter som kan användas för att ge användarna en bättre upplevelse. Därför 
ska utvecklingen ske i så stor utsträckning som möjligt med HTML5 och CSS3 mot Mozilla 
Firefox 4 under Windows, Linux eller Mac.



2 Bakgrund

Detta kapitel beskriver webbläsare, standarder och språk som vanligtvis används vid 
webbutveckling.

Vissa standarder och språk beskrivs mer ingående med historiska fakta då jag anser att det är 
relevant för att kunna bedöma hur deras utformning kan tänkas se ut framöver, då främst 
HTML och CSS.

Det beskriver också hur nya standarder tas fram och implementeras i webbläsarna samt vilka 
som är ansvariga.

2.1 Webbläsare
En webbläsare är ett program som som skickar förfrågningar om dokument till en server och 
vid svar presenterar resultatet för användaren. 

Servern skickar tillbaka dokumentet om det finns varpå webbläsaren läser in dokumentet och 
presenterar det för användaren på det sätt som HTML- och CSS-koden anger. 

Idag finns det flertal utvecklare av webbläsare, men vissa använder sig av samma 
renderingsmotor, det vill säga det program som tolkar HTML-kod och ritar upp dess grafiska 
representation. Tyvärr, till alla webbutvecklares stora förtret, så tolkar inte alltid 
renderingsmotorerna dokumenten likadant, vilket medför att de inte alltid ser likadana ut i 
olika webbläsare.

Under årens lopp har det funnits många webbläsare men de som används av flest personer 
idag är Internet Explorer med motorn Trident från Microsoft, Mozilla Firefox med motorn 
Gecko från Mozilla Foundation, Safari (Apple) och Chrome (Google) med motorn WebKit 
från Apple samt Opera med motorn Presto från Opera Software [11].

2.2 Standarder
2.2.1 Hyper Text Markup Language
HTML är en webbstandard ursprungligen skapad av Tim Berners-Lee för att märka upp och 
strukturera text så som titel, undertitel, referenser, figurer, media och så vidare som kan tänkas 
finnas i ett dokument. 

Tillsammans med Uniform Resource Identifier (URI) -beskrivningen, vilket möjliggjorde att 
man länkade samman flera dokument, och Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), ett protokoll 
att föra över dokument över IP-nätverk lade Berners-Lee grunden för det som vi idag kallar 
webben [5].

1994 startade Berners-Lee World Wide Web Consortium (W3C) vid Massachusetts Institute 
of Technology, Laboratory for Computer Science (MIT/LCS) och är idag fortfarande direktör 
[3].

W3C är ett internationellt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram och enas om 
standarder som ska gälla på webben. De långsiktiga målen med W3C är att säkerställa en 
öppen och tillgänglig webb för alla, på så många enheter som möjligt [4].



W3C har under årens lopp tagit fram version 2.0, 3.2 och 4 av HTML, utöver Berners-Lee 
ursprungliga version. Den senaste rekommenderade versionen, 4.01, blev klar 1997 och har 
sedan dess varit rådande standard för HTML [17].

Medlemmarna inom W3C kommunicerar till stor del via publika e-post-listor och chatt-
kanaler men även fysiska möten förekommer. 

När tillräckligt många medlemmar deltar i en diskussion om ett specifikt ämne, tex en ny 
version av HTML, så utlyser direktören att ett förslag till en aktivitet tas fram, en så kallad 
Activity Proposal, som ska beskriva aktivitetens omfattning. Det ska även ingå minst en 
"Working Group charter" vilken beskriver arbetsgruppens uppgift. Medlemmarna får då rösta 
huruvida W3C ska lägga ner tid och resurser i ämnet och om röstningen går igenom tillsätts 
en arbetsgrupp vars huvudsakliga uppgift är att ta fram en teknisk rapport om berörda ämne. 
Rapporten ska gå igenom ett antal fördefinierade steg innan den blir en färdig specifikation. 
Dessa steg är; 

• Working Draft
• Last Call Working Draft
• Candidate Recomendation
• Proposed Recomendation
• Recomendation

[1]

Vid en W3C workshop 2004 presenterade Mozilla Foundation och Opera Software sin idé om 
en ny version av HTML och ställde frågan huruvida W3C skulle lägga resurser på att ta fram 
en sådan. Besökarna på workshopen, främst webbläsarutvecklare, vanliga webbutvecklare och 
andra W3C-medlemmar röstade för men W3C valde dock att inte lägga några resurser på 
förslaget utan istället fortsätta sin redan initierade utveckling av en helt ny standard. Mozilla 
och Opera var inte nöjda med svaret utan skapade ett eget samarbete utanför W3C, The Web 
Hypertext Applications Technology Working Group, förkortat WHATWG.

WHATWG började med att ta itu med problemet att olika renderingsmotorer tolkar sidor olika 
genom att definiera hur man tolkar HTML, något som tidigare alla webbläsaretillverkare hade 
hållt för sig själva. Därefter la de till nya kontroller av formulär och skrev ett utkast till en 
specifikation som kom att kallas Web Applications 1.0 vilken definierade nya element som 
kunde representera strömmande ljud och bild.

Fram till 2006 ignorerade W3C och WHATWG varandra ända tills W3C insåg att WHATWG 
hade kommit mycket längre med vidareutvecklingen av HTML än vad de hade gjort med sin 
nya standard. Då utlyste Tim-Berners Lee att W3C skulle samarbeta med WHATWG och 
återupprättade den gamla HTML Working Group vars första uppgift var att döpa om Web 
Applications 1.0 till HTML5 [17].

De största nyheterna i 5 versionen är något annorlunda syntax, några nya och några borttagna 
element, några nya och några borttagna attribut samt vidareutveckling av flera APIer.

De nya elementen är mestadels till för att ge utvecklaren en möjlighet att märka upp ett 
dokument mer semantiskt korrekt än tidigare så som section, article, aside, hgroup, header, 
footer, nav och figure. Andra nya element tillför ny funktionalitet som tex att bädda in video 
direkt i dokumentet med video-elementet, ljud med audio-element eller rita upp grafik 
programmatiskt via canvas-elementet. 

HTML5 har även ny funktionalitet som låter utvecklaren spara data lokalt hos användaren för 
snabbare åtkomst via LocalStorage och Offline Web Applications, göra behandlingar av data 



med hjälp av Web Workers, vilket är trådar som exekveras i bakgrunden, samt lokalisera 
användaren via Geolocation [8].

Utvecklingen av HTML5 är för närvarande i steg två, Last Call Working Draft och är planerat 
att nå Recomendation vid 2014 [7], men tack vare det stora intresse som HTML5 har väckt så 
har nya versioner av de vanliga webbläsarna redan idag börjat implementera vissa nya 
funktioner [14].

2.2.2 Document Object Model
Varje gång en webbläsare läser in ett HTML-dokument skapar den en trädstruktur med objekt 
som representerar dokumentets HTML-element. Detta träd med objekt kallas för Document 
Object Model (DOM).

Med hjälp utav Javascript kan man traversera trädet, eller välja ut element baserat på deras 
attribut och ändra dess egenskaper, värde eller innehåll och på så sätt skapa dynamiska sidor 
utan att behöva ladda om dokumentet från servern [17].

2.2.3 Cascading Style Sheets
CSS eller stilmallar, är som namnet antyder ett sätt att ange stil på element via fördefinierade 
mallar. Med det menas att man till exempel kan definiera att elementet h1, det största header-
elementet, får en textstorlek på 40 pixlar. När stilmallen inkluderas i godtyckligt HTML-
dokument får alla h1-element i det dokumentet en storlek på 40 pixlar. Det gäller inte bara för 
stil på text utan även storlek, position, förhållande till andra element och så vidare kan 
definieras för de flesta element [9].

CSS använder sig av så kallad kaskad-ordning (därav namnet Cascading) vilket innebär att 
man kan definiera olika egenskaper för ett och samma element. Elementets slutgiltiga 
egenskap bestäms enligt en fördefinierad kaskad-ordning. CSS som anges inuti ett element 
har högst prioritet följt av interna stilmallar som defineras i head-elementet följt av externa 
stilmallar som inkluderas i head-elementet och slutligen webbläsarens standardinställning. 
Om man definierar två konkurrerande egenskaper med samma prioritet är det alltid den 
senaste definitionen, det vill säga längst ner i dokumentet, som blir applicerad på elementet, 
den skriver således över den äldre. 

Det finns också prioritering beroende på vilken väljare (CSS-selector) man använder för att 
tilldela egenskaper. Åtkomst till ett HTML-element kan fås via själva elementnamnet, 
attributet class och attributet id. Beroende på vilken väljare, eller kombination av väljare man 
använder får egenskaperna ett viktningsvärde där specifika regler alltid går före. Använder 
man en eller flera element-väljare tilldelas egenskaperna en vikt beroende av antalet väljare 
man har. Använder man däremot element-väljaren i kombination med class-väljaren får 
egenskaperna en vikt av 11, där element-väljaren ger 1 och klass-väljaren ger 10. Id-väljaren 
har högst prioritet och ger 100 [6].

CSS utvecklades av Håkon Wium Lie och tillsammans med Bert Bos och övriga medlemmar i 
CSSWG skrev de den första specifikationen vid W3C 1996. Den hette Cascading Style 
Sheets, level 1 och innehöll ganska så grundläggande funktionalitet som möjlighet att 
definiera typsnitt, färger och radavstånd. 

CSS har inte olika versioner utan avänder sig istället av ”levels” eller nivåer, där varje ny 
nivå bygger på föregående men med utökad funktionalitet. 



CSS nivå 2 var precis som nivå 1 en specifikation som innehöll all CSS som vid den tiden 
ansågs som stabil. För senare specifikationer ändrade CSSWG upplägget så att istället för som 
tidigare att varje specifikation innehöll all CSS i en och samma standard, så antog man en mer 
modulär uppbyggnad. Ny funktionalitet bröts ut i en egen standard för att sedan ingå i aktuell 
nivå när de väl blivit Recommended. 

CSS nivå 3 använder sig av CSS nivå 2.1 som bas och därefter utökas funktionaliteten allt 
eftersom de olika modulerna når en tillräckligt stabil implementation för att kunna användas 
[2].

För närvarande är två moduler utöver CSS nivå 2.1 helt klara, Selectors och CSS Color, 8 st är 
Candidate Recommendation, en Last Call samt 24 st Working Draft [13].

Tack vare den modulära uppbyggnaden kan webbläsartillverkare implementera de redan 
färdiga modulerna utan att behöva vänta på att hela specifikationen ska bli stabil. Många nya 
versioner av de populäraste webbläsarna stödjer idag en mängd funktionalitet från CSS nivå 3 
[14].

I boken Stunning CSS3 förelsår Gillenwater en teknik som låter oss utnyttja CSS3-
funktionalitet redan idag. Tekniken heter ”progressive enhancement” som innebär att vi utgår 
i från en bas som vi vet fungerar i de flesta webbläsare, och därefter lägger till CSS3-effekter 
för de webbläsare som har stöd. Detta medför att användare som har en väl uppdaterad 
webbläsare får en rikare upplevelse medan de som använder en äldre fortfarande kan använda 
dokumentet [11].

2.3 MobisleNotes API
MobisleApps har utvecklat ett eget API vilket möjliggör att man kan kommunicera med den 
centrala servern som hanterar alla användare och anteckningar på ett enkelt och smidigt sätt 
över webben. Alla anrop görs via Hypertext transport Protocol Secure (HTTPS) med 
mestadels metoden POST. POST innebär att klienten gör ett HTTP-anrop till en specifik 
Unified Resource Location (URL) på servern, skickar med parametrar och väntar på svar. Alla 
URLer i det här stycket kommer att utgå ifrån att servern är lokaliserad på den lokala adressen 
localhost, men i en verklig implementation hade det varit ett domännamn istället.

För MobisleNotes API finns det sex stycken funktioner som kan anropas

• Registrera användare

• Logga in

• Återställa lösenord

• Verifiera anteckning

• Spara anteckning

• hämta id för alla anteckningar

För att registrera en användare behöver man skicka en giltig e-post samt ett lösenord som är 
hashat med Secure Hash Algorithm (SHA) till URL http://localhost/mobislecreate/ med 
HTTP-POST.



Servern svarar då med resultat och en cookie och använder sig av standard HTTP svarskoder 
vilket innebär att om vi får 200:cookie som svar så har användaren registrerats. 

Cookie är en kommaseparerad textsträng som används som autentisering vid övriga anrop och 
är uppbyggd enligt exempel

där typ anger vilken typ av konto det är och ska i mitt fall alltid vara 1 och e-post ska vara den 
e-post man registrerade.

För att logga in använder man sig av en annan URL men i övrigt så fungerar det likadant som 
registrering av ny användare. Man skickar e-post samt ett SHA1-hashat lösenord till URL 
http://localhost/mobislelogin/ med HTTP-POST och får en HTTP-svarskod och en cookie 
tillbaka. 

Om en användare har glömt sitt lösenord kan man begära ett nytt genom att skicka e-post till 
http://domain/requestnewpassword/ med HTTP-POST så får användaren ett aktiveringslänk 
skickat till sin email där man kan återställa lösenordet.

För att synkronisera anteckningar finns det tre st anrop som kan göras. Då de mobila 
applikationerna sparar anteckningarna lokalt och synkroniserar vid behov så finns det en 
funktion som kontrollerar huruvida den anteckningen man har lokalt är nyare än den som 
finns sparad på servern. Man skickar alla anteckningars id-nr tab-separerade som paramenter 
samt alla anteckningars senast ändrad datum som ytterligare tab-separerad parameter. Som 
svar får man en liknande lista fast endast innehållande de anteckningar som inte är 
synkroniserade. Man måste skicka med cookie för autentisering. LastEdited-parametern är i 
standarden unix-timestamp, dvs sekunder sedan 1Jan 1970.

Exempel 1: HTTP-POST anrop
http://localhost/mobislecreate/mail=test@test.com
&password=7a95563490d87e3621966d553f06078acb822585

Exempel 2:Svar
svarskod:typ, hashat lösenord+salt, mail
200:1,f8376612b47bf669e3862a24b65349b3cf2ca5db,test@test.com

Exempel 3:Anrop vid glömt lösenord
http://localhost/requestnewpassword?mail=test@test.com

Exempel 4:Anrop vid synkronisering
http://localhost/checklists/
\\?cookie=1,f8376612b47bf669e3862a24b65349b3cf2ca5db,test@test.com
\\?lists=1\t2\t3\&lastEdited=128390098\t138090898\t123789928

Exempel 5:Svar vid synkronisering
2\textbackslash t3



Svaret anger att anteckning med id-nr 2 och 3 inte har blivit synkroniserad.

För att synkronisera en anteckning skickar man hela anteckningen med olika parametrar till 
http://localhost/commitdata/.

Parametrar som måste skickas med vid anrop:

• Cookie, sträng för autentisering

• listPosition, anteckningens id

• lastEdited, när anteckningen senast var ändrad (Unix timestamp)

• plainText, om anteckningen är endast text eller om det är en anteckning där raderna 
går att kryssa i

• trash, om anteckningen är slängd

• synced, om anteckningen är synkroniserad med mobiltelefonen

• notes, själva innehållet i anteckningen. Är en tab-separerad sträng med alla raderna i 
anteckningen. Förutom själva innehållet på raden finns också ett id för raden samt en 
flagga om raden är kryssad eller inte.

202 är standard HTTP-svar vilken anger att anteckningen har blivit accepterad.

Den största anledningen till att man bara markerar en anteckning som slängd är för att 
ändringen ska kunna synkroniseras till andra enheter. Om man talar om för servern att bara ta 
bort anteckningen så vet inte de andra klienterna att det är en gammal anteckning som har 
blivit borttagen eller en helt ny som inte finns på just den enheten.

För att kunna få ut id-nr på alla anteckningar som finns på servern så skickar man cookie till 
http://domain/gettitles/ och får en tab-separerad lista med alla id för den användaren som svar.

Exempel 6:Anrop vid synkronisering
http://localhost/commitdata/
?cookie=1,f8376612b47bf669e3862a24b65349b3cf2ca5db,test@test.com
&listPosition=2
&lastEdited=138090898
&plainText=0
&trash=0
&synced=0
&notes=1\tHej, första raden\t0\t2\tAndra raden, ikryssad\t1

Exempel 7:Svar vid synkronisering
202



2.4 Programmeringsspråk
2.4.1 JavaScript
JavaScript är ett skriptspråk som kan skrivas direkt i, eller länkas in i ett HTML-dokument. 
När en webbläsare läser in dokumentet finns det en speciell JavaScript-motor, som exekverar 
skriptet uppifrån och ner, som det är skrivet.

Det utvecklades av Brendan Eich på Netscape, då under namnet Mocha, och integrerades i 
Netscape Navigator 2.0 som släpptes 1995.

Olika webbläsare har givetvis olika motorer men de implementerar alla samma standard, 
TC39 ECMAScript. Microsofts implementation heter Jscript.

JavaScript ger utvecklaren möjlighet att skapa dynamiska sidor genom att skriva kod som gör 
ändringar i dokumentets DOM-träd. Det har funnits i nästan alla webbläsare sedan 1998 men 
det användes väldigt sparsamt ända tills Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) blev 
populärt.

AJAX är ett sätt för utvecklaren att hämta och spara information asynkront med hjälp av 
JavaScript och XML. Det möjliggör att man skapader interaktiva sidor som inte laddar om 
varje sida när man sparar något utan skickar informationen inbäddat i ett XML-dokument till 
servern asynkront via JavaScript.

Populära tjänster som Google Gmail och Google Maps visade vägen och därefter ökade 
användningen av JavaScript. Tillgången till bibliotek som abstraherade den ibland svårskrivna 
JavaScript-koden blev väldigt populära där det mest kända är jQuery [15].

Modernizr är ett välkänt bibliotek som på ett enkelt sätt ger utvecklaren möjlighet att se vad 
för support för olika html-tekniker en webbläsare har. Det innebär att man kan erbjuda nya 
funktioner till de besökare som har en uppdaterad läsare och se till att de som inte har det får 
ett alternativ som fungerar i just deras webbläsare [17].

2.4.2 Java
Java är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av Sun Microsystems. 
Ursprungligen skapat för att användas på mobila enheter övergick det till att användas på 
webben. 

Idag används Java för att utveckla alla möjliga applikationer på många olika plattformar. Ett 
av javas största styrkor ligger i att det exekveras i en virtuell miljö som i sin tur kan exekveras 
på de flesta plattformar [16].

Exempel 8:Anrop vid hämtning av id
http://domain/gettitles/\\?
cookie=1,f8376612b47bf669e3862a24b65349b3cf2ca5db,test@test.com

Exempel 9:Svar vid hämtning av id
1\t2\t3



2.4.3 Servlets och Java Server Pages
Servlets är program som körs på en webbserver och har möjlighet att fånga användarinitierade 
kommandon för att utföra vissa specifika uppgifter och därefter returnera ett svar eller 
vidarebefordra användaren till någon annan sida. 

Server Pages är en teknik som låter utvecklaren blanda java-kod och till exempel html. På 
detta sätt kan man skapa dynamiska sidor som presenterar olika innehåll beroende på vilken 
användare det är som besöker sidan. Java-koden exekveras på serversidan och därefter 
levereras till användarens webbläsare. Ett scenario kan vara att man för en inloggad 
användare vill visa viss typ av information medan de som inte är inloggade ombedes att logga 
in [10].

2.4.4 Google App Engine
Google App Engine är infrastruktur som som tillhandahålls av Google för tillgängliggörandet 
av webbapplikationer och webbsidor. Utvecklaren skapar ett konto och laddar upp sin 
applikation eller webbsida som därefter finns tillgänglig för vem som helst eller om 
utvecklaren så vill, begränsat till ens organisation. 

Google App Engine är gratis att använda såvida man inte överstiger vissa gränser vad gäller 
resurser. Om man skulle överstiga dessa gränser kan man betala för att få utökad prestanda 
och mer resurser.

Google App Engine stödjer Java runtime environment och Python runtime environment. 

Google tillhandahåller också ett plugin för utvecklingsverktyget Eclipse för enkel 
uppladdning av applikationen eller webbsida till Googles infrastruktur [12].



3 MobisleNotes webbgränssnitt
Det här kapitlet beskriver hur jag har implementerat webbgränssnittet och vilka design-beslut 
ingick under arbetets gång.

3.1 Inledning
Det finns många olika sätt att utveckla för webben. Det är svårt att säga vilket som är bäst, det 
beror givetvis på tillämpning. Jag har valt att utveckla webbgränssnittet på Google App 
Engine då jag har erfarenhet av det från tidigare kurs. Fördelarna med detta är som tidigare 
nämnts att det skalar väldigt enkelt, dessutom så har MobisleApps också erfarenhet av 
plattformen. 

All utveckling kommer att ske i utvecklingsverktyget Eclipse IDE som har utmärkta 
funktioner för felsökning och även plugin-system som gör att man kan installera tillägg som 
passar ens behov. Eclipse ger med pluginet Google Eclipse plugin möjligheten att köra en 
lokal webbserver som simulerar miljön hos Google så att man enkelt kan testa lokalt innan 
man laddar upp projektet på googles servrar. Då en av avgränsningarna var att gränssnittet ska 
vara fungerande i Mozilla Firefox 4 så kommer jag även att använda den webbläsaren under 
utvecklingen. 

Till Firefox finns ett tillägg som heter Firebug, vilket ger mer avancerade möjligheter att 
granska och ändra HTML, CSS och JavaScript direkt i webbläsaren vilket kommer att 
användas för att underlätta utvecklingen då man slipper ladda om sidan vid varje ändring.

3.1.1 Arkitektur

Arkitekturen för webbgränssnittet är uppbyggd enligt figur 4. Det är totalt åtta olika block 
med varierande komplexitet. De två viktigaste blocken är Main och MobisleAPIAdapter. 
Main är där som all interaktion med anteckningarna kommer att ske. Men för att komma åt 
det blocket behöver användaren registrera sig via Register-blocket samt logga in via Login-
blocket. Register kommer att vidarebefordra e-post-adress och lösenord till MobisleNotesAPIt 
medan Login-blocket ser till så att användaren kan logga in samt tillhandahåller UserAction-

Figur 4: Programartitektur, pilarna representerar dataflöde mellan blocken, dubbelpil  
innebär dataflöde åt båda håll. UserAction, Sync, Logout och MobisleAPIAdapter är på  
serversidan och de andra är på klienten.



blocket till Main och Sync-blocket för enkel åtkomst till användarfunktioner och 
användardata. Sync-blocket ser till att uppdatera dessa data vid ändringar som användaren 
gör. 

Då detta är ett gränssnitt kommer ingen databas att behövas eftersom allting sparas på externa 
servrar via MobisleNotesAPI. MobisleAPIAdapter-blocket är som namnet antyder en adapter 
mot MobisleNotesAPI. Anledningen till Adapter-blocket är ifall APIet någon gång i framtiden 
skulle ändras så är det väldigt enkelt att anpassa gränssnittet också. 

Recover Password-blocket vidarebefordrar endast förfrågan om återställning av lösenord till 
MobisleNotesAPIt och Logout-blocket tar bort tillgången till UserAction-blocket.

3.1.2 Designspecifikation
I denna sektion beskrivs funktioner och datatyper på serversidan för att representera 
anteckningar och operationer som utförs på dem.

UserAction är en klass som används för att verifiera att en användare är inloggad samt ge 
snabb åtkomst till användarfunktioner och användardata. Den har tre medlemsvariabler, två 
strängar, email och cookie, samt en lista med anteckningar. Dessutom finns funktioner med 
vilka man får tillgång till dessa variabler. Konstruktorn för UserAction tar användarnamn och 
lösenord som argument. UserAction använder sig av Note och MobisleAPIAdapter.

Note är ett objekt som representerar en anteckning. Den har sex medlemsvariabler som anger 
data i anteckningen. MobisleAPIAdapter är en statisk klass med funktioner som 
kommunicerar med MobisleNotesAPI enligt avsnitt 2.3.

Figur 5: Designspecifikation för block på serversidan



3.1.3 Flödesschema

När en användare besöker sidan laddas den fördefinierade startsidan. Där finns det möjlighet 
för användaren att registrera en ny användare, begära nytt lösenord och att logga in på 
systemet. 

När en ny användare skapas så fyller man i ett formulär med e-post-adress och önskat 
lösenord. Därefter skickas uppgifterna till Register-blocket som vidarebefordrar uppgifterna 
till MobisleAPIAdapter och därefter skickas begäran till MobisleNotesAPI. Om registreringen 
har lyckats returneras en cookie och användaren loggas in av Login-blocket. 

Vid inloggning skickas e-post-adress och lösenord till Login-blocket som försöker att skapa 
ett UserAction-block. Vid skapande av UserAction-block används MobisleAPIAdapter-
blocket för att verifiera användaren mot MobisleNotesAPI. Om inloggningen går som väntat 
skapas UserAction-blocket och användaren är då inloggad. Login-blocket sparar det i minnet 
på servern och vidarebefordrar användaren till Main-blocket. Om fel inträffar under 
inloggningen kastas undantag. 

Vid laddning av Main-blocket hämtas användarens anteckningar från MobisleNotesAPI via 
UserAction-blocket och presenteras i Main-blocket. 

Figur 6: Flödesschema



Närhelst en anteckning skapas ändras eller tas bort vidarebefordrar Sync-blocket de ändringar 
som har gjorts till MobisleNotesAPI via UserAction-blocket. När användaren loggar ut 
anropas Logout-blocket där användarens data synkroniseras om nödvändigt för att sedan 
avallokera hela UserAction-blocket.

All överföring av data sker med HTTP-POST förutom de olika blockens åtkomst till 
UserAction-blocket som befinner sig i minnet på servern.

3.2 Klientsidan

På klienten, dvs webbläsaren, kommer Main-blocket att ligga. Det är här användaren kommer 
att kunna skapa nya anteckningar, läsa, ändra och även ta bort gamla anteckningar. 

Jag har valt att implementera Main-blocket enligt principen "Single Page Application". Det 
innebär att man endast har ett enda html-dokument som en mall och därefter lägger till 
innehållet med hjälp av att skapa element och manipulera DOM-trädet med JavaScript. 
Utseendet för element defineras i en CSS-mall och sedan ändrar jag enkelt utseende genom att 
till exempel ändra class-attributet med JavaScript.

Figur 7: Önskad layout och design på webbgränssnitt



3.2.1 Implementation i HTML
De HTML-dokument som jag har skapat är index.html och main.jsp. Index.html är själva 
startsidan, där olika alternativ presenteras för användaren så som logga in, glömt lösenord och 
skapa ett konto. Main.jsp är mestadels HTML och JavaScript. Anledningen till att det har jsp 
som filnamnsändelse är för att det behöver exekveras lite serverkod för att kontrollera om en 
användare är inloggad. Är man inte inloggad så vidarebefordras man till startsidan, annars så 
visas sidan med användarens anteckningar. 

HTML-dokumentets första rad måste alltid ange vilken doctype man använder sig av, det vill 
säga vilken uppmärkningsstandard man avser att använda så att webbläsaren vet hur den ska 
tolka dokumentet. Tidigare har man behövt specificera exakt vilken version av HTML 
dokumentet är skrivet för och ha en länk till beskrivningen av själva standarden i doctypen. 
För HTML5 har man valt att korta ned och förenkla doctypen till

Efter doctype startar man själva html-dokumentet. Det görs genom att skriva html-elementet 
som kommer att omge hela dokumentet. I HTML5 bör man även specificera attributet lang 
som anger vilket språk dokumentet har skrivits på. 

Därefter följer head-elementet som deklarerar dokumentets huvud som till exempel 
teckenkodning, beskrivning, titel samt länkar till andra resurser så som CSS och JavaScript.

Efter head-elementet ska man deklarera dokumentets kropp med body-elementet. Det är i 
kroppen som resten av sidan deklareras, allt i från sidhuvud, innehåll, menyer, externa länkar 
sidfot med mera. 

Exempel 10: HTML5-doctype
<!doctype html>

Exempel 11:html-elementet
<html lang=”en”>
   …
</html>

Exempel 12:head-elementet
...

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>MobisleNotesWeb BETA</title>
    <meta name="description" content="Welcome to MobisleNotesWeb" />
    <link type="text/css" href="main.css" rel="stylesheet" />
</head>
...



Jag valde att dela upp den givna layouten, figur 7, i fem sektioner. En för sidhuvudet där 
logga och meny ska vara, en för verktygsfältet där man bland annat skapar nya anteckningar, 
en för listan över anteckningar och själva redigeringsfönstret en för verktygsfältet längst ner 
samt en för sidfot som enligt nuvarande layout är tom men ändå bör finnas med om man 
skulle vilja ha kontaktinformation i framtiden.

För det användes header, section och footer-elementen för att på ett mer semantiskt korrekt 
sätt märka upp dokumentet.

Därefter är de olika sektionerna i sig också uppdelade i mindre sektioner med div-elementet 
för att kunna tillgodose önskemålet om layout och utseende. 

För att göra sidan dynamiskt, det vill säga kunna ladda, spara, skapa nya och ta bort 
anteckningar utan att ladda om sidan i webbläsaren vid varje operation, så använder jag 
JavaScript för att manipulera DOM-trädet i main.jsp. För att underlätta åtkomst till de element 
som ska ändras dynamiskt så har jag döpt vissa element med speciella id-namn. 

Genom att sätta id-attributet på element som ska ha specifika händelser bundna till sig får jag 
enkel åtkomst till de med funktionen getElementById(..) som finns i JavaScript för att sen 
utföra ändringar på elementen. 

De element som ska ha ett specifikt utseende definierar jag attributet class med ett lämpligt 
namn som sedan kan användas i CSS-dokumentet för att definiera utseende och andra 
egenskaper. Man kan även definiera utseendet på ett element med id-namnet men man brukar 
vilja skilja på dessa då man i vissa fall vill återanvända ett utseende genom att tilldela en klass 
till flera element och det går inte med id då varje id måste vara unikt. 

Menyn längst upp i högra hörnet är en så kallad "drop-down meny" som expanderar när man 
för muspekaren över den och visar fler alternativ för användaren, något som jag har använt 
JavaScript för att utföra. Den heter "nav". 

Exempel 13:html-dokumentets uppbyggnad
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>...</head>
    <body>...</body>
</html>

Exempel 14:Uppdelning av sidan
<body>
    <header>...</header>
    <section>...</section>
    <section>...</section>
    <section>...</section>
    <footer></footer>
</body>



De två verktygsfält som syns ovanför samt under själva anteckningsytan i figur 7 heter top-
toolbar och bottomtoolbar. De innehåller div-element som i sin tur innehåller png-bilder. Alla 
funktioner i verktygsfälten ska inte implementeras då de inte ingår i kravspecifikationen för 
det här arbetet men MobisleApps har planer på att vidareutveckla gränssnittet med ytterligare 
funktionalitet. 

Elementet som har listningen av anteckningarna heter ”todocontainer” och själva 
anteckningsblocket där man gör ändringar heter ”notecontainer”. 

Todocontainer innehåller fyra div-element.Två är för grafiken i topp och botten, en för 
sökrutan samt en för själva listan med titlar och datum. De element som ska ha viss 
funktionalitet bunden till sig har fått ett id medan det inte finns någon anledning att ge ett id 
till ett element som bara är där av grafiska skäl. Därför har todotop och todobottom inget id 
utan endast class-attributet definierat. Search innehåller ett input-element och todos innehåller 
ett ul-element som i sin tur innehåller flera li-element med varje antecknings titlel och datum.

Notecontainer är uppbyggd på liknande sätt som todocontainer. Den har två div-element för 
grafik i toppen och botten men skiljer sig då den har ett form-element i mellan. Form-
elementet används eftersom att det ska gå att ändra informationen i anteckningen och skicka 
den till Sync-blocket för synkronisering. 

Det finns ett form-element för varje anteckning. Form-elementen innehåller ett omslutande 
div-element med en antecknings id från MobisleNotesAPI som id på elementet.

Beroende på vilken typ av anteckning det är, den kan ju vara plaintext eller checklist, så byggs 
dessa div-element upp olika. 

De omslutande div-elementen döljs och visas beroende på vilken anteckning som har valts i 
listan till vänster. 

Om det är en checklist-anteckning så innehåller det omslutande div-elementet sex stycken 
input-element för olika variabler som finns i anteckningen, så som titel, kryssrutor, antal rader 
samt olika flaggor för anteckningen. Det är dessa variabler som ändras av användaren och vid 

Exempel 15:todocontainer
<div id="todocontainer">
    <div class="todotop"></div>
    <div id="search">...</div>
    <div id="todos">...</div>
    <div class="todobottom"></div>
</div>

Exempel 16:notecontainer
<div id=notecontainer>
    <div class="notebooktop"></div>
    <form action="sync" method="post">...</form>
    <div class="notebookbottom"></div>
</div>



ändring skickas med JavaScript via Sync-blocket, UserAction-blocket och 
MobisleAPIAdapter-blocket till MobisleNotesApi. Det finns också en gif-bild som indikerar 
när detta sker så att användaren blir uppmärksammad på att anteckningen har blivit sparad. 

För att hantera raderna i en checklist-anteckning använder jag mig av ul-elementet 
innehållande ett li-element för varje rad. I varje li-element finns ett textarea-element där själva 
inmatningen sker men även ett input-element av typen checkbox. Anledningen till att jag 
använder mig av ett textarea-element är då en rad, om den är längre än själva 
anteckningsblocket inte ska utökas till en ny rad utan textrutan ska förstoras, vilket inte går att 
göra med input-element. 

Om det är en plaintext-anteckning så innehåller ul-elementet endast ett li-element med ett 
enda textarea-element som växer dynamiskt beroende på hur mycket text som finns i det. 
Input-elementen för kryssrutorna tas bort då dessa inte användas.

Exempel 17:Checklist-anteckning
<form action="sync" method="post">
    <div id="1234" class="note checklist">
        <input type="hidden" name="id" value="1234" />
        <input type="hidden" name="plainText" value="0" />
        <h1>...titel, datum och synkroniseringsnotifiering...</h1>
        <ul>
            <li>
                <span class="styledCheckboxWrap ">...checkbox...</span>
                <input type="hidden" name="note-0" value="1" />
                <textarea rows="1" style="height:15px;" name="text-0" >Innehåll, rad 1</textarea>
            </li>
        </ul> 
        <input type="hidden" name="lines" value="1" />
    </div>
</form>

Exempel 18:Plaintext-anteckning
<form action="sync" method="post">
    <div id="1315663364" class="note plaintext" style="display:none;">
        <input type="hidden" name="id" value="1315663364" />
        <input type="hidden" name="plainText" value="1" />
        <h1>...titel, datum och synkroniseringsnotifiering...</h1>
        <ul>
            <li>
                <textarea rows="1" style="height:15px;" name="plainTextContent">Innehåll</textarea>
            </li>
        </ul> 
        <input type="hidden" name="lines" value="1" /> 
    </div>
</form>



I dokumentet är det endast en sektion som kommer att uppdateras dynamiskt med hjälp av 
JavaScript och det är den sektion som innehåller anteckningarna. De andra sektionerna är 
statiska. I menyn står användarens e-post-adress som fås från servern när 
inloggningskontrollen exekveras innan sidan skickas till klienten.

3.2.2 Utformning med CSS
För att definiera layout och utseende på webbgränssnittet använder jag mig av CSS som 
återfinns i filen main.css. Main.css inkluderas i main.jsp och således appliceras utseendet på 
de element som återfinns i main.jsp, antingen direkt via element eller via någon väljare. 

Med CSS så är det brukligt att man definierar de generella stil och visuella effekterna i början 
av dokumentet för att sedan gå djupare på detaljnivå längst ner i dokumentet. Anledningen till 
detta är att man utnyttjar kaskad-prioriteringen där man definierar generella egenskaper som 
gäller för dokumentet med element-väljaren och sedan ger specifika egenskaper till vissa 
element som har ett annorlunda utseende med klass-väljaren eller id-väljaren. Fördelen med 
detta är att om man sätter egenskaper med element-väljaren så ärver alla underliggande 
element egenskaperna automatiskt. 

Eftersom vissa webbläsare redan har definierade egenskaper för några element börjar jag med 
att nollställa marginaler och utfyllnad för html, body, p och li -elementen. De element som är 
nya i och med HTML5 nollställer jag också marginaler och utfyllnad men lägger även in att 
dessa element ska visas som block. 

Därefter sätter jag teckenstorlek och typsnitt på body-elementet, vilket innebär att hela 
dokumentet har samma teckenstorlek och typsnitt, men att viktningen blir låg så att det blir 
enkelt att definiera andra egenskaper för element som ska ha mer specifika egenskaper via 
klass eller id-väljaren.

Därefter definierar jag sidan uppifrån och ner där jag börjar med header-elementet med 
loggan och drop-down-menyn för att fortsätta med verktygsfältet, anteckningsfältet samt det 
nedre verktygsfältet.

Genomgående i dokumentet är att jag försöker att använda id-väljaren för layout-specifika 
egenskaper så som höjd, bredd och position samt klass-väljaren för egenskaper som har med 
stil att göra, som färger, teckensnitt, teckenstorlek, ramar, bakgrundsbilder med mera. 

De CSS3-specifika egenskaper som jag använder mig av ger lite snyggare utformning på 
webbgränssnittet men påverkar inte funktionen någonting, dvs ”progressive enhancment” 
används. De egenskaperna är box-shadow som ger en skugga på ett HTML-element som visas 
som block och border-radius som ger rundade hörn på ett HTML-element som visas som 
block och har en ram. 

3.2.3 Dynamiska ändringar med JavaScript
För att tillföra dynamisk funktionalitet till webbgränssnittet har jag använt mig av JavaScript 
för att manipulera main.jsp DOM-träd. Genom att hämta och uppdatera anteckningar via 
Sync-blocket med JavaScript skapar, uppdaterar eller förkastar jag de anteckningar som 
befinner sig li-element och form-element i ”todocontainer” respektive ”notecontainer”. 

För att slippa skriva mycket av den här JavaScript-koden själv använder jag mig av ett 
bibliotek som heter jQuery. jQuery inkluderas med en enda rad i HTML-dokumentet där det 
ska användas och därefter får man tillgång till mängder med funktioner. Jag skriver min 



JavaScript-kod direkt i main.jsp men det går lika bra att skriva i en extern fil för att sedan 
inkludera i HTML-dokumentet, precis som jquery.js. 

I jQuery finns det en funktion med namnet $ som tar en CSS-identifiering som argument och 
returnerar det eller de objekten som matchar CSS-identifieringen. Då kan man antingen välja 
att spara undan resultatet i en variabel för att göra ändringar eller göra ändringar direkt genom 
att hänga på ytterligare funktioner som ska utföras på det här eller de här objekten. 

Det finns en funktion som heter ready(...) som anropas när HTML-elementet man betraktar 
har blivit inläst och skapat i DOM-trädet. Jag använder det för att titta på objektet ”document” 
för att initiera mina skript när hela HTML-dokumentet har blivit laddat och skapat i DOM-
trädet. 

I exempel 20 binder jag händelsen mouseover till funktionsobjektet jsddm_open. Det innebär 
att varje gång muspekaren förs över ett underliggande li-element till #usermenu så exekveras 
funktionen jsddm_open. Jsddm_open utgår ifrån variabeln this, vilket i det här fallet blir li-
elementet, och ändrar CSS-egenskapen visibility för ett underliggande ul-element till visible. 

Vidare så binder jag alla de här olika händelserna som ska utföras på gränssnittet vid varsin 
funktion som utför de ändringar på dokumentet som jag vill ska hända. Om användaren 
klickar på en antecknings titel i vänstra listan över anteckningar så aktiveras en händelse och 
dess motsvarande funktion anropas. I funktionerna är det genomgående olika CSS-egenskaper 
som ändras, till exempel att man döljer den aktiva anteckningen samt visar den anteckningen 
som användaren klickat på som sker i funktionen setActiveTodo(..). Vid byte från plaintext till 
checkbox-anteckning ändras klassen på den aktiva anteckningen från checkbox till plaintext 
vilket ändrar utseendet på anteckningen. Alla kryssrutor tas även bort ur DOM-trädet och 
ersätts med ett enda textarea-element. 

För att kunna tillgodose kravet på att gränssnittet ska ha samma funktioner som den mobila 
applikationen när det kommer till checkbox-anteckningar och dess rader är jag tvungen att 
kontrollera varje tecken som matas in för att fånga enter och backspace-tangenterna.

Exempel 19:Inkudering av jQuery
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>

Exempel 20:jQuery-syntax
$(document).ready{
    $('#usermenu > li').bind('mouseover',jsddm_open)
}



I funktionen resize_textbox kontrollerar jag om det är enter eller backspace som har tryckts 
ned. Om enter-tangenten har blivit nedtryckt så förhindrar jag standardbeteendet, ökar på 
variabeln som anger hur många rader som anteckningen innehåller samt duplicerar nuvarande 
element och lägger in det efter i DOM-trädet samt ändrar lite värden på det nya elementet för 
att det ska passa resten av anteckningen. Om backspace har tryckts ned och det inte längre 
finns några tecken kvar i det nuvarande elementet så tas elementet bort, variabeln över antal 
rader minskas med ett och övriga rader uppdateras. 

När en anteckning skapas så skapas alla nödvändiga element i DOM-trädet och användaren 
kan börja ändra i den direkt. Vid första synkronisering talar jag om för sync-blocket att det är 
en ny anteckning varpå ett id genereras och returneras till main-blocket för framtida referens. 

När en anteckning tas bort så synkroniseras först anteckningen till MobisleNotesAPI och 
därefter tas den bort ur DOM-trädet. 

Vid synkronisering av anteckningar så skickas formulärets data med $.post(..) till Sync-
blocket som uppdaterar anteckningen och utför en synkronisering mot MobisleAPIAdapter-
blocket. Under tiden visas div-elementet .loading som innehåller en gif-animation som 
uppmärksammar användaren om att synkronisering sker. När klienten får svaret och 
uppdateringen har sparats så döljs .loading samt att senast ändrad datumet uppdateras och titel 
och datum uppdateras i vänstra listan över anteckningar.

3.3 Serversidan
På webbservern som körs på Googles infrastruktur via Google App Engine finns de 
förhållandevis enkla servlets RecoverPasswordServlet, RegisterServlet, LoginServlet, 
SyncServlet och LogoutServlet. Dessutom finns även MobisleAPIAdapter som tar 
förfrågningar från main-blocket och vidarebefordrar dessa till MobisleNotesAPI. 

RecoverPassword vidarebefordrar begäran om ett nytt lösenord till MobisleNotesAPI som 
genererar en temporär länk där användaren kan återställa lösenordet och skickar ett e-post 
med länken.

Register och Login skickar förfrågningar via MobisleAPIAdapter och om allt gick som väntat 
retuneras en cookie som sparas undan i en session. En session är tillfällig data som kan 

Exempel 21:Lägga till rader i checklist
function resize_textbox(event) {
    if(event.keyCode == '13') {
        // Användaren har tryckt enter
    } 
    else if (event.keyCode == '8') {
        // Användaren har tryckt backspace
    } 
    else {
        // Användaren har tryckt ner en tangent
    }
}
$(document).ready( 
    $('.checkbox ul li > textarea').live('keydown', resize_textbox)
}



matchas med en cookie som sätts i besökarens webbläsare. Då kan man enkelt veta om 
användaren är inloggad, och via sessionen få tillgång till användardata snabbt och enkelt. 

Logout förstör denna session, så att den inte längre är tillgänglig. Sync tar förfrågningar från 
Main och genom UserAction gör den ändringar på användarens data.

3.3.1 API-anrop
MobisleAPIAdapter är en statisk klass med fem publika funktioner och två privata 
hjälpfunktioner, se figur 5. Alla funktioner fungerar på liknande sätt. De manipulerar en sträng 
med argument som skickas till de olika URL-erna som också finns definierade i klassen med 
hjälp av funktionen sendPost(...). 

Vid svar så kontrolleras svarskoder och varje funktion kastar ett eget undantag med 
felmeddelande om något fel uppstår. 



4 Testning
Det här kapitlet beskriver testerna för att verifiera att gränssnittet uppfyller de krav som har 
ställts i 1.5.

Vid testerna går jag igenom alla krav och visar hur de är uppfyllda. 

Testerna utförs i Mozilla Firefox 4 på en dator med operativsystemet Windows 7 enligt 
tillåtna val i 1.6.

4.1 Test av krav
Test av välkomstsida, registrering av användare, inloggning, utloggning och återställning av 
lösenord.

Utförande

• Starta webbläsaren Mozilla Firefox 4.

• Navigera till https://001mobisletest.appspot.com

Du möts där av en startsida där du kan logga in, registrera en ny användare och återställa 
lösenord. 

• Välj ”Create account”, fyll i e-post-adress och önskat lösenord och klicka på knappen 
”Register”.

• Vid godkänd registrering klicka på länken ”Log In” och fyll i det registrerade 
användarnamnet samt det valda lösenordet. Slutligen klicka på knappen ”Log in”.

• Om inloggningen gick som väntat vidarebefordras användaren till main.jsp där 
anteckningarna laddas, annars visas ett felmeddelande.

• Välj ”Log Out” i drop-down-menyn för att logga ut.

• Välj ”Forgot Password?”, fyll i din e-post-adress samt klicka på ”Request Password”. 
Kontrollera ditt e-post-konto för att fullfölja återställningen. 

Resultat
Välkomstsidan är inte utformad efter krav då MobisleApps ändrade utseendet på den och 
flyttade den förklarande texten utanför webbgränssnittet. 

Vid inloggning kan man mötas av en vit skärm och ingenting mer händer. Detta är ett problem 
som orsakas av Google App Engine. Om en applikation inte används ofta så sparas tillståndet 
ner och det tar då tid att starta upp den igen vid första begäran. Så om ingen har använt 
webbgränssnittet under en period så kommer första förfrågningen att alltid misslyckas. Detta 
är något som man kan betala Google för att undvika men har inte gjorts i det här fallet.

I kravspecifikationen står det att ett nytt lösenord ska genereras och skickas ut med e-post. 
Detta är inte fallet, utan MobisleApps valde istället för att skicka ut en aktiveringslänk till e-
posten där användaren kan klicka och sedan välja ett nytt lösenord.

Test av skapa nya, ändra och ta bort anteckningar

Utförande



• Logga in enligt föregående test.

• Klicka på ”New note +”-knappen. Då kommer en ny anteckning upp, fyll i Titel och 
skriv in nån rad. Anteckningens titel dyker upp i listan över anteckningar till vänster 
med datum Today. Under tiden du redigerar anteckningen kommer det att dyka upp en 
gif-animation vid ”Today” som indikerar att anteckningen synkroniseras utan att 
behöva ladda om sidan.

• Logga ut via drop-down-menyn, logga in igen för att verifiera att anteckningen har 
skapats och synkroniserats.

• Välj anteckningen som du skapade innan och ändra den.

• Logga ut och logga in igen, välj anteckningen och verifiera att ändringen har sparats. 
Ändra till plaintext-läge för anteckningen.

• Logga ut och logga in igen för att verifiera att anteckningen är i plaintext-läge.

• Ta bort anteckningen genom att trycka på X i högra listan, längst till höger efter 
datumet och > pilen. 

• Logga ut och logga in igen för att verifiera att anteckningen har blivit borttagen. 

Resultat
Under det här testet så visar det sig att synkroniseringen inte alltid blir gjord. Det beror på att 
händelsen som synkroniseringen är bunden till, onchange på form-elementet, inte alltid utförs. 
Man måste till exempel klicka utanför form-elementet efter att ha ändrat något. En bra lösning 
på detta är att tidsbestämma synkroniseringen och även uppmärksamma användaren om att 
osparad data finns när denne loggar ut. Detta blev dock aldrig implementerat inom 
tidsramarna av projektet.

Test av sök och navigering

Utförande

• Logga in enligt föregående test.

• skapa flera anteckningar med olika titlar, till exempel ”Inköpslista”, ”Recept” och 
”Rekommendationer”.

• Skriver man ”In” i sökfältet så syns endast anteckningen med titeln ”Inköpslista”. 
Skriver man däremot in ”Re” syns både ”Recept” och ”Rekommendationer”.

• Logga ut genom att trycka ”Log Out” i drop-down-menyn.

• Verifiera att du är utloggad genom att besöka 
https://001mobisletest.appspot.com/main.jsp. Om du blir vidarebefordrad till 
index.html så är du utloggad.

Resultat
Det här testet gick enligt förväntan.

Extra krav blev inte implementerade på grund av tidsbrist så därför kunde inga tester bli 
utförda.



5 Sammanfattning och diskussion
Det här kapitlet innehåller sammanfattningen av den lösning som har skapats baserad på 
formuleringen i 1.4.

Utveckla ett webbgränssnitt med HTML5 och CSS3 för MobisleNotes enligt 
MobisleApps ABs direktiv och riktlinjer
Ett webbgränssnitt har utvecklats. Jag har använt mig av HTML5 -doctype och elementen 
header, section, nav, footer från standarden samt även utnyttjat CSS3-egenskaperna box-
shadow och border-radius. 

Min slutsats är att även om det är möjligt att bygga ett grafiskt gränssnitt till ett API så har 
HTML en del begränsningar. Det största problemet har inte helt oväntat varit att få till olika 
grafiska händelser vid inmatning av text. Som tur är räddas det hela upp av jQuery där man 
med några enkla funktioner kan ändra egenskaperna och lägga in händelser på HTML-
element. 

Ett problem jag hade under utvecklingen var att det var svårt att sålla i materialet som 
beskriver utvecklingsmetoder för webbutveckling. Det verkar finnas lika många metoder som 
utvecklare. Tar man också i beaktning alla de olika konfigurationerna av plattformar och 
programvara som kan användas på webben blir det helt överväldigande. Risken är stor att man 
lär sig en förlegad metod.

Ytterligare problem har jag stött på med MobisleNotesAPI som ju använder tabseparerade 
text-strängar vid synkronisering av anteckningar. MobisleApps har dock börjat utveckla ett 
annat API som använder sig av JavaScript Object Notation (JSON) vilket bör förenkla 
vidareutvecklingen av webbgränssnittet. JSON är en väldefinierad standard och det finns 
biblioteket för att parsa det i de allra flesta språk vilket bör underlätta implementationen på 
alla klienter.

Att arbeta med Google App Engine och Eclipse har varit väldigt smidigt. Den inbyggda 
webbservern kom till stor användning vid felsökning och testning samt att det bara krävdes ett 
knapptryck och användaruppgifter för att ladda upp projektet på Googles servrar. Bortsett från 
buggen med att första begäran alltid går fel har det varit väldigt bra att arbeta med.

Undersöka om HTML5 och CSS3 erbjuder några nyheter som kan vara till nytta för 
implementationen.
Enligt Pilgrim [17] och Gillenwater [11] är det redan idag helt ok att använda HTML5 och 
CSS3, i den mån att man använder doctypen och de nya element och egenskaper som stöds i 
den webbläsaren man riktar sig till. Det är dock inte så enkelt att alla användare ser till att 
uppdatera sina webbläsare så fort det kommer en ny version, eller att alla användare man 
vänder sig till har "rätt" version. I många fall har användare ingen talan om vilken version 
som används då de sitter inlåsta i system där de själva inte kan uppdatera, även om de skulle 
vilja det. Ibland går det inte att få nya versioner av webbläsare att köras på äldre 
operativsystem, som fallet med Windows XP och Internet Explorer 9. 

Någonting verkar dock ha förändrats i och med WHATWGs initiativ att utveckla HTML5. 
Helt plötsligt började webbläsarutvecklare att tävla om vilken webbläsare som hade bäst stöd 
för den nya standarden! Den snabba uppdateringstakten av främst webbläsarna Opera och 
Chrome har nu även fått Mozilla att ändra hur de sätter versionsnummer på webbläsaren 
Firefox där en ny version släpps varje halvår, ständigt uppdaterad angående stöd för 



standarden, både vad gäller HTML och CSS. Microsoft har lovat att deras senaste version av 
Internet Explorer, v10 kommer att ha mycket mer stöd än tidigare webbläsare. 

När jag påbörjade examensarbetet var mitt mål att utveckla för Firefox 4, som då hade släppts 
som beta. Nu är Firefox redan uppe i version 7 och även 8 beta har kommit ut. 

Webbläsarutvecklarna har alltså börjat att konkurrera med varandra om prestanda och stöd för 
standarden till skillnad från tidigare då man i många fall gått sin egen väg. Min tolkning är att 
branschen har blivit så pass medveten om skillnaderna mellan webbläsare, och även 
potentialen med webben, att man vill erbjuda sina kunder en öppen lösning som funkar 
oberoende av plattform med bra prestanda. Därför uppmanar man sina kunder att uppdatera 
webbläsare, eller välja en annan leverantör vilket sätter press på webbläsarutvecklarna.

Vad gäller funktionaliteten som erbjuds med HTML5 och CSS3 är det väldigt svårt att säga 
något rent konkret. Men att använda sig av "feature detection", som till exempel med 
biblioteket Modernizr och "progressive enhancement" med CSS3 så kan man utnyttja de nya 
teknikerna för de användare som har stöd för det och erbjuda en "fall back" för de som inte 
kan eller har möjlighet att uppdatera sina webbläsare. 

Även JavaScript har fått sig en enorm uppsving i och med utvecklandet av HTML5 där det 
släpps bibliotek varje dag som hjälper utvecklare att på ett enkelt och snabbt sätt komma 
igång.

Framtid för webbgränssnittet
Då jag tidigare har konstaterat att utvecklingen vad gäller webbläsare och stöd för ny 
funktionalitet går oerhört snabbt så ser jag inga svårigheter att vidareutveckla 
webbgränssnittet för att till exempel fungera offline med cache manifest, eller att temporärt 
utnyttja lagringsutrymme i webbläsaren för att spara anteckningar för att snabba upp 
upplevelsen. Det är implementerat i moderna webbläsare redan idag. För att göra mer 
avancerade 2d och 3d-animeringar så ger CSS3 hårdvaruaccelererat stöd för det i så kallade 
"nightly-builds", senaste kompilerade versionen av en programvara, vilket betyder att det är 
under testning och kommer inom en snar framtida att hamna i stabila utgåvor av webbläsarna. 

Då jag också tidigare har konstaterat att webbläsarutvecklare konkurrerar om stöd för 
standarden anser jag att HTML5 kommer att fortsätta implementeras i samma, eller ännu 
snabbare takt i webbläsarna då det är en viktig konkurrensandel för dem. 

Jag anser att även om W3C kommer att ta sin tid för att få upp HTML5 till Recommended så 
har WHATWG och webbläsarutvecklarna visat att det behövs nya möjligheter  att utveckla för 
webben och att de tar det på största allvar att leverera bra lösningar, oavsett om W3C är med 
eller inte. 

Min rekommendation vid vidareutveckling av webbgränssnittet är att fortsätta erbjuda en sida 
där man anammar "progressive enhancement"-metoden och tillsammans med "feature 
detection" med bibliotek som Modernizr utnyttjar de funktioner som finns i moderna 
webbläsare. 

Webben är dock en väldigt utsatt infrastruktur och webbservrar och sidor får ständigt utstå 
attacker och intrångsförsök. Att tillhandahålla sin webbapplikation på Google App Engine har 
sina fördelar då man kan köpa ytterligare resurser väldigt enkelt och på så sätt bli mer 
motståndskraftig mot överbelastningsattacker. I och med att infrastrukturen är distribuerad 
över flera olika datacenter på flera geografiska platser så får man bra redundans. I mitt arbete 
har jag endast utnyttjat mig av standardkomponenter i GAE/Java vilket försäkrar om god 



kompatibilitet även i framtiden. Däremot behöver man som utvecklare alltid validera indata 
som kommer från användaren för att undvika Cross Site Scripting (XSS), dvs javascript kod 
som körs från en annan domän för att till exempel stjäla information så som cookies men det 
bör man alltid göra, oavsett plattform.

Ytterligare ett potentiellt problem är att MobisleApps använder sig av tider klienterna i Unix-
timestamp-format för jämförelse av tider. Rent teoretiskt skulle det räcka att en användare har 
en felaktigt inställd klocka på någon av sina enheter för att anteckningar ska bli överskrivna 
och information ska gå förlorad. En alternativ metod är att låta servern sköta tidsangivelsen så 
att det alltid blir samma klocka som används. Ytterligare alternativ kan vara att använda sig av 
versionsbaserade anteckningar där varje ändring tilldelas ett versionsnummer och servern 
hanterar sammanslagningar och uppmärksammar användaren om data håller på att gå 
förlorad. 
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