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Utveckling av mobilapplikation för övervakning och 
larmhantering. 

Sammanfattning 

Netadmin Systems är ett Linköpingsbaserat IT-företag där huvudprodukten NETadmin är ett 
Operation support system/Business support system (OSS/BSS) som i huvudsak används i öppna 
nät för bl.a. kund- och lagerhantering, provisionering, övervakning och ärendehantering. Ett 
växande behov finns att göra det möjligt att använda övervakningssystemet via mobila enheter 
för att kunna felsöka och hantera driftstörningar effektivt. 

Syftet med rapporten är att undersöka hur övervakningssystemet kan göras tillgängligt på 
Android samt att ta fram en prototypapplikation för hantering av grundläggande övervakning. 
Genom fallstudien som har genomförts har slutsatsen dragits att Netadmin API är lämpligt för 
kommunikation via mobila enheter men att API behöver vidareutvecklas med ytterligare 
funktioner. De viktigaste av dessa har implementerats och arbetet har även mynnat ut i en 
applikationsprototyp för Android. 

Genom utvecklingen av denna applikation ges Netadmins kunder möjlighet att hantera 
övervakningssystemet via mobila enheter.  

Development of mobile application for monitoring and 
alarm handling 

Abstract 

Netadmin System is a Linköping based IT company that develops the NETadmin software – an 
Operation support system/Business support system (OSS/BSS) that is primarily used in open-
access networks for customer and inventory management, monitoring and ticket handling. There 
is a growing demand for making its monitoring system available on mobile devices in order to 
efficiently deal with network disruptions.  

The purpose of the report is to investigate how the monitoring system can be accessed from the 
Android platform and develop a prototype application for basic monitoring. The performed case 
study concludes that Netadmin API is a suitable way for communicating with the Netadmin 
system but that the API must be extended with a number of functions. The most important of 
these have been implemented and the work has also resulted in an application prototype for 
Android. 

The development of the prototype application have given Netadmins customers the possibility 
of accessing and handling the monitoring system through mobile devices.  
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Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, arbetets syfte och frågeställningar samt 
det förväntade resultatet. 

Bakgrund 
Netadmin Systems är ett Linköpingsbaserat IT-företag där huvudprodukten NETadmin är ett 
OSS/BSS-system1 med funktioner som kund- och lagerhantering, provisionering, övervakning 
och ärendehantering. Systemet används i huvudsak i öppna nät där tekniker, kundtjänst samt 
tjänsteleverantörer använder systemet genom ett av flera webbaserade gränssnitt som utgör 
NETadmin. Gränssnittet är idag anpassat för kontorsarbete med fullstor bildskärmyta men det 
finns ett växande behov att komma åt delar av systemet från mobila enheter. Av speciellt 
intresse är att ge NETadmin-användarna möjlighet att kommunicera med NETadmins 
övervakningssystem för att kunna hantera driftstörningar på ett effektivt sätt. 

Syfte 
Netadmin Systems vill kunna erbjuda sina kunder möjlighet att hantera delar av NETadmins 
övervakningssystem via mobila enheter. Detta ger systemanvändarna möjlighet att exempelvis 
utanför kontorstid använda övervakningssystemet vid underhåll och reparation i nätverket eller 
felsökning till följd av övervakningslarm. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur funktionerna i övervakningssystemet kan göras 
tillgängliga på Android-plattformen. Arbetet bör också mynna ut i en prototypapplikation för 
Android. 

Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att analyseras: 

• Går det att använda Netadmins övervakningssystem via en Android-mobilenhet? 

• Är Netadmins API lämpligt för kommunikation via Android och i så fall vilka ändringar 
behöver göras för grundläggande övervakning? Om inte, vad för slags API behöver 
implementeras? 

Förväntat resultat 
Förväntat resultat efter genomförandet av detta examensarbete är: 

• Prototyp av en applikation för Android för hantering av grundläggande 
övervakningsfunktioner i Netadmin. 

• Slutsats om vilken utvecklingsväg som är lämplig – implementation av ett nytt API eller 
vidareutveckling av ett befintligt samt vilka funktioner behöver i så fall implementeras 
och/eller vidareutvecklas. 

                                                      
1 Operation Support System/Business Support System 
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Avgränsningar 
För att hålla en rimlig omfattning på arbetet har följande avgränsningar gjorts: 

• Ingen analys av övervakningsfunktioner som inte är del av Netadmins 
övervakningssystem kommer genomföras. 

• Bruksanvisning kommer inte att tas fram för prototypapplikationen. 

• Gränssnittet i applikationen kommer att vara enbart på Engelska. 

Ordlista 
Här förklaras viktiga ord och begrepp som används i rapporten. Mindre viktiga begrepp och 
förkortningar förklaras i löpande texten i form av fotnoter. 

� BSS: Business Support System – ett system för kund- och orderhantering, generering av 
fakturaunderlag samt kringliggande processer. Begreppet används oftast som ett 
komplement till OSS-beteckningen, och termen OSS/BSS används då för ett OSS-
system med funktioner för hantering av affärsprocesser. 

� Driver: En NETadmin driver är en fabrikatsspecifik komponent vars syfte är att 
kommunicera med nätverkselement (för att exempelvis hämta portstatus eller ändra 
konfiguration på en viss typ av switch). 

� NETadmin: OSS/BSS-mjukvara. 

� NWL: Netadmin Webservice Library, är en webbtjänst för NETadmin systemet. I 
rapporten används även termen Netadmin API. 

� Nätverkselement: en hanterbar nätverksenhet. I rapporten används även termerna 
switch och hårdvara. 

� OSS: Operations Support System – ett system för drift och underhåll av nätverk samt 
kringliggande processer som dokumentation av nätverkselement, provisionering samt 
felhantering 

� Provisionering: Processen där nätverket och/eller kringliggande system konfigureras 
för att kunna tillhandahålla tjänster till dess användare. 

� REST: Representational State Transfer – är ett arkitekturbegrepp för design av 
nätverksapplikationer som är ett alternativ till SOAP eller RPC2. 

� Service level: Mäter prestandan av ett system – ofta i procent av ett på förhand uppsatt 
mål. 

� SOAP: Protokollspecifikation för utbyte av information över nätverk genom 
webbtjänster. 

� XML: Extensible Markup Language är ett märkspråk med ett antal regler för att skapa 
flexibla dokument som är läsbara av såväl människor som datorer. 

                                                      
2 Remote procedure call (RPC) är ett protokoll som gör det möjligt att anropa metoder i andra program 
via nätverket utan att behöva hantera eller känna till kommunikationsdetaljer. 
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Metod 
Den undersökande delen av denna rapport som syftar till att analysera rapportens 
frågeställningar har genomförts som en fallstudie (Eng. case study). Utvecklingsmetodiken som 
använts för att ta fram applikationsprototypen är influenserad av Scrum som också används som 
utvecklingsmetodik på Netadmin. Denna har anpassats något och beskrivs vidare i detta kapitel. 

Fallstudie 
Runeson och Höst (2008) ger följande definition av en fallstudie: 

“…case study is an empirical method aimed at investigating contemporary phenomena in their 
context.” 

Genomförandet av en fallstudie består av fem huvudsteg (Runeson 2008): 

• Design av fallstudie  

• Förberedelse av datainsamling 

• Datainsamling 

• Analys av insamlade data 

• Rapportering 

Under designen av en fallstudie läggs grunden för hur den kommer att genomföras där målet 
med fallstudien sätts upp, föremålet för fallstudien definieras samt en strategi för datainsamling 
tas fram. Några strategier för datainsamling som Runeson (2008) tar upp är intervjuer, 
observation eller genomgång av dokumentation. Efter datainsamlingen analyseras insamlad data 
genom exempelvis slutsatsdragning (kvalitativ dataanalys) eller korrelation och analys av 
statistik (kvantitativ dataanalys) beroende på typ av data. Slutligen görs rapporteringen av 
fallstudien där en genomgång av fallstudien görs samt resultatet presenteras. 

Målen som har satts upp i designen av fallstudien är att undersöka följande: 

• Huruvida Netadmin API är lämpligt för kommunikation från Android 

• Vilka funktioner finns i övervakningssystemet och vilka bör finnas i en Android-
applikation  

• Vilka API metoder behöver implementeras eller vidareutvecklas 

Datainsamling har dels skett genom genomgång och analys av NETadmin och genom delar av 
det videomaterial som utgör E-Learning programmet. Detta har kompletterats med diskussioner 
och semistrukturerade intervjuer med Netadmins produktägare för att få information om vilka 
funktioner som är av störst betydelse på mobila enheter. 

För analys av Netadmin API har den autogenererade systemdokumentationen använts. För att 
upptäcka brister i API och kunna ta fram korrekta förslag på förbättringar har ”proof-of-
concept” integrationer implementerats för varje funktion i övervakningssystemet.  

Resultaten presenteras senare i rapporten i kapitlen Sammanfattning av resultat och Diskussion. 

Scrum 
Scrum är en iterativ och inkrementell agil utvecklingsmetodik för hantering av mjukvaruprojekt 
(Wikipedia 2012a). 
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Huvuddelerna i Scrum är (Sutherland 2010): 

• Produktbacklogg 

• Sprint 

• Sprint-planering 

• Dagliga scrum-möten 

• Sprint genomgång och tillbakablick 

Produktbackloggen är en lista med prioriterade utvecklingspunkter (Eng. user stories) som 
produktägaren underhåller och som är sorterad med de högst prioriterade utvecklingspunkterna 
först. Under sprint-planeringen analyseras backloggen och delar flyttas in till den 
nästkommande sprinten. En sprint pågår under en tidsbestämd period (vanligtvis 1-4 veckor) där 
medlemmarna i scrum-teamet fokuserar på utvecklingspunkterna med dagliga 
avstämningsmöten. En sprint avslutas på utsatt datum oavsett om arbetet har blivit helt avslutat 
eller inte – den förlängs aldrig (Sutherland 2010). I slutet på sprinten görs en genomgång av den 
avklarade sprinten och en tillbakablick som syftar till förbättra arbetet framöver. 

I detta arbete har en Scrum- influenserad metodik använts. Scrum är i första hand anpassat för 
att underlätta teamarbete i mjukvaruprojekt, därför har en enklare form av Scrum tillämpats – 
veckovisa möten har hållits istället för dagliga – dock har de övriga Scrum-delarna som 
backlogg, sprint-planering och tillbakablick genomförts. 

Anledningen till att Scrum har valts som utvecklingsmetodik för detta arbete är för att det ger 
flexibilitet att hantera nya och uppdaterade förutsättningar. Detta gör att utvecklingsarbetet har 
kunnat påbörjas innan alla delar i backloggen varit på plats. Samtidigt ger Scrum arbetsro under 
sprintarna då inga nya funktioner lyfts in. Scrum är också huvudutvecklingsmetodiken på 
Netadmin och verktyg för hantering av backlogg och sprintar är tillgängliga. 
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NETadmin 
I detta kapitel ges en översikt av systemet NETadmin och dess delsystem inklusive API och 
utvecklingsbibliotek. 

Systemöversikt 
NETadmin är ett OSS och BSS system för hantering av processer som provisionering, 
övervakning och kundhantering. Systemet är oberoende av hårdvarutillverkare och även av 
nätets accessteknik och fungerar med exempelvis FTTH3, Ethernet, xDSL eller WiMAX4 
(Netadmin 2012d).  

NETadmin används ofta i öppna nät (som exempelvis stadsnät) där systemet gör det möjligt för 
olika tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster och på så sätt främjas konkurrens och stor 
valbarhet för slutkunder. Systemet driftsätts oftast per nät men kan även användas för hantering 
av flera geografiskt spridda nät. 

Systemet har ett antal användargränssnitt för olika användargrupper med olika funktioner: 

• Tekniskt gränssnitt – används av systemägare och tekniker för systemkonfiguration och 
drift. Innehåller funktioner för exempelvis inventariehantering, övervakning, 
schemalagda jobb etc. 

• Kundtjänst gränssnitt – för hantering av abonnemang, ekonomi och prisinställningar, 
ärenden m.m. 

• Tjänsteleverantörs gränssnitt – används av tjänsteleverantörer för hantering av kunder, 
abonnemang, ärenden m.m. 

• Slutkundsportal – gränssnitt för slutkunderna som används för självregistrering5, 
självprovisionering6, felrapportering etc. 

Figur 1 visar ett systemdiagram för en typisk NETadmin installation. 

                                                      
3 Fiber-to-the-home (FTTH)  är en nätverkslösning där fiber levereras enda fram till slutkunden. 
4 Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) är en kommunikationsstandard för trådlös 
kommunikation som i vissa fall kan lämpa sig som alternativ till kabel eller DSL. 
5 Självregistrering är processen där slutkunder själva kan registrera sig i systemet utan kontakt med 
kundtjänst. 
6 Självprovisionering ger möjlighet för slutkunder att själva hantera beställning och avslut av sina 
abonnemang. 
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NETadmin Intern         
(Windows Server 2008 R2)

Databas

NETadmin Extern        
(Windows Server 2008 R2)ProvisioneringÖvervakning

Brandvägg
Tjänsteleverantörer

Tekniker och kundtjänst

Nätverkselement  

Figur 1. Systemdiagram för en typisk NETadmin installation. 

Nedan följer en kort beskrivning av systemets komponenter från Figur 1. 

Databas  

Denna server har Netadmins primära SQL-databas och innehåller alla tjänster, abonnemang, 
kunder, hårdvaror, ärenden etc. Databasen används internt av systemet, i övrigt är direktåtkomst 
begränsad, informationen presenteras istället via GUI och rapporter alternativt kan 
kommunikationen med systemet ske via dess API. 

Netadmin intern 

Detta är Netadmins huvudserver på vilken gränssnitten för tekniker och kundtjänst finns och 
som hanterar kommunikationen mellan de olika servrarna. Denna server driftsätts vanligtvis på 
systemägarens företagsnät. 

Netadmin extern 

På denna server ligger ofta tjänsteleverantörsgränssnittet, slutkundsportalen och Netadmin API. 
Slutkundsportalen (om installerad) gör att denna server behöver vara tillgänglig publikt via 
Internet och servern ligger ibland på DMZ-nätet. 

Provisionering 

Provisioneringsservern ansvarar för att kommunicera med nätverkselementen för antingen 
provisionering av tjänster alternativt statusavläsning i samband med felsökning – 
kommunikationen sker med s.k. drivers. Exempel på protokoll som stöds är SSH, Telnet, TL17 
och SNMP. 

                                                      
7 Transaction Language 1  (TL1) är ett management-protokoll för hantering av nätverkselelement. 
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Övervakning 

Denna servers funktion är att enligt uppsatta regler övervaka och samla information om 
nätverkselementen. Övervakningssystemet kan konfigureras att stödja olika typer av fabrikat 
med olika protokoll som t.ex. SMMP och TL1 eller att ta emot SNMP-traps. 

Övervakningssystemet 
I detta kapitel görs en genomgång av övervakningssystemet. Övervakningssystemet i 
NETadmin är funktionsrikt och komplext; därför kommer genomgången att begränsas till de 
delarna som är relevanta för detta arbete.  

Efter att systemet konfigurerats kommer NETadmin att enligt uppsatta regler att övervaka och 
samla in statistik från de hårdvaror (dvs. switchar, routrar, servrar etc.) som är definierade i dess 
inventariesystem. Statistiken kan samlas in genom protokoll som SSH, SNMP, TL1, ICMP 
Ping, SMMP-traps etc. Data lagras i NETadmin och finns tillgängligt via systemets GUI, 
alternativt via utvecklingsbiblioteket NDL eller API, se Figur 2. 

Network elements

Monitoring subsystem 

Netadmin system

API

NDL

SNMP, TL1, SSH SNMP traps

 

Figur 2. Övervakningssystemets struktur. 

Den insamlade statistiken analyseras av systemet och presenteras som övervakningshändelser 
och problemkällor. En händelse innebär ändring av en övervakningstjänst – exempel på en 
händelse är att PING-tjänsten ändrar allvarlighetsgrad. Allvarlighetsgrader kan vara allt från 
information eller varning till kritiskt status. 

Händelser visas som listor med de senaste först och ger systemanvändarna en uppfattning om 
vad som händer i nätverket för tillfället.  

Problemkällor skapas när övervakningstjänster går till en allvarlighetsgrad som signalerar fel 
som exempelvis status kritisk. En problemkälla kommer att finnas kvar synlig i systemet tills 
orsaken är åtgärdat. 

För både händelser och problemkällor visas följande information: 

• Tidpunkt när händelsen eller problemkällan inträffande 

• Namnet på hårdvaran som berörs 

• Övervakningstjänstens namn – t.ex. ICMP Ping 
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• Instansnamn – dvs. information om vilken resurs som berörs på hårdvaran, exempelvis 
portnamnet 

• Allvarlighetsgrad 

• Poäng – som beräknas för varje händelse el. problemkälla och som anger både hur 
allvarligt problem har uppmätts samt hur allvarligt problemet potentiellt kan bli 
beroende på hårdvarans roll i nätverket. 

Beroende på hur systemet har konfigurerats kan en problemkälla ge upphov till larm via SMS, 
mail, SNMP-traps, ärenden etc. I system visas de larm som skapats och användarna ges 
möjlighet att kvittera larm för att på så viss markera larmet som åtgärdat. 

Systemet gör det också möjligt att undersöka historiken för den insamlade data – genom 
exempelvis grafer över portstatistiken, bandbreddsanvändningen eller CPU-nivån. 

Figur 3 visar ett exempel på en veckograf över en hårdvarans round-trip time med en tydlig 
driftstörning under slutet på veckan. 

 

Figur 3. Exempel på en round-trip time graf. 

NDL 
NDL (Netadmin Developers Library) är ett bibliotek och abstraktionslager som används för att 
bygga ut funktionaliteten i NETadmin vid implementation av kundanpassningar och affärslogik. 
Det är tänkt att användas som utvecklingsbibliotek endast på NETadmin servrar för 
implementation av kundanpassningar och plugins och kompletteras därför med webbtjänsten 
NWL när behov att integrera med externa system finns. Dataobjektet i NDL exponeras dock 
även i API vilket gör att NDL är relevant även vid integrationer mellan olika system. 

NWL 
NWL (Netadmin Webservice Library) är ett SOAP 1.2 baserat API skrivet i C# som erbjuder ett 
M2M-gränssnitt8 till NETadmin. NWL bygger på Netadmin Developers Library men har idag 
endast en delmängd av funktionaliteten som finns i NDL. NWL utgörs av fyra olika gränssnitt 
(se Appendix C) med olika användningsområden:  

• ICustomer – ett kundtjänst gränssnitt med funktioner för att skapa kunder, abonnemang, 
ärenden m.m. 

                                                      
8 Machine-to-Machine gränssnitt dvs. ett API vars syfte är att facilitera kommunikation mellan system. 
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• IGeneral – ett gränssnitt med metoder som gör det möjligt för NWL användaren att få 
generell information om systemet som t.ex. nuvarande NWL version. 

• IServiceProvider – innehåller funktioner för NWL-användaren som i egenskap av en 
tjänsteleverantör kan skapa kunder, abonnemang, ärenden m.m. 

• ITechnical – ett gränssnitt med funktioner för att exempelvis söka i och hantera 
lagersystemet, ändra hårdvarukonfiguration, exekvera drivers, skapa schemalagda jobb 
osv.  

Tre av dessa API gränssnitt (ITechnical, ICustomer och IServiceProvider) relaterar mot 
motsvarande gränssnitt i Netadmin GUI – dvs. tekniskt-, kundtjänst- samt 
tjänsteleverantörsgränssnitt. 

NWL tillhandahåller även användarautentisering (Netadmin 2010a) där varje anrop till något av 
API-gränssnitten autentiseras mot giltigt användarnamn och lösenord i motsvarande NETadmin 
gränssnitt. I dagsläget finns inte stöd för asynkrona anrop (t.ex. callbacks) till webbtjänsten 
vilket innebär att tråden i vilken klienten körs kommer låsas i väntan på svar från webbtjänsten.  

NWL är en modul vilket innebär att varje Netadmin installation inte nödvändigtvis har NWL 
förinstallerat. 

Prestanda vid sökning via NWL 

Här ges en kort introduktion till hur Netadmin API kan användas och vad som kan påverkar 
prestandan – något som kommer att behandlas mera senare i rapporten. 

För att hämta information om ett visst objekt i systemet via NWL görs ett anrop till den aktuella 
metoden. Om man istället vill hämta information om flera relaterade objekt är ett alternativ att 
göra flera metodanrop – för att exempelvis hämta information om en viss kund i systemet, 
dennes adress samt switch eller CPE9 som finns på adressen kan följande metoder anropas i API 
gränssnittet ITechnical: 

1. SearchCustomer – sökning av kund baserat på exempelvis personnummer 

2. SearchAddress - sökning efter installationsadress med data som erhållits i föregående 
sökning 

3. SearchEquipment - sökning efter utrustning baserat på data som erhållits i föregående 
sökning. 

Dessa tre steg har även illustrerats i Figur 4. 

SearchCustomer SearchEquipment

SearchAddress

Customer

Equipment 

information

 

Figur 4. Flödesdiagram för sökning av hårdvara baserat på kundinformation. 

Ett annat alternativ vid sökning är att använda sig av API konceptet initieringsträd. 
Initieringsträd är en datastruktur i Netadmin API som gör det möjligt att styra vad för data som 

                                                      
9 Customer-premises equipment dvs. kundplacerad utrustning. 
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ska returneras. För att exempelvis hämta information i exemplet ovan om en viss kund, dennes 
adress samt hårdvara som finns på adressen kan initieringsträdet i Figur 5 användas. 

Customer

Installations-

adress

Subscription Equipment

 

Figur 5. Initieringsträd för kundobjekt. 

Initieringsträdet skickas in i samband med metodanropet för sökning av kund och talar om att vi 
önskar få tillbaka relationerna för installationsadressen samt både de abonnemang och hårdvaror 
som finns kopplade till installationsadressen. 

Initieringsträd kan följaktligen minska antal sökningar (dvs. antal anrop) som behöver göras och 
på så vis öka prestandan. Att skicka in stora initieringsträd kan dock potentiellt göra att stora 
mängder av data omfattas av sökningen vilket kan ha negativa effekter på prestandan och att 
onödigt mycket bandbredd används. Vidare kan noteras att även om initieringsträd bygger på 
relationerna i den underliggande databasen så är långtifrån alla relationer implementerade i API 
i form av initieringsträd vilket ibland innebär att flera sökningar är nödvändiga. Alternativet till 
det är att utöka API med ytterligare initieringsträd. 
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Android 
I detta kapitel ges en kort översikt över operativsystemet Android och de designbeslut som 
utveckling på Android-plattformen innebär. 

Introduktion 
Android är ett Linux-baserat operativsystem för mobila enheter och surfplattor. Det utvecklas av 
Open Handset Alliance10 med ledning av Google och är släppt som öppenkällkod under Apache 
licensen (Wikipedia 2012b). Operativsystemet är anpassat för att kunna användas på olika typer 
av hårdvara med exempelvis olika skärmstorlekar och utformning. Android har ett stort antal 
utvecklare som skriver mobila applikationer (eller mobila appar) som utökar funktionerna i 
Android. 

Android blev den ledande smartphone11 platformen när det gäller användarantal i slutet på 2010 
(Canalys 2011). 

Utveckling på Android 
I detta avsnitt kommer en genomgång göras av olika alternativ för utveckling på Android och 
deras fördelar respektive nackdelar. Utveckling av mobila applikationer kan delas upp i tre 
kategorier (Econsultancy 2011): 

• Native-applikation  

• Webbapplikation  

• Hybridapplikation  

Det råder en viss begreppsförvirring kring var gränserna mellan de olika kategorierna ligger – i 
denna rapport görs uppdelningen enligt Figur 6. 

 

                                                      
10 Ett konsortium av drygt 80 olika företag som jobbar med att utveckla öppna standarder för mobila 
enheter. 
11 Smartphone är ett mellanting mellan mobiltelefon och handdator som oftast används med Internet-
relaterade tjänster.   
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Figur 6. Jämförelse mellan native-, webb- och hybridapplikationer (Worklight 2011). 

Native-applikation är en kompilerad binär som byggts specifikt för en visst OS medan 
webbapplikationer exekveras helt och hållet i enhetens webbläsare och fungerar därför på olika 
plattformar.  En hybridapplikation är en blandning av native- och webbapplikation där en del av 
lösningen är plattformsoberoende samtidigt som delar av applikationen kan kommunicera med 
systemets API. 

Native-applikation 

Att ta fram en native-applikation för Android innebär att applikationen skrivs specifikt för 
Android-plattformen – applikationen behöver på förhand laddas ner och exekveras därefter från 
enhetens filsystem. Denna typ av utveckling görs med hjälp av Android SDK som innehåller 
API-biblioteket och utvecklingsverktygen (bl.a. SDK Tools) och gör det möjligt att bygga, testa 
och felsöka applikationer. 

Att applikationen exekveras från enhetens filsystem kan vara en fördel då det är möjligt att 
använda applikationen utan tillgång till Internet. En annan fördel är enkel distribuering och 
marknadsföring av programvaran via Google Play. En nackdel med denna typ av utveckling är 
att den just riktar in sig mot en specifik plattform – önskas stöd för multipla plattformar måste 
också applikationen utvecklas i flera versioner.  

Utveckling av native-applikationer är väldigt populärt med mer än 450 000 applikationer 
tillgängliga i mars 2012 via Google Play (Wikipedia 2012c). I vitboken (Eng. white paper) 
HTML5, Hybrid or Native Mobile App Development (Worklight 2011) framförs tillgången till 
plattformens API som den största fördelen med att utveckla native-applikationer. Android API 
ger direkt tillgång till både enhetens lågnivå funktioner som tryckskärm, mikrofon, kamera, 
högtalare och GPS, och högnivå funktioner som telefonens kalender, meddelanden, webbläsare 
m.m. Utvecklaren får även tillgång till GUI-ramverket och kan skapa applikationer som får 
samma utseende och beteende som plattformen i övrigt. 

Att utveckla mot Android API kan dock innebära ytterligare avgränsning utöver valet av 
plattform – nämligen mot en specifik API-version. 

Android API byggs kontinuerligt ut och förbättras. Varje ny version av API som släpps får en 
ny API-nivå, exempelvis har Android 2.1 API-nivå 7 medan efterföljaren Android 2.2 har API-
nivå 8. Senaste API-nivån (Juli 2012) är 15 som används av Android 4.0.3 och 4.04 (Android 
Developers 2012a). 
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Utveckling av en native-applikation medför med andra ord också ett nödvändigt beslut kring 
vilken API-nivå som applikationen ska byggas mot. Genom att bygga sin applikation mot en 
senare version av API får man nyare bibliotek med fler och förbättrade funktioner men det är 
också viktigt att beakta hur väl en sådan applikation kommer att fungera på enheter med ett 
äldre operativsystem (bakåtkompatibilitet) och även hur applikationen kommer att fungera i 
framtida versioner av operativsystemet (framåtkompatibilitet). Eftersom Android API nästan 
uteslutande byggs ut och funktioner sällan tas bort är Android-applikationer generellt 
framåtkompatibla (Android Developers 2012b). Nya funktioner i ett API gör däremot att 
applikationerna inte nödvändigtvis är bakåtkompatibla. 

Val av API-nivå påverkar alltså de tillgängliga funktionerna i biblioteket och potentiellt 
begränsar applikationens användbarhet över olika Android-versioner. Figur 7 visar hur 
fördelningen av aktiva enheters Android version ser ut genom statistik som samlats under en 14-
dagars period genom att räkna antal Android-enheter som har besökt Google Play12. 

 

Figur 7 - Användardistribution för olika versioner av Android (Android Developers 2012c). 

Statistiken ger en bild av en splittrad marknad med ca 17 % av enheterna på API-nivån 8 samt 
ca 64 % av enheterna på API-nivån 10. Detta innebär att valet av API-nivå ofrånkomligen 
innebär en kompromiss mellan bättre funktioner och bättre stöd för olika Android-versioner. 

                                                      
12 Google Play är ersättaren för Android Market och är portal för bl.a. applikationsnerladdning och 
uppdatering. 
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Webbapplikationer 

En webbapplikation, till skillnad från en native-applikation, exekveras helt och hållet i enhetens 
webbläsare. En webbapplikation kan vara allt från en enkel variant av en webbsida anpassad för 
mobila enheter till en webbapplikation som till utseendet och funktion kan jämföras med en 
native-applikation. Att implementera en mera avancerad applikation från grunden genom 
HTML, CSS och Javascript kan vara ett omfattande arbete – numera finns dock flertalet olika 
ramverk för utveckling av webbapplikationer som exempelvis jQuery Mobile och Sencha Touch 
som kortar ner implementationstiden avsevärt. 

Den absolut största fördelen med att utveckla en webbapplikation är stödet för multipla 
plattformar – exempelvis är jQuery Mobile testad mot Android 2.1 till 4.0, Apple IOS 3.2 till 
5.0, Windows Phone 7-7.5, flera versioner av Blackberry m.m. (The jQuery Foundation 2012). 

Utveckling av webbapplikationer är oftast enklare och metodiken placerar sig bra när det 
kommer till utvecklingstid, dock oftast med kompromisser när det gäller användarvänlighet, se 
Figur 8 för en jämförelse mellan användarupplevelse och utvecklingstid för olika 
applikationstyper. 

 

Figur 8. Användarupplevelse jämfört med utvecklingstid för webb-, native- och 
hybridapplikationer (Worklight 2011). 

Nackdelarna med webbapplikationer följer just av att dessa exekveras i webbläsaren – 
applikationen har endast tillgång till det API och funktioner som tillhandahålls av webbläsaren 
vilket ofta är en bråkdel av funktionerna som finns tillgängliga via Android API.  

Exekveringen av applikationer i webbläsaren gör också att prestandan är sämre än motsvarande 
native-applikation. 

Hybridapplikation 

Utveckling av hybridapplikationer kombinerar teknologier för utveckling av native- och 
webbapplikationer. En del av mjukvaran implementeras som native-applikation och fungerar då 
som en brygga mellan webbläsaren och systemets API. En utvecklare kan implementera denna 
brygga för sin applikation men det finns också färdiga lösningar som Adobe® PhoneGap™ som 
också fungerar ihop med jQuery Mobile och Sencha Touch. 

Meningen med en hybridapplikation är att kunna komma åt en specifik plattforms API och 
fortfarande kunna utveckla merparten av applikationen oberoende av plattform.
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Webbtjänster 
I detta kapitel ges en introduktion till webbtjänster då dessa har använts under utvecklingen av 
applikationsprototypen. Genomgången kommer att begränsas till två av de vanligaste 
protokollen/arkitekturerna – SOAP och REST. 

Det finns många olika sätt att definiera vad en webbtjänst är, de flesta definitionerna inkluderar 
att det handlar om att facilitera kommunikation i distribuerade och heterogena miljöer; många 
av definitionerna blandar dock in begrepp som SOAP, XML och WSDL som kommit starkt att 
förknippas med webbtjänster. En generell definition av webbtjänster är (James Snell, Doug 
Tidwell & Pavel Kulchenko 2001, s6): 

”A web service is a network accessible interface to application functionality, built using 
standard Internet technologies.” 

Arkitekturen av en webbtjänst varierar beroende på implementation men består oftast av fyra 
protokoll (Wikipedia 2012d): 

• (Service) Transport Protocol 

• (XML) Messaging Protocol 

• (Service) Description Protocol 

• (Service) Discovery Protocol 

Service Transport Protocol ansvarar för att leverera meddelanden mellan applikationer, oftast 
via HTTP men andra möjligheter (om än mera ovanliga) finns som exempelvis SMTP13 och 
FTP.  

XML Messaging Protocol har till uppgift att koda meddelanden till XML, där SOAP är ett 
alternativ. 

Service Description Protocol används för att definiera det publika gränssnittet av en webbtjänst 
där WSDL ofta används för att beskriva webbtjänsten. Denna information kan sedan användas 
för att automatiskt generera klientkod (Eng. client stub) dvs. kod för att konvertera en metods 
inputparametrar till en form lämplig att skickas till mottagaren, samt kod för att konvertera 
mottagna returvärden så att de kan läsas av sändaren. 

Service Discovery protocol gör det möjligt att automatiskt upptäcka tillgängliga webbtjänster på 
nätverket. 

Av dessa fyra protokoll är det endast den sistnämnda, Service Discovery Protocol som saknar 
intresse för oss eftersom den exakta webbtjänsten och dess adress alltid kommer vara känd. 

SOAP 
SOAP protokollet uppfyller en grundläggande funktion i implementationen av webbtjänster 
nämligen som XML Messaging Protocol. Det finns två typer av SOAP-anrop: SOAP-RPC och 
EDI14 (Snell 2001, s16). Skillnaden mellan de olika typerna är hur anropet tolkas av mottagaren, 
i SOAP EDI består meddelandet av ett generellt XML-schema som analyseras av mottagaren 
och lämpligt operation utförs. I SOAP-RPC innehåller meddelandet en direkt mappning mot en 
funktion som sändaren önskar utföra på servern motsvarande ett RPC-anrop.  

                                                      
13 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) – ett kommunikationsprotokoll som vanligtvis används för att 
leverera elektronisk post. 
14 Electronic document interchange (EDI) syftar på överföring av elektronisk information enligt ett 
överenskommet format. 
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Ett SOAP-meddelande har struktur enligt Figur 9. 

SOAP header

Header block(s)

SOAP body

Message body

 

Figur 9. SOAP-meddelandets struktur. 

Meddelandet består av en SOAP-envelope (omslag) som i sin tur består av ett (valfritt) header 
(meddelandehuvud) och ett obligatorisk body-element (meddelande kroppen). Headern 
innehåller extra information om hur meddelandet ska hanteras exempelvis 
autentiseringsuppgifter och uppgifter kring leveransen av meddelandet samt hur meddelandet 
ska besvaras. 

Meddelandekroppen innehåller själva innehållet och består av ett metodnamn och dess 
parametrar i XML format. Ett exempel på ett SOAP meddelande genererat av en .NET klient 
visas i Figur 10. 
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 
  <s:Header> 
    <a:Action s:mustUnderstand="1">http://mockup.com/API/GetDevice</a:Action> 
    <a:MessageID>urn:uuid:deeadf76-039e-490a-9343-ba93aecf33ad</a:MessageID> 
    <a:ReplyTo> 
      <a:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</a:Address> 
    </a:ReplyTo> 
   </s:Header> 
 
  <s:Body> 
    <GetDevice xmlns="http://mockup.com/API/"> 
      <Device z:Id="i1" xmlns:b="http://mockup.com/API/Device/" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> 
        <b:IP>10.10.0.5</b:IP> 
      </Device> 
 
      <authentication xmlns:b="http://mockup.com/API/Authentication/"  
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
        <b:Password>myusername</b:Password> 
        <b:UserName>mypassword</b:UserName> 
      </authentication> 
    </GetStatistics> 
  </s:Body>  
</s:Envelope> 

Figur 10. Exempel på ett SOAP RPC meddelande. 

I detta exempel innehåller meddelandet ett metodnamn (GetDevice) med två komplexa 
parameterar – Device som innehåller en IP-adress och ett objekt som innehåller 
autentiseringsinformation. 
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Svaret på detta kan se ut enligt Figur 11. 
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 
  <s:Header> 

    <a:Action s:mustUnderstand="1">http://mockup.com/API/GetDeviceResponse</a:Action> 
    <a:RelatesTo>urn:uuid:deeadf76-039e-490a-9343-ba93aecf33ad</a:RelatesTo> 
  </s:Header> 
   
  <s:Body> 
    <GetDeviceResponse xmlns="http://mockup.com/API/"> 
      <GetDeviceResult xmlns:b="http://mockup.com/API/Device/" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
      <b:Device z:Id="i1" xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> 
        <b:Name>Cisco 3550</b:Name> 
        <b:IP>10.10.0.5</b:IP> 
        <b:Uptime>23:50</b:Uptime> 
      </b:Device> 
      </GetDeviceResult> 
    </GetDeviceResponse> 
  </s:Body> 
</s:Envelope> 
Figur 11. Exempel på SOAP RPC svarsmeddelande. 

I detta exempel innehåller svaret på anropet ett element (GetDeviceResult) som innehåller ett 
objekt av typen Device – med fält för enhetens namn, IP-adress och upptid. 

För att kommunicera via SOAP från Android, eller för den delen från valfri plattform är 
uppenbarligen långt ifrån en omöjlighet – även i brist på SOAP-bibliotek kan man manuellt 
konstruera XML-filerna och skicka de via en HTTP-anslutning. Kod för att serialisera och 
deserialisera objekten till XML-format behöver i så fall skrivas inklusive kod för felhantering. 

Exemplet ovan är realistiskt om än något förenklat; ett riktigt scenario – som exempelvis 
Netadmins API innehåller långt fler komplexa objekt med egna datamedlemmar, listor och 
arrayer.  

REST 
REST (Representational State Transfer) är ett arkitekturbegrepp som ursprungligen myntades i 
kapitel 5 i Roy Fieldings doktorsavhandling: Architectural Styles and the Design of Network-
based Software Architectures. Begreppet har kommit att användas för att beskriva en ny typ av 
webbtjänster - RESTful web services som är tänkta att vara ett bättre och enklare alternativ till 
SOAP. Kännetecknande för RESTful webbtjänster är enkelhet och strävan att fungera precis 
som webben gör idag och utnyttja HTTP-protokollets funktioner. Metodinformation (dvs. lägg 
till, ta bort uppdatera etc.) skickas exempelvis med HTTP-metoden dvs. i HTTP GET, PUT etc. 
Informationen om vad anropet gäller, vilken data som ska hämtas eller manipuleras skickas med 
i anropets URL. I REST-arkitekturen placeras stor vikt på ett enhetligt gränssnitt mellan 
komponenter och hur resurser ska identifieras. 

Ett anrop för att hämta data om en viss enhet baserat på IP-nummer skulle alltså kunna se enligt 
följande: 
http://netadminsystems.com/get.device?ip=192.168.0.5  

På senare år har flertalet av de mest kända tjänsterna på webben börjat erbjuda RESTful 
webbtjänster oftast till förmån för deras tidigare SOAP-implementationer, exempelvis Flickr, 
Yahoo! Sök och Amazon S3. Även Google som framtill 2009 erbjöd ett SOAP API för deras 
söktjänst har stängt av detta (Google Code 2012) till förmån för en RESTful webbtjänst. 

Författarna Leonard Richardson och Sam Ruby (2007) poängterar att REST handlar om mer än 
att utnyttja HTTP-protokollet till fullo och lanserar begreppet Resource-Orinted Architecture 
där koncept som adressbarhet, förbindelselöshet, länkbarhet och ett enhetligt gränssnitt är 
viktiga (Richardsson 2007, kapitel 4). 

Några av fördelarna med RESTful webbtjänster jämfört med SOAP är följande: 
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• Enkelhet – både vad det gäller implementation av klienter som API 

• REST tillåter många olika format förutom XML som exempelvis JSON15 

• Bättre prestanda och skalbarhet  

 

                                                      
15 JavaScript Object Notation (JSON) är ett textbaserat format för utbyte av data. 
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Test- och utvecklingsmiljö 
Detta kapitel beskriver hur test- och utvecklings miljön såg ut samt vilka verktyg som använts 
vid utvecklingen av applikationen. 

Testmiljö 
Testmiljön har till en början satts upp på utvecklingsdatorn för att snabbt och enkelt kunna 
komma igång med utveckling och test. Eftersom ett Netadmin-system minst måste ha två 
servrar användes VirtualBox för Netadmin servrarna.  Serveruppsättning var som följande: 

• Netadmin 8.4.1 INT – Windows 2008 R2 

• Netadmin 8.4.1 Monitoring – Ubuntu 10.04 LTS 

Eftersom ny Netadmin release utkom under arbetet fick systemet uppgraderas till Netadmin 8.5 
vilket också innebar en uppgradering  till Ubuntu 12.04 LTS. I samband med detta flyttades 
testmiljön till en dedikerad server för att på så vis kunna testa nätverksoperationerna under 
realistiska förhållanden. 

Utvecklingsmiljö 
Detta avsnitt beskriver de verktyg som använts under utvecklingen. 

Eclipse IDE 

Eclipse IDE (version Indigo/Juno) har använts som den primära utvecklingsmiljön för Android. 
Eclipse är den rekommenderade utvecklingsplatformen för Android pga. dess integration med 
ADT-plugin, se nedan.   

Android SDK 

Android Software Development Kit innehåller API-biblioteket och utvecklingsverktygen (bl.a. 
SDK Tools) och gör det möjligt att bygga, testa och felsöka applikationer. Android emulator (se 
Figur 12) är en del av SDK tools och är ett smidigt sätt att testa sin applikation utan att behöva 
installera programmet på en riktig enhet. 

 

Figur 12. Android emulator med startsidan för ICS (Android 4.0) 
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ADT Plugin 

Android Development Tools (ADT) är ett plugin för Eclipse IDE som gör det enklare att 
utveckla Android-applikationer. ADT erbjuder ett gränssnitt till SDK tools vilket gör det möjligt 
att effektivt felsöka direkt från Eclipse. Andra viktiga funktioner är möjligheten att hantera och 
starta emulatorer samt exportera applikationer inför distribution. 

Microsoft Visual Studio 2010 

Microsoft Visual Studio har använts för utveckling och test av nya funktioner i NDL och NWL. 
Även under utvecklingen av integrationen mellan Netadmin och Android har Microsoft-
plattformen använts för utveckling av ”proof-of-concept” integrationer för att lättare isolerera 
fel mellan Android och Netadmin. 

Wireshark 

Wireshark har använts för analys av trafiken från Android till API. Det har använts för att hitta 
fel i de genererade SOAP-anropen och tillsammans med diff-verktyg hitta avvikelser jämfört 
med anrop från Microsoft-plattformen. 

kSOAP2-android 

Biblioteket kSOAP2-android är ett SOAP-bibliotek för Android-plattformen släppt under MIT-
licensen. MIT-licensen är en s.k. permissive free software license (Wikipedia 2012e) vilket 
innebär att mjukvara som använder sig av kod under MIT-licensen fortfarande kan vara 
proprietär. 
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Funktionsanalys 
I detta kapitel görs en genomgång av övervakningsfunktionerna i systemet i syfte att fastställa 
vilka av dessa som är lämpliga för användning i en mobilenhet. 

För att kunna svara på frågeställningen om vilka ändringar i Netadmin API som behöver göras 
för grundläggande övervakning via Android behöver vi först undersöka de tillgängliga 
funktionerna i övervakningssystemet. 

Dokumentationen för övervakningssystemet finns tillgängligt på Netadmins Wiki 
(wiki.netadminsystems.com) i form av fristående artiklar om olika funktioner i 
övervakningssystemet, E-Learning video material (Netadmin 2012c) samt 
övervakningssystemets referensdokumentation (Netadmin 2012a).  

Eftersom en komplett högnivå dokumentation med lista över tillgängliga funktioner saknas har 
en genomgång av Netadmins gränssnitt gjorts och funktionslistan i Appendix A tagits fram – 
som komplement till materialet på Netadmins Wiki. För att säkerställa att inga väsentliga 
funktioner missats i denna lista har även E-Learning materialet analyserats; listan på detta 
material har sammanställts i Appendix B med en kort beskrivning över de berörda funktionerna. 

Översikt av tillgängliga funktioner 
Listan på tillgängliga funktioner i Netadmins övervakningssystem (se Appendix A) inkluderar 
funktioner för det kompletta arbetsflödet i övervakningssystemet och kan grovt delas upp i 
följande tre kategorier: 

• Konfiguration av övervakningssystemet  

• Verifiering av övervakningssystemet 

• Drift av övervakningssystemet 

Konfigurationen av systemet görs till stor del redan innan övervakningssystemet driftsätts där 
man definierar vilka övervakningstjänster som ska finnas, vilken statistik som ska samlas in, hur 
grafer ska se ut etc. Därefter kan man applicera övervakningstjänster till delar av de hårdvaror 
som finns i systemets inventariesystem. Under konfigurationen specificerar man även vilka 
användare som ska få larm om ändringarna i nätverket samt hur dessa larm ska skickas. 

Funktionerna för verifiering av övervakningssystemet används för att säkerställa att systemet 
fungerar som tänkt. Detta är aktuellt i samband med driftsättningen av systemet alternativt 
under tidpunkter då större ändringar gjorts som exempelvis driftsättning av ny hårdvara i 
nätverket. 

Till driften av övervakningssystemet hör det dagliga arbetet med att antingen passivt övervaka 
nätverket (t.ex. hålla koll på statistik och genererade grafer) eller för att aktivt reagera på 
statistik eller larm från övervakningssystemet. 

Av dessa tre funktionsområden hör de två första – konfiguration och verifiering av 
övervakningssystemet till arbetsuppgifter som kan planeras och utföras under kontorstid. 

Driften av övervakningssystemet behöver göras både under och efter kontorstid för att kunna 
hålla överenskomna SL-nivåer. Eventuella larm som skapas efter kontorstid gör att den 
ansvarige inte nödvändigtvis är i närheten av sitt kontor eller ens en dator med anslutning till 
övervakningssystemet. Behovet av övervakningsfunktioner i mobila enheter är därför störst för 
funktionerna för den dagliga driften av systemet och därför kommer dessa att analyseras 
närmare i resten av detta kapitel. 
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Funktioner för drift av övervakningssystemet 
En sammanställning av funktioner för daglig drift att övervakningssystemet från Appendix A 
ger följande lista: 

• Aktuella problemkällor i nätverket 

• Aktuella händelser i nätverket 

• Lista på hårdvaror som inte är i drift 

• Senast skapade larm 

• Kvittering av larm 

• Senast skapade felärenden 

• Status för larmgrupper 

• Platsvy 

• Kartvy 

• Detaljvy av ett nätverkselement 

• Händelser på nätverkselement 

• Larm på nätverkselement 

• SL översikt på nätverkselement 

• SL-grafer på nätverkselement 

• SL-logg på nätverkselement 

• Berörda kunder och tjänster per nätverkselement 

• Möjlighet att ta ett nätverkselement ur drift 

• Statistikgrafer på nätverkselement 

I resten av detta kapitel kommer vi titta närmare på var och en av dessa funktioner. 

Aktuella problemkällor i nätverket 

Listan med problemkällor visar de övervakningstjänster som har en status som potentiellt kan 
påverka den levererade tjänsten och ger information till användaren om pågående driftstörningar 
i nätverket. 

För varje problemkälla visas information enligt Figur 13, dvs.: 

• Tidpunkt när problemet uppstod 

• Namnet på hårdvaran som berörs  

• Instansen på hårdvaran som berörs (exempelvis portnumret) 

• Övervakningstjänsten som signalerat problemet (exempelvis PING ICMP) 

• Antal blockerade tjänster 

• Övervakningstjänstens allvarlighetsgrad (t.ex. varning eller kritisk) 

• Poäng 
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Figur 13. Lista med problemkällor i nätverket. 

Aktuella händelser i nätverket 

Listan på aktuella händelser är en lista på övervakningstjänster som ändrat status och är en sorts 
ögonblicksbild av vad övervakningssystemet gör för tillfället. Till skillnad från listan med 
problemkällor så inkluderas här även statusändringar som inte nödvändigtvis är kritiska. 

För varje övervakningshändelse visas information enligt Figur 14, dvs.: 

• Tidpunkten för händelsen 

• Namnet på hårdvaran som berörs  

• Instansen på hårdvaran som berörs (exempelvis portnumret) 

• Övervakningstjänsten som signalerat händelsen (exempelvis PING) 

• Övervakningstjänstens allvarlighetsgrad (t.ex. varning eller kritisk) 

• Antal blockerade tjänster 

• Poäng 

 

Figur 14. Lista med händelser. 

Lista på hårdvaror som är ur drift 

Listan med hårdvara som är satta ur drift ger information om vilka nätverkselement som 
inaktiverats i Netadmin och för vilka larm inte kommer att genereras.  

Senast skapade larm 

Listan på senaste skapade larm ger användaren information om larm som skapats, vilken 
hårdvara som berörs, start- och sluttidpunkten för larmet etc. Denna information är ett 
komplement till listan på problemkällor då alla problemkällor inte nödvändigtvis genererar ett 
larm. Larmlistan är dessutom bestående i den mening att ett larm kommer finnas kvar i 
historiken till skillnad från en problemkälla som försvinner från systemet så fort problemet är 
löst. För varje larm visas informationen enligt Figur 15 dvs: 

• Tidpunkten för starten på larmet 

• Tidpunkten för slutet på larmet (saknas om larmet fortfarande är aktivt) 
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• Namnet på hårdvaran som berörs  

• Platsnamnet som hårdvaran finns på 

• Övervakningstjänsten som skapat larmet (exempelvis PING ICMP) 

• Övervakningstjänstens allvarlighetsgrad (t.ex. varning eller kritisk) 

• Poäng 

 

Figur 15. Lista på övervakningslarm. 

Kvittering av larm 

Denna funktion gör det möjligt att kvittera ett larm dvs. markera ett larm så att det är tydligt att 
larmet är noterat och under kontroll. 

Senast skapade felärenden 

Felärenden (Eng. trouble case) är ärenden som skapats av övervakningssystemet. Denna 
funktion gör det möjligt att se en lista på de senaste ärenden som skapats av 
övervakningssystemet. Huruvida ärenden ska skapas eller inte är en inställning – att skapa ett 
ärende kan vara ett komplement till larmet som skapas och skickas ut via e-mail eller 
exempelvis SMS. Informationen som visas vid listning av felärenden är enligt Figur 16: 

• Ärendenummer 

• Rubrik 

• Hårdvarans namn 

• Ärendetyp 

• Ansvarig för ärendet 

• Användaren som ärendet ligger hos 

• Ärendestatus 

• Tidpunkt när ärendet skapades 

• Information om ärendet är läst eller inte 

 

Figur 16. Lista på felärenden. 
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Status för larmgrupper 

En larmgrupp innehåller information om hur larmmeddelanden ska skickas till användarna. 

Listan på larmgrupper visar information enligt Figur 17 dvs.: 

• Larmgruppens status i procent 

• Larmgruppens namn 

• Antal hårdvaror som larmgruppen ansvarar för 

• Antal hårdvaror med respektive utan driftstörning 

• Antal blockerade tjänster 

• Poäng 

 

Figur 17. Lista på larmgrupper. 

Platsvy 

Platsvyn innehåller en samlad bild över status i nätverket och används ofta för presentation av 
övervakningssystemet i ett företags NOC16.  Information som visas i platsvyn är bl.a. händelser, 
övervakningslarm och problemkällor samt hårdvara ur drift. 

Kartvy 

Kartvyn gör det möjligt att se var en hårdvara är placerad geografiskt givet att denna 
information har matats in i systemet. 

Detaljvy av ett nätverkselement 

Vid problem i nätverket är man ofta intresserad av att undersöka det berörda nätverkselementet 
närmare och se dess IP-adress, fabrikat etc. Informationen som kan visas för ett nätverkselement 
som är viktiga ur en övervakningssynpunkt är: 

• Namn 

• IP-adress 

• Funktionsnamn (t.ex. Switch el.router) 

• Fabrikat 

• Larmgrupp 

• Plats 

• Problemkälla 

                                                      
16 Network operations center – en samlingspunkt på ett företag för nätverksövervakning. 
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Händelser för enskilda nätverkselement 

Denna funktion är snarlik funktionen Aktuella händelser i nätverket men här visas istället endast 
händelser för det aktuella nätverkselementet. Detta kan vara användbart för att få en uppfattning 
om driftstatus för en viss switch genom att analysera övervakningshistoriken. 

Larm för enskilda nätverkselement 

Denna funktion visar samma information som funktionen Senaste skapade larm med skillnaden 
att endast larm på det aktuella nätverkselementet visas. 

SL översikt för nätverkselement 

Service level17 visas per hårdvara i procent för de senaste 30 dagarna och det senaste året. 
Denna information ger en uppfattning om hur mycket nertid en switch har haft under dessa 
perioder. 

SL-grafer på nätverkselement 

Funktionen SL-grafer för nätverkselement gör det möjligt att se historiken för valt tidsintervall 
enligt Figur 18. 

 

Figur 18. SL-graf med markerade driftstörningar. 

SL-logg för nätverkselement 

Funktionen SL-logg på nätverkselement är ett komplement till SL-grafer och visar detaljerad 
information om när driftstörningar registrerats och hur länge de varade. 

Berörda kunder och tjänster per nätverkselement 

Denna funktion gör det möjligt att se vilka kunder respektive tjänster som har en koppling mot 
nätverkselementet och alltså riskerar att påverkas vid en eventuell driftstörning. 

Möjlighet att ta ett nätverkselement ur drift 

Denna funktion gör det möjligt att ta ett nätverkselement ur drift och på så viss förhindra att fler 
larm genereras vilket kan vara användbart vid planerat underhållsarbete. 

                                                      
17 Service level (SL) anger systemets prestanda dvs. hur stor del av tiden som driftstörningar påverkat 
nätverkselementet. 
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Statistikgrafer för nätverkselement 

Att visa grafer ger detaljerad information om den historiska statistiken för en viss switch. 
Graferna kan genereras per hårdvara (exempelvis graf över PING-tjänstens packet loss) eller per 
instans (exempelvis portstatistik för en av switchens portar). 

Sammanställning av övervakningsfunktioner 
I detta kapitel har hittills övervakningsfunktionerna som används under den dagliga driften av 
systemet gåtts igenom . Vissa funktioner är viktigare än andra för användning via en mobilenhet 
och det är inte ens säkert att varje funktion i övervakningssystemet ska ha eller ens bör ha en 
motsvarighet i en mobilapplikation. De funktioner som är direkt kopplade till felsökning av 
nätverket till följd av ändring av övervakningsstatus eller larm bör ha speciellt stort vikt för 
användning via en mobilenhet – exempelvis händelser och problemkällor i nätverket samt 
larmhantering. Detta bekräftas också av E-Learning avsnittet Effect of monitoring (se Appendix 
B) som berör detta scenario dvs. felsökning i systemet efter larm och som tar upp följande 
funktioner: 

• Detaljvy av ett nätverkselement 

• Händelser för enskilda nätverkselement 

• Larm för enskilda nätverkselement 

• SL-grafer för nätverkselement 

• SL-logg för nätverkselement 

• Fysisk koppling till nätverkselement 

• Berörda kunder och abonnemang 

• Platsvyn 

• Aktuella problemkällor i nätverket 

• Problemärenden 

• Kartvy 

Detta som diskussionsunderlag med Netadmins produktägare har gett listan i Tabell 1 där varje 
funktion fått en viktning – viktig, bra att ha eller mindre viktig funktion. De funktionerna som 
klassats som viktiga kommer att anses utgöra grundläggande funktionalitet och bör finnas med i 
applikationsprototypen.   

 

Funktion Prioritet 

Aktuella problemkällor i nätverket Viktig 

Aktuella händelser i nätverket Viktig 

Lista på hårdvaror som inte är i drift Mindre viktigt 

Senast skapade larm Viktig 

Kvittering av larm Bra att ha 

Senast skapade felärenden Mindre viktigt 

Status för larmgrupper  Mindre viktigt 

Platsvy Mindre viktigt 



 Funktionsanalys 

 28 

Kartvy Mindre viktigt 

Detaljvy av ett nätverkselement Viktig 

Händelser för enskilda nätverkselement Bra att ha 

Larm för enskilda nätverkselement  Bra att ha 

SL översikt för nätverkselement Viktig 

SL-grafer för nätverkselement Mindre viktigt 

SL-logg på nätverkselement Mindre viktigt 

Berörda kunder och tjänster per nätverkselement Bra att ha 

Möjlighet att ta ett nätverkselement ur drift Mindre viktigt 

Statistikgrafer för nätverkselement Bra att ha 

Tabell 1. Funktionslista med tillhörande prioritet. 
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Integrationsalternativ 
I detta kapitel görs en genomgång av olika alternativ för kommunikation mellan Android och 
Netadmin. 

En av frågeställningarna för detta arbete är om Netadmins API är lämpligt för kommunikation 
från en Android-mobilenhet. Netadmins API är enligt avsnittet NWL ett SOAP 1.2 baserad 
webbtjänst men som vi kommer att se i nästa kapitel så saknas huvuddelen av metoderna som 
krävs för att kommunicera med övervakningssystemet. Alternativen är alltså vidareutveckling 
av det befintliga API eller nyutveckling av ett separat API för övervakningsfunktionerna – här 
kommer vi titta närmare på REST-arkitekturen som berördes i kapitlet Webbtjänster och som 
har flera fördelar ur ett protokollsynpunkt. 

Protokollegenskaperna som latens och bandbreddsanvändning är dock inte de enda kriterier som 
är relevanta. Vi kommer att titta på olika alternativ med avseende på implementationstid, 
underhåll och driftsättning. 

Phan, Tari och Bertok (2006) gör i rapporten A Benchmark on SOAP’s Transport 
ProtocolsPerformance For Mobile Applications en utvärdering av SOAP för mobila 
applikationer och konstaterar att SOAP (över HTTP) medför viss latens pga. egenskaperna 
inbyggda i HTTP och TCP och jämför prestandan med SOAP över UDP. Testerna utförs med 
Apache Axis 1.2 och kSOAP 2.0 över 802.11b protokollet och inkluderar tester av ett flertal 
metoder som echoVoid, echoStruct och echoList. Metoden echoList returnerar en lista av 
komplexa objekt och innehåller ungefär samma dataformat som returneras av Netadmins API. 
Testerna inkluderar bl.a. mätningar på svarstiden, se Figur 19 – som hamnar på ca 370 ms. för 
echoList metoden. 

 

Figur 19. Medel responstid för 5 klienter. Källa: Phan (2006). 

Prestandautvärdering för webbtjänster via mobila enheter har också gjorts av Hamad, Saad och 
Abed (2009) och inkluderar även en prestandajämförelse mellan RESTful webbtjänster och 
SOAP vid användning på mobila enheter – se Tabell 2 för resultat. 

 

Tabell 2. Responstid och meddelandestorlek för två olika metoder. Källa: Hamad (2009). 

Här kan vi se att responstiden (för det största meddelandet) är 984 ms för ett SOAP-anrop. 
Notera att det är mer än dubbelt så mycket som de 370 ms som uppmättes för det största 



 Integrationsalternativ 

 30 

meddelandet i ovanstående experiment (Phan 2006). Att resultaten i olika tester skiljer en del är 
ingen överraskning då utfallet till stor del beror på hur testerna har utförts – testerna i 
Performance Evaluation of RESTful Web Services for Mobile Devices (Hamad 2009) har utförts 
på webbtjänst-ramverket Glassfish och på en simulator med bandbreddskapaciteten 9,6 Kb/s 
medan testerna i Phan (2006) utförts på Apache Axis 1.2 över 802.11b protokollet. 

Resultatet i Tabell 2 visar på både kortare responstid och mindre meddelandestorlek för REST 
jämfört med SOAP. SOAP-protokollets ”overhead” visar sig speciellt vid små meddelanden – 
meddelandestorleken som är att förvänta från Netadmin är dock relativt stora, en mätning för 
metoden SearchEquipment med Wireshark ger 1,7 KB vilket betyder att det är den sista raden i 
Tabell 2 som är av störst intresse. Där ser vi att responstiden är ca 40 % lägre för REST jämfört 
med SOAP.  

Dessa två experiment visar dock också på att prestandan i SOAP, om än sämre jämfört med 
REST, är tillräckligt bra – responstiden för SOAP i båda testerna är överkomlig och hamnar på 
under sekunden – SOAP är med andra ord ett godtagbart alternativ för kommunikation via 
mobila enheter. 

Netadmins API har andra fördelar jämfört med alternativet att utveckla ett nytt API – det är 
redan driftsatt och beprövat på många installationer, verktyg för installation och uppdatering 
finns färdiga och det innehåller metoder inte bara för övervakning utan även för stora delar av 
det övriga OSS/BSS-systemet – något som kan komma väl till användning i framtida utökningar 
av den mobila applikationen.  

Med detta kapitel som underlag konstateras att utbyggnaden av NWL är ett attraktivt alternativ 
för kommunikation via Android – se vidare kapitlet Diskussion. 
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Analys av Netadmin API 
I detta kapitel görs en analys av Netadmin API i syfte att fastställa vilka ändringar och vilka 
metoder som behöver implementeras för att en integration mot Netadmins övervakningssystem 
ska kunna genomföras. 

De ändringar i Netadmin API som kan komma att behövas kan exempelvis vara nya metoder – 
som t.ex. en ny metod för att läsa ut övervakningslarm från systemet. Vissa funktioner kräver 
dock att information returneras inte bara för det sökta objektet utan även för relaterade objekt 
och då är lösningen att använda sig av initieringsträd – vi såg ett exempel på detta i avsnittet 
Prestanda vid sökning via NWL. Ändringar i API kan alltså komma att omfatta även det 
underliggande biblioteket NDL. 

Initieringsträd för övervakningsobjekt 
Utifrån listan i Tabell 1 i kapitlet Funktionsanalys kan vi ta fram följande dataobjekt som är av 
relevans för funktionerna i övervakningssystemet: 

• Hårdvara 

• Problemkälla 

• Övervakningshändelse 

• Larm 

• Plats 

• Abonnemang 

• Kunder 

• Felärenden 

• Grafer 

Relationerna mellan dessa har tagits fram genom analys av Netadmins databas och 
representerats i ER-diagrammet i Figur 20. Exempelvis kan vi se att en hårdvara relaterar till en 
eller flera problemkällor, händelser och larm.  
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Figur 20. ER diagram för övervakningssystemets dataobjekt.  

Genom analys av utvecklingsbiblioteket NDL (http://wiki.netadminsystems.com/ndl) har 
motsvarande diagram för de relationer som är möjliga via initieringsträd i API tagits fram och 
visas i Figur 21.  
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Figur 21. Relationerna som är möjliga via initieringsträd. 

Exempelvis kan vi se en riktad pil mellan problemkälla och hårdvara vilket innebär att man 
utifrån en given problemkälla kan få information om vilken hårdvara som har en driftstörning – 
men utifrån en given hårdvara kan man alltså inte lista problemkällorna. Dessa begränsningar i 
den implementerade datamodellen är viktiga då det ibland kan medföra flertal anrop till API för 
att läsa ut relaterade objekt. 

Förändringar i API 
Utifrån listan i Tabell 1 i kapitlet Funktionsanalys ska vi här titta på vilka möjligheter som finns 
att läsa ut den nödvändiga informationen.  Resultatet från detta kapitel kommer att vara 
underlag för hur informationen ska hämtas samt vilka ändringar som behöver göras i det 
befintliga API.  

Aktuella problemkällor i nätverket 

Informationen som behövs för listan över de aktuella problemkällorna i nätverket är enligt 
kapitlet Funktionsanalys: 

• Tidpunkt när problemet uppstod 

• Namnet på hårdvaran som berörs  

• Instansen på hårdvaran som berörs (exempelvis portnumret) 

• Övervakningstjänsten som signalerat problemet (exempelvis PING ICMP) 

• Antal blockerade tjänster 

• Övervakningstjänstens allvarlighetsgrad (t.ex. varning eller kritisk) 

• Poäng 

Enligt API dokumentationen (se Appendix C) saknas möjlighet att överhuvudtaget söka efter 
problemkällor. Denna metod behöver med andra ord utvecklas för att kunna uppfylla detta krav. 
API metoden kommer att behöva returnera en lista på problemkällor dvs. en lista med objekt av 
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typen MonitoringSourceOfProblem. Enligt Netadmin (2012b) finns de nödvändiga attributen 
tillgängliga på objektet.  

Aktuella händelser i nätverket 

För att lista aktuella övervakningshändelser behövs följande information (se kapitlet 
Funktionsanalys): 

• Tidpunkten för händelsen 

• Namnet på hårdvaran som berörs  

• Instansen på hårdvaran som berörs (exempelvis portnumret) 

• Övervakningstjänsten som signalerat händelsen (exempelvis PING) 

• Övervakningstjänstens allvarlighetsgrad (t.ex. varning eller kritisk) 

• Antal blockerade tjänster 

• Poäng 

Metoden för att söka efter övervakningshändelser saknas i API (se Appendix C) och kommer att 
behöva utvecklas om denna funktion ska kunna implementeras. API metoden kommer att 
behöva returnera en lista på övervakningshändelser dvs. en lista med objekt av typen 
MonitoringEvent. Enligt NDL dokumentationen (Netadmin 2012b) finns de nödvändiga 
attributen tillgängliga på objektet.  

Lista på hårdvaror som inte är drift 

API metod för att söka efter hårdvaror finns (se Appendix C) i form av metoden 
searchEquipment i gränssnittet ITechnical. En närmare titt på dokumentationen för 
utvecklingsbiblioteket (Netadmin 2012b) visar dock att något attribut för driftstatus på hårdvara 
inte finns. NDL behöver med andra ord utökas och sökfunktionen uppdateras. 

Senast skapade larm 

Informationen som är aktuellt vid listning av de senaste skickade larmen enligt kapitlet 
Funktionsanalys är: 

• Tidpunkten för starten på larmet 

• Tidpunkten för slutet på larmet (saknas om larmet fortfarande är aktivt) 

• Namnet på hårdvaran som berörs  

• Platsnamnet som hårdvaran finns på 

• Övervakningstjänsten som skapat larmet (exempelvis PING ICMP) 

• Övervakningstjänstens allvarlighetsgrad (t.ex. varning eller kritisk) 

• Poäng 

Metoden för att söka efter larm i systemet saknas i API (se Appendix C) och måste alltså 
utvecklas om denna funktion ska kunna implementeras. Metodens returobjekt bör vara en lista 
med objekt av typen MonitoringAlert – enligt Netadmin (2012b) finns de nödvändiga attributen 
på objektet. 
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Kvittering av larm 

Enligt dokumentationen för API (se Appendix C) saknas funktion för att uppdatera eller kvittera 
larm och måste utvecklas om denna funktion som kunna implementeras. Funktioner bör 
lämpligtvis heta UpdateMonitoringAlert och bör finnas i gränssnittet ITechical. 

Senast skapade felärenden 

För att lista övervakningsärenden behövs enligt kapitlet Funktionsanalys följande fält: 

• Ärendenummer 

• Rubrik 

• Hårdvarans namn 

• Ärendetyp 

• Ansvarig för ärendet 

• Användaren som ärendet ligger hos 

• Ärendestatus 

• Tidpunkt när ärendet skapades 

• Information om ärendet är läst eller inte 

Metoden för att söka efter ärenden i Netadmin – SearchCase finns implementerad i API (se 
Appendix C) i alla tre gränssnitten däribland ITechnical. En närmare titt på objektets attribut 
visar dock att det saknas möjlighet att särskilja på ärenden som skapats av 
övervakningssystemet och vanliga kundtjänst-/supportärenden. Ett sätt att komma runt detta är 
att endast ta med ärenden av en viss typ (t.ex. typen Monitoring) men det är inte en fullgod 
lösning då ärendetyperna varierar från installation till installation. 

Eftersom det är viktigt att endast relevanta ärenden visas i övervakningsapplikationen krävs 
utökning i utvecklingsbiblioteket för att funktionen ska kunna implementeras. 

Status för larmgrupper 

Enligt kapitlet Funktionsanalys krävs följande information för att visa larmgruppernas status: 

• Larmgruppens status i procent 

• Larmgruppens namn 

• Antal hårdvaror som larmgruppen ansvarar för 

• Antal hårdvaror med respektive utan driftstörning 

• Antal blockerade tjänster 

• Poäng 

Metoden (SearchMonitoringAlertGroup) för att söka efter larmgrupper saknas enligt Appendix 
C och måste utvecklas om denna funktion ska kunna göras tillgänglig på en mobil enhet. 

Platsvy 

Enligt Figur 21 går det att utifrån en hårdvara få information om vilken plats den befinner sig 
på. Implementationen av platsvyn kräver dock att man kan få information om alla platser i 
systemet och några metoder för detta finns inte enligt Appendix C. Metoden SearchSite behöver 
utvecklas om funktionen ska kunna implementeras. 
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Kartvy 

Stöd för att hämta befintliga kartor från Netadmin saknas i API enligt Appendix C. Däremot kan 
information om hårdvarans latitud och longitud från Netadmin användas tillsammans med 
Google Maps på Android för att visa den geografiska placering av hårdvaror. 

Detaljvy av ett nätverkselement 

Enligt kapitlet Funktionsanalys är följande information aktuell för visning av detaljvyn för ett 
nätverkselement: 

• Namn 

• IP-adress 

• Funktionsnamn (t.ex. Switch el. router) 

• Fabrikat 

• Larmgrupp 

• Plats 

• Problemkälla 

Metod för att söka efter nätverkselement finns implementerad i API genom funktionen 
SearchEquipment (se Appendix C).  Denna returnerar ett objekt av typen Equipment och enligt 
Netadmin (2012b) så finns relationer till alla objekt förutom problemkällor direkt på objektet. 

En jämförelse mellan diagrammen i Figur 20 och Figur 21 visar att denna relation finns i 
systemet men att den inte är implementerad i utvecklingsbiblioteket. 

Eftersom problemkällor för ett visst nätverkselement hör till den grundläggande informationen 
för en övervakningsapplikation innebär det att denna relation behöver implementeras. 
Alternativt kan två på varandra följande anrop göras – först en sökning av nätverkselement och 
sedan en sökning av problemkällan. Detta är möjligt då objektet för en problemkälla har en 
referens till objektet för en hårdvara (enligt Figur 21). 

Händelser för enskilda nätverkselement 

Vi har redan i detta kapitel konstaterat att metoden för att söka efter nätverkselement finns 
implementerad och enligt Figur 21 så finns relation mellan objekten för ett nätverkselement och 
en övervakningshändelse vilket innebär att denna funktion kan levereras med befintligt API. 

Larm för enskilda nätverkselement 

Enligt diagrammet i Figur 21 saknas möjligheten att utifrån ett nätverkselement läsa ut 
övervakningslarmen och utvecklingsbiblioteket behöver med andra ord byggas ut med denna 
funktionalitet. Däremot så går det (enligt Figur 21) att utifrån ett övervakningslarm läsa ut 
nätverkselementet – det innebär att det går att implementera denna funktion men med två på 
varandra följande API anrop. 

SL översikt för nätverkselement 

Att läsa ut SL översikten dvs. SL-nivån för 30 resp. 365 dagar är möjligt direkt från hårdvaran – 
exempelvis kan metoden SearchEquipment användas. 
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SL-grafer för nätverkselement 

Genomgång av dokumentationen visar att SL-grafer inte kan läsas ut från API och att stöd i 
utvecklingsbiblioteket också saknas. Följaktligen behövs ändringar i både API och 
utvecklingsbiblioteket för att funktionen ska kunna implementeras. 

SL-logg för nätverkselement 

Genomgång av dokumentationen visar att SL-loggar inte kan läsas ut från API och att stöd 
saknas även i utvecklingsbiblioteket. Följaktligen behövs ändringar i både API och 
utvecklingsbiblioteket för att funktionen ska kunna implementeras. 

Berörda kunder och tjänster per nätverkselement 

Funktioner för att läsa ut kunder och abonnemang kan göras genom API metoderna 
SearchCustomer och SearchSubscription (se Appendix C).  Enligt Error! Reference source 
not found. är det även möjligt att läsa ut denna information med initieringsträd – från en 
hårdvara till hårdvarans port och sedan vidare till abonnemang och kunder. 

Möjlighet att ta ett nätverkselement ur drift 

Tidigare i detta kapitel har vi konstaterat att något attribut för driftstatus på hårdvara inte finns i 
utvecklingsbiblioteket och behöver läggas till om denna funktion ska kunna implementeras. 
Dessutom finns ingen metod i Netadmin API för uppdatering av hårdvaror – metoden som 
behöver implementeras är UpdateEquipment i gränssnittet ITechnical. 

Statistikgrafer på nätverkselement 

Någon specifik funktion för läsning av grafer finns inte enligt Appendix C. Däremot kan man 
enligt Error! Reference source not found. läsa ut graferna via initieringsträdet från hårdvaran. 
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Prototypframställning 
I detta kapitel förklaras hur utvecklingen av den mobila applikationen har gått till och vilka 
funktioner som implementerats. 

Övervakningsapplikationen som har utvecklats innehåller alla de funktioner som har bedömts 
som viktiga enligt kapitlet Funktionsanalys dvs: 

• Aktuella problemkällor i nätverket 

• Aktuella händelser i nätverket 

• Senast skapade larm 

• SL översikt för nätverkselement 

• Detaljvy av ett nätverkselement 

Utöver det har följande bra att ha funktioner utvecklats: 

• Statistikgrafer för nätverkselement 

• Kvittering av larm 

• Händelser för enskilda nätverkselement 

• Larm för nätverkselement 

Resten av detta kapitel behandlar de tre huvudområden som utvecklingen har bestått av: 
integrationen mot API, förändringar i Netadmin API samt utveckling av applikationens 
gränssnitt och logik. 

Integration mot API 
Arbetet med implementation inleddes med en genomgång av olika sätt att från Android 
kommunicera med en SOAP-webbtjänst. Ett antal alternativ utvärderades däribland Apache 
Axis2 och manuell hantering av SOAP-meddelanden. Slutligen gjordes valet av kSOAP2-
android – ett klient SOAP-bibliotek för Android-plattformen. kSOAP-android innehåller 
funktioner för att skapa och skicka SOAP-meddelanden. Biblioteket innehåller däremot inte 
funktioner för analys av WSDL-filer och kodgenerering vilket innebär att anrop till de olika 
metoderna som en webbtjänst innehåller måste göras manuellt. Detsamma gäller de (komplexa) 
dataobjekten som skickas som parametrar i samband med anrop till API – dessa måste genereras 
manuellt. För integrationen mot Netadmins API innebär detta betydande jobb då dataklasserna 
är stora och i sig innehåller relationer till andra objekt i form av listor av komplexa objekt. 

En utvärdering av möjligheten att implementera ett program för att generera Java-kod utifrån 
WSDL-filen gjordes och i Apache Axis2 fanns möjligheten till detta i form av verktyget 
WSDL2Java. Den genererade koden är dock biblioteksspecifik vilket innebär att den inte går att 
använda med kSOAP2-android. Möjligheten att bygga på WSDL2Java (som är släppt under 
Apache-licensen) och anpassa det till kSOAP2-android utvärderades också men det bedömdes 
vara ett jobb med större omfattning än som kunde rymmas i detta arbete. 

Alternativet – att skapa dataklasserna manuellt var dock inte heller optimalt då detta innebär 
stora mängder kod som behöver uppdateras i samband med eventuella förändringar i 
webbtjänsten.  

Eftersom implementationen gjordes enligt principerna i Scrum – att efter varje sprint ha 
funktioner som går att demonstrera fick den första dataklassen för problemkällor implementeras 
manuellt se Appendix D. Detta resulterade i relativt mycket kod – dataklassen var dessutom inte 
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komplett då relationerna till de komplexa objekten Company och Equipment utelämnats. Att 
implementera alla dataklasser på motsvarande sätt bedömdes göra applikationen svår att 
underhålla. 

I följande sprint blev räddningen istället Java Reflections på vilket sätt en implementation av en 
basklass för kSOAP2 kunde implementeras (se Appendix D) – kodmängden per dataklass 
reducerades på det viset avsevärt. 

Arbetet med SOAP-klienten tog en relativt stor del av utvecklingstiden dels pga. avsaknaden av 
funktioner för kodgenerering men också pga. kompatibilitetsproblem mellan kSOAP2 och 
Microsofts SOAP Toolkit. SOAP-meddelanden som kSOAP2 genererade avvisades ofta av 
servern som felaktiga och en hel del tid fick läggas ner på att analysera kommunikationen med 
Wireshark och göra modifieringar i klienten.  

Implementationen resulterade i ett API-lager för funktioner för att bl.a. hantera 
övervakningslarm, problemkällor, händelser och grafer. 

Vidareutveckling av Netadmin API 
Netadmin API har byggts ut med de ändringar som krävts för att implementera funktionerna i 
applikationsprototypen. Utvecklingsbiblioteket har där det behövts utökats med logik och 
hjälpfunktioner. Följande nya metoder har lagts till i gränssnittet ITechnical: 

• SearchMonitoringSourceOfProblem 

• SearchMonitoringEvent 

• SearchMonitoringAlert  

• UpdateMonitoringAlert 

Enhetstester har satts upp för varje metod med testramverket Nunit. 

Gränssnitt 
Implementationen av gränssnittet gjordes enligt agilt arbetssätt där funktionerna iterativt 
utvecklades och förbättrades. Huvuddelen av data som skulle presenteras i gränssnittet bestod 
av övervakningslarm, händelser och problemkällor, nätverkselement och grafer. En utmaning 
var den begränsade skärmytan på en mobilenhet – all relevant information kunde inte alltid 
presenteras på skärmen. Istället fick den viktigaste informationen presenteras med möjlighet för 
användaren att klicka på olika objekt för att på så vis få mera information. Nackdelen med för 
många detaljvyer är att användaren måste klicka sig tillbaka i flera steg för att komma åt annan 
information och en av riktlinjerna för design av Android-applikationer är (Android Developers 
2012d) att om möjligt hålla nere antalet (vertikala) applikationsnivåer. Därför har 
applikationens första sida designats med en navigationsmeny för enkel navigering mellan olika 
listor för larm, problemkällor och händelser, se Figur 22Error! Reference source not found.. 

För att få ett responsivt gränssnitt har alla nätverksoperationer flyttats till en separat 
bakgrundstråd och notifieringar visas för användaren när applikationen laddar in data (se Figur 
23). Då applikationen hämtar data över Internet och förbindelsens kvalité kan variera finns 
möjlighet att i inställningsmenyn ändra anslutningens timeout. Övriga inställningar för 
anslutningen gäller kontouppgifterna – med möjlighet att ställa in serverns adress, 
användarnamn, lösenord samt val för SSL, se Figur 24. 

I Figur 25 visas nätverkselementets detaljvy med SL-översikt, problemkälla och händelser. 
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Figur 22. Navigering mellan larm, 
problemkällor och händelser. 

 

Figur 23. Uppdatering av data från API. 

 

 

Figur 24. Anslutningsinställningar 

 

 

Figur 25. Hårdvarans detaljvy. 
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Sammanfattning av resultat 
Det förväntade resultatet på detta arbete var: 

• ”Prototyp av en applikation för Android för hantering av grundläggande 
övervakningsfunktioner i NETadmin”. 

• ”Slutsats om vilken utvecklingsväg som är lämplig – implementation av nytt API eller 
vidareutveckling av befintligt samt vilka funktioner behöver i så fall implementeras 
och/eller vidareutvecklas”. 

Vidareutveckling av befintligt API har bedömts vara det bättre alternativet framför utveckling 
av nytt API (se kapitlet Integrationsalternativ). Netadmins övervakningsfunktioner har 
analyserats i kapitlet Funktionsanalys och de funktioner som har bedömts vara viktiga har 
implementerats. Utöver det har ett antal bra att ha funktioner utvecklats. Sammanfattningsvis 
har implementationen resulterat i en Android 4.0 (native) applikation för hantering av 
övervakningsfunktioner genom en integration mot Netadmin API. Funktionerna som har 
implementerats är följande: 

• Översikt av övervakningslarm 

• Översikt av problemkällor 

• Översikt av övervakningshändelser 

• SL-översikt 

• Nätverkselements detaljvy 

• Möjlighet att kvittera larm 

• Visning av statistikgrafer 

Förutom utvecklingen av applikationsprototypen har rapportens frågeställningar besvarats. 

Första frågeställningen – ”Går det att använda Netadmins övervakningssystem via en Android-
mobilenhet?” har besvarats i och med den lyckade utvecklingen av applikationen för hantering 
av övervakningssystemet.  

Andra frågeställningen – ”Är Netadmins API lämpligt för kommunikation via Android och i så 
fall vilka ändringar behöver göras för grundläggande övervakning?” har behandlats i kapitel 
Integrationsalternativ där Netadmin API har visats vara lämpligt för användning via en 
mobilapplikation. Detta har vidare bekräftats med utvecklingen av applikationen som använder 
Netadmin API för att kommunicera med Netadmins övervakningssystem. 

De ändringar i Netadmin API som analysen i rapporten (se kapitlet Analys av Netadmin API) 
mynnat ut till är: 

• Ny API metod för sökning efter problemkällor (SearchMonitoringSourceOfProblem) 

• Ny API metod för sökning efter händelser (SearchMonitoringEvent) 

• Ny API metod för sökning efter lam (SearchMonitoringAlert) 

• Ny API metod för uppdatering larm (UpdateMonitoringAlert) 

• Stöd i utvecklingsbiblioteket för att kunna avgöra om en hårdvara är satt ur drift  

Dessa ändringar har också implementerats i samband med utvecklingen av 
applikationsprototypen. 

Följande ändringar har föreslagits för att framöver kunna implementera ytterligare 
övervakningsfunktioner till Android: 
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• Möjlighet att avgöra om ett ärende är skapat av övervakningssystemet 

• Ny relation mellan nätverkselement och problemkällor – en prestandaoptimering för att 
minska antal API anrop 

• Ny relation mellan nätverkselement och övervakningslarm – en prestandaoptimering för 
att minska antal API anrop 

• Möjlighet att ta en hårdvara ur drift genom en ny metod (UpdateEquipment) 

• Möjlighet att söka efter platser i systemet med metoden SearchSite. 
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Diskussion 
Genom utvecklingen av övervakningsapplikationen till Android ges Netadmins kunder 
möjlighet att hantera övervakningssystemet via mobila enheter.  Funktioner för hantering av 
problemkällor, övervakningshändelser och larm gör att systemanvändarna kan få en bra 
uppfattning om status i nätverket. Övriga funktioner – för konfiguration av 
övervakningssystemet, har utelämnats då dessa inte alls är lika viktiga för de arbetsuppgifter 
som behöver utföras efter kontorstid eller utan tillgång till en dator. 

Genom att existerande API har byggts ut och använts vid integrationen har driftsättningen av 
övervakningsapplikationen förenklats avsevärt då API redan är en del av många Netadmin-
installationer.  Vidareutvecklingen av API ger dessutom ett mervärde till Netadmins produkt då 
dessa tillägg även kan användas i andra sammanhang och integrationer. Fördelarna med det 
befintliga API har alltså övervägt nackdelarna med SOAP-protokollet som utgör grunden till 
Netadmin API och de prestandavinster som en REST-baserad webbtjänst hade medfört har 
visats sig vara marginella. 

Applikationen har implementerats för Android 4.0 plattformen vilket begränsar applikationens 
användning till nyare enheter. Detta får anses godtagbart för implementationen av en 
applikationsprototyp – alternativet att utveckla mot en äldre plattform hade resulterat i en 
applikation som inte fullt tar tillvara på de nya funktionerna – dessutom är det även möjligt att 
om så framöver önskas, implementera stöd för äldre enheter med tillägg till den befintliga 
koden. Noteras kan även att målgruppen för applikationen inte är användare på Google Play 
utan en smalare målgrupp – företagsanvändare där begräsning till nyare enheter troligtvis inte är 
något hinder.  

De funktioner som implementerats för hantering av problemkällor, övervakningshändelser och 
larm gör att systemanvändarna kan få en bra överblick över nätverket vid övervakning eller 
felsökning i systemet. 
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Slutsats 
Genom utvecklingen av övervakningsapplikationen har vi visat att Netadmins 
övervakningssystem kan hanteras från Android. Detta ger systemanvändarna möjlighet att 
utföra övervakning och felsökning i nätverket från sina mobila enheter. 

Trots avsaknaden av stöd i Netadmin API för övervakningssystemet är användning av det 
befintliga API genom vidareutveckling fortfarande det mest lämpliga sättet att integrera 
övervakningssystemet med en Android-applikation och de metoder som har implementerats kan 
komma väl till användning även i andra sammanhang. 

Genom prototypapplikationen har en bra grund lagts för fortsatt vidareutveckling av 
övervakningsfunktionalitet via mobila enheter. En intressant väg framåt är utökning av 
applikationen med kontinuerlig bakgrundsövervakning där användarna aktivt informeras om 
händelserna i nätverket även då applikationen inte är igång eller då andra applikationer används. 
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Appendix A -  Funktionslista 
I Tabell 3 listas övervakningsfunktionerna i Netadmin. 

 

Funktionsnamn Beskrivning 

Aktuella problemkällor i nätverket Visar problemkällor i systemet dvs. händelser 
som påverkar övervakningstjänst. 

Aktuella händelser i nätverket Visar övervakningshändelser i systemet. 

Lista på hårdvaror som inte är i drift Lista över hårdvaror som inte är i drift och för 
vilka larm inte skickas. 

Senast skapade larm Lista på senaste skapade larm – både kvitterade 
och icke kvitterade. 

Kvittering av larm Möjlighet att markera ett larm som kvitterat. 

Senast skapade felärenden Visar de ärenden som skapats av 
övervakningssystemet. 

Status för larmgrupper  

Platsvy Möjlighet att lista platser och de hårdvaror som 
finns på varje plats. 

Kartvy Möjlighet att visa nätverkselement på en karta. 

Detaljvy av ett nätverkselement Detaljinfomation om ett nätverkselement som 
t.ex. IP-adress, fabrikat etc. 

Händelser på nätverkselement Övervakningshändelser för ett visst 
nätverkselement. 

Larm på nätverkselement Larm för ett visst nätverkselement. 

SL översikt på nätverkselement SL översikt dvs. SL-nivå för 30 resp. 365 dagar. 

SL-grafer på nätverkselement Visning av SL-grafer för ett visst 
nätverkselement. 

SL-logg på nätverkselement SL-logg för ett visst nätverkselement. 

Berörda kunder och tjänster per 
nätverkselement 

Lista över kunder och abonnemang som berörs av 
en driftstörning. 

Möjlighet att ta ett nätverkselement ur drift Funktion för att ta ett nätverkselement ur drift och 
förhindra fler larm. 

Statistikgrafer på nätverkselement Visning av grafer per nätverkselement. 

Tabell 3. Övervakningsfunktioner i NETadmin. 
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Appendix B -  E-Learning 
I Tabell 4 listas de videos som utgör E-Learning programmet.  

 

Namn Berörda funktioner  

Introduction Introduktion till övervakningssystemet 

The Site View Genomgång av platsvyn 

The Equipment View Genomgång av hårdvaru-vyn 

Alert Groups Definition av larmgrupper 

Alert Users Definition av larmanvändare 

Monitoring Drivers Introduktion av övervakningssdrivers 

Creating Monitoring Drivers Definition av övervakningssdrivers 

Monitoring Services Introduktion till övervakningstjänster 

Creating Monitoring Services Definition av övervakningsstjänster 

Monitoring Templates Introduktion till övervakningsmallar 

Creating Monitoring Templates Definition av övervakningsmallar 

Syncronization Felsökning av övervakningsssystemet 

Troubleshooting Drivers  Felsökning av drivers 

Effect of monitoring Användning av övervakningssystemet vid larm. 

Tabell 4. E-Learning videos.
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Appendix C -  API 
I detta appendix listas de tillgängliga funktionerna i Netadmin API version 10.07.13.1218 (med 
release datum 2010-07-13). Metodnamnen och beskrivningarna kommer från den 
automatgenerade API dokumentationen och är därför på Engelska. Funktionerna listas per API 
gränssnitt: 

• ITechnical, se Tabell 5 

• ICustomerService, se Tabell 6 

• IServiceProvider, se Tabell 7 

• IGeneral, se Tabell 8 

 

Namn Beskrivning 

AddCustomerToAddress Method to create a customer to installation address 
relation.  

AddPostToCase Method to add a post to an existing case.  

CancelOrder Method to cancel an existing order that has not already 
begun.  

CancelSubscription Method to set a subscription for disconnection at a given 
date.  

CreateAddress Method to create an installation address.  

CreateCase Method to create a case in the system.  

CreateSubscriptionJob Method to create a subscription job.  

DeleteCustomer Marks a customer for deletion.  

DeleteSubscription Method to delete a subscription from the system. NB! 
This is a 'hard' delete which means that the subscription is 
not being unprovisioned on the port! To disconnect a 
subscription, use CancelSubscription!  

ExecuteAssembly Method to execute an assembly  

ExecuteDriver Method to execute a driver  

GetDeliverableServices Method that retrieves a list of services that can be 
delivered on an address. Not to be mistaken for services 
that can be ordered on an address.  

RemoveCustomerFromAddress Method to remove a customer to installation address 
relation.  

SearchAddress Method to search for addresses  

SearchCase Method to search for cases.  

SearchCustomer Method to search for customers  

SearchCustomerServiceUser Method to search for customer service users in the 
system.  

SearchServiceProviderUser Method to search for service provider users in the system.  
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SearchSubscription Method to search for subscriptions  

SearchTechnicalUser Method to search for technical users in the system.  

UpdateAddress Method to update an existing installation address with 
new data.  

UpdateCustomer Method to update a customer.  

UpdateSubscriptionJob Method to update a subscription job.  

Tabell 5. Lista på tillgängliga funktioner i gränssnittet ITechnical. 

 

Name Description 

AddCustomerToAddress Method to create a customer to installation address 
relation.  

AddPostToCase Method to add a post to an existing case.  

CancelOrder Method to cancel an existing order that has not already 
begun.  

CancelSubscription Method to set a subscription for disconnection at a given 
date.  

ChangeSubscription Method to change a subscription for a new service.  

CreateAddress Method to create an installation address.  

CreateCase Method to create a case in the system.  

CreateCustomer Method to create a new customer.  

CreateSubscription Method to create a new subscription on the given 
customer/installation address.  

CreateSubscriptionJob Method to create a subscription job.  

DeleteCustomer Marks a customer for deletetion  

DeleteSubscription Method to delete a subscription from the system. NB! 
This is a 'hard' delete which means that the subscription is 
not being unprovisioned on the port! To disconnect a 
subscription, use CancelSubscription!  

GetDeliverableServices Method that retrieves a list of services that can be 
delivered on an address. Not to be mistaken for services 
that can be ordered on an address.  

GetOrderableServices Method to retrieve a list of services that can be ordered on 
an address.  

Relocate This method relocates a customer's subscriptions to 
another installation address  

RemoveCustomerFromAddress Method to remove a customer to installation address 
relation.  

SearchAddress Method to search for addresses  

SearchCase Method to search for cases.  

SearchCustomer Method to search for customers  

SearchSubscription Method to search for subscriptions  
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UpdateAddress Method to update an existing installation address with 
new data.  

UpdateCustomer Method to update a customer.  

UpdateSubscriptionJob Method to update a subscription job.  

Tabell 6. Lista på tillgängliga funktioner i gränssnittet ICustomerService. 

 

Name Description 

AddCustomerToAddress Method to create a customer to installation address 
relation.  

AddPostToCase Method to add a post to an existing case.  

AddServiceProviderCustomer Method to add a service provider instance of an existing 
customer  

CancelOrder Method to cancel an existing order that has not already 
begun.  

CancelSubscription Method to set a subscription for disconnection at a given 
date.  

ChangeSubscription Method to change a subscription for a new service.  

CreateCase Method to create a case in the system.  

CreateServiceProviderCustomer Method to create a new service provider customer  

CreateSubscription Method to create a new subscription on the given 
customer/installation address.  

CreateSubscriptionJob Method to create a subscription job.  

DeleteServiceProviderCustomer Marks a customer for deletetion  

DeleteSubscription Method to delete a subscription from the system. NB! 
This is a 'hard' delete which means that the subscription is 
not being unprovisioned on the port! To disconnect a 
subscription, use CancelSubscription!  

GetDeliverableServices Method that retrieves a list of services that can be 
delivered on an address. Not to be mistaken for services 
that can be ordered on an address.  

GetOrderableServices Method to retrieve a list of services that can be ordered on 
an address.  

Relocate This method relocates a customer's subscriptions to 
another installation address  

SearchAddress Method to search for addresses  

SearchCase Method to search for cases.  

SearchServiceProviderCustomer Method to search for service provider customers  

SearchServiceProviderUser This method searches for service provider users in the 
system.  

SearchSubscription Method to search for subscriptions  

UpdateServiceProviderCustomer Method to update a new service provider customer  
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UpdateSubscriptionJob Method to update a subscription job.  

Tabell 7. Lista på tillgängliga funktioner i gränssnittet IServiceProvider. 

 

Name Description 

GetAddressIdByAddressIdentity Retrieves NETadmins internal address Id by the value of 
the field 'address identity'  

GetCaseDepartments Gets a list of case departments  

GetCaseTypes Gets a list of case types  

GetCompanyIdByAddressGroupN
ote 

Retrieves NETadmins internal company Id by the value 
of the field 'note' on address group  

GetCompanyIdByCompanyName Retrieves NETadmins internal company Id by the value 
of the company name  

GetCustomerIdByCustomerNumbe
r 

Retrieves NETadmins internal customer Id by the value 
of 'customer number'  

GetReqFamilyIdByServiceName Retrieves NETadmins internal requirement family Id by 
the combination of service name and company Id  

GetServiceIdsByCompanyIdAndR
eqFamilyId 

Retrieves a list of NETadmins internal service Ids by the 
combined values of company Id and requirement family 
Id  

GetVersion Get the current version  

Tabell 8. Lista på tillgängliga funktioner i gränssnittet IGeneral. 
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Appendix D -  Kodexempel 
Följande kodexempel visar hur dataklasserna har byggts ut under arbetets gång. Exempelkod 1, 
se nedan, visar hur den ursprungliga dataklassen för MonitoringSourceOfProblem såg ut. Denna 
förenklades avsevärt (se Exempelkod 2) i och med implementationen av en basklassen 
ObjectBase med Java reflections. Koden för ObjectBase finns i Exempelkod 3. 

Exempelkod 1. Dataklass för objektet problemkälla. 
package com.netadminsystems.netmonitor.msop; 

 

import java.text.ParseException; 

import java.util.Date; 

import java.util.Hashtable; 

import org.kobjects.isodate.IsoDate; 

import org.ksoap2.serialization.KvmSerializable; 

import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo; 

import org.ksoap2.serialization.SoapObject; 

import com.netadminsystems.netmonitor.common.MyDate; 

 

public class MonitoringSourceOfProblem implements KvmSerializable { 

  public long AffectedScore; 

  public long BlockedServices; 

   

  //public Company Company; 

  public long CompanyId; 

  public String CompanyName; 

  //public Equipment Equipment; 

  public long EquipmentId; 

  public String EquipmentName; 

  public long ID; 

  public String InstanceKey; 

  public String InstanceKeyAlias; 

  public long MaxScore; 

  public long MonitoringServiceId; 

  public String MonitoringServiceName; 

  public String SeverityHexColour; 

  public String SeverityPhrase; 

  public long SeverityPhraseId; 

  public Date Timestamp; 

   

  //public InitObjects initializationTree; 

   

  public MonitoringSourceOfProblem() throws ParseException { 

    super(); 

    Timestamp = new Date(0); 

  } 

   

  public MonitoringSourceOfProblem(SoapObject obj) { 

     

    if(obj.hasProperty("AffectedScore")) { 

      this.AffectedScore = Long.parseLong(obj.getPropertySafely("AffectedScore").toString()); 

    } else { 

      this.AffectedScore = 0; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("BlockedServices")) { 

      this.BlockedServices = Long.parseLong(obj.getPropertySafely("BlockedServices").toString()); 

    } else { 

      this.BlockedServices = 0; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("CompanyId")) { 

      this.CompanyId = Long.parseLong(obj.getPropertySafely("CompanyId").toString()); 

    } else { 

      this.CompanyId = 0; 

    } 

 

    if(obj.hasProperty("CompanyName")) { 

      this.CompanyName = obj.getPropertySafely("CompanyName").toString();  

    } else { 

      this.CompanyName = ""; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("EquipmentId")) { 

      this.EquipmentId = Long.parseLong(obj.getPropertySafely("EquipmentId").toString()); 

    } else { 

      this.EquipmentId = 0; 
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    } 

     

    if(obj.hasProperty("EquipmentName")) { 

      this.EquipmentName = obj.getPropertySafely("EquipmentName").toString(); 

    } else { 

      this.EquipmentName = ""; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("ID")) { 

      this.ID = Long.parseLong(obj.getPropertySafely("ID").toString()); 

    } else { 

      this.ID = 0; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("InstanceKey")) { 

      this.InstanceKey = obj.getPropertySafely("InstanceKey").toString(); 

    } else { 

      this.InstanceKey = ""; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("InstanceKeyAlias")) { 

      this.InstanceKeyAlias = obj.getPropertySafely("InstanceKeyAlias").toString(); 

    } else { 

      this.InstanceKeyAlias = ""; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("MaxScore")) { 

      this.MaxScore = Long.parseLong(obj.getPropertySafely("MaxScore").toString()); 

    } else { 

      this.MaxScore = 0; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("MonitoringServiceId")) { 

      this.MonitoringServiceId = Long.parseLong(obj.getPropertySafely("MonitoringServiceId").toString()); 

    } else { 

      this.MonitoringServiceId = 0; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("MonitoringServiceName")) { 

      this.MonitoringServiceName = obj.getPropertySafely("MonitoringServiceName").toString(); 

    } else { 

      this.MonitoringServiceName = ""; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("SeverityHexColour")) { 

      this.SeverityHexColour = obj.getPropertySafely("SeverityHexColour").toString(); 

    } else { 

      this.SeverityHexColour = ""; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("SeverityPhrase")) { 

      this.SeverityPhrase = obj.getPropertySafely("SeverityPhrase").toString(); 

    } else { 

      this.SeverityPhrase = ""; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("SeverityPhraseId")) { 

      this.SeverityPhraseId = Long.parseLong(obj.getPropertySafely("SeverityPhraseId").toString()); 

    } else { 

      this.SeverityPhraseId = 0; 

    } 

     

    if(obj.hasProperty("Timestamp")) { 

      //this.Timestamp = (Date) obj.getPropertySafely("Timestamp"); 

      this.Timestamp = IsoDate.stringToDate(obj.getPropertySafely("Timestamp").toString(),IsoDate.DATE_TIME); 

    } else { 

      this.Timestamp = null; 

    } 

  } 

   

  public Object getProperty(int arg0) {  

     switch (arg0) { 

     case 0:  return AffectedScore; 

     case 1:  return BlockedServices; 

     case 2:  return CompanyId; 

     case 3:  return CompanyName; 

     case 4:  return EquipmentId; 

     case 5:  return EquipmentName; 

     case 6:  return ID; 

     case 7:  return InstanceKey; 

     case 8:  return InstanceKeyAlias; 

     case 9:  return MaxScore; 

     case 10: return MonitoringServiceId; 

     case 11: return MonitoringServiceName; 

     case 12: return SeverityHexColour; 
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     case 13: return SeverityPhrase; 

     case 14: return SeverityPhraseId; 

     case 15: return Timestamp; 

     default: return null; 

    }    

  } 

 

  public int getPropertyCount() { 

    return 16; 

  } 

 

  public void getPropertyInfo(int arg0, Hashtable arg1, PropertyInfo arg2) { 

     

    switch (arg0) { 

    case 0: 

      arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "AffectedScore"; 

      break; 

    case 1: 

      arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "BlockedServices"; 

      break; 

    case 2: 

      arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "CompanyId"; 

      break; 

    case 3:              

      arg2.type = PropertyInfo.STRING_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "CompanyName"; 

      break; 

    case 4: 

      arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "EquipmentId"; 

      break; 

    case 5:              

      arg2.type = PropertyInfo.STRING_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "EquipmentName"; 

      break; 

    case 6:              

      arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "ID"; 

      break; 

    case 7:              

      arg2.type = PropertyInfo.STRING_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "InstanceKey"; 

      break; 

    case 8:              

      arg2.type = PropertyInfo.STRING_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "InstanceKeyAlias"; 

      break; 

    case 9: 

      arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "MonitoringServiceId"; 

      break; 

    case 10: 

      arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "MaxScore"; 

      break; 

    case 11: 

      arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "MonitoringServiceName"; 

      break; 

    case 12:              

      arg2.type = PropertyInfo.STRING_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "SeverityHexColour"; 

      break; 

    case 13:              

      arg2.type = PropertyInfo.STRING_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "SeverityPhrase"; 

      break;   

    case 14: 
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      arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "SeverityPhraseId"; 

      break; 

    case 15: 

      arg2.type = MyDate.DATE_CLASS; 

      arg2.namespace = "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

      arg2.name = "Timestamp"; 

      break; 

    default: 

      break; 

    } 

  } 

 

  public void setProperty(int arg0, Object arg1) { 

       

    switch (arg0) { 

    case 0: 

      AffectedScore = Long.parseLong(arg1.toString()); 

      break; 

    case 1:               

      BlockedServices = Long.parseLong(arg1.toString()); 

      break; 

    case 2: 

      CompanyId = Long.parseLong(arg1.toString()); 

      break; 

    case 3: 

      CompanyName = arg1.toString(); 

      break; 

    case 4: 

      EquipmentId = Long.parseLong(arg1.toString()); 

      break; 

    case 5:               

      EquipmentName = arg1.toString(); 

      break; 

    case 6: 

      ID = Long.parseLong(arg1.toString()); 

      break; 

    case 7: 

      InstanceKey = arg1.toString(); 

      break; 

    case 8: 

      InstanceKeyAlias = arg1.toString(); 

      break; 

    case 9:               

      MaxScore = Long.parseLong(arg1.toString()); 

      break; 

    case 10: 

      MonitoringServiceId = Long.parseLong(arg1.toString()); 

      break; 

    case 11: 

      MonitoringServiceName = arg1.toString(); 

      break; 

    case 12: 

      SeverityHexColour = arg1.toString();       

      break; 

    case 13:               

      SeverityPhrase = arg1.toString(); 

      break; 

    case 14: 

      SeverityPhraseId = Long.parseLong(arg1.toString()); 

      break; 

    case 15: 

      Timestamp = (Date) arg1; 

      break; 

    default:              

      break; 

    }      

  } 

} 

 

Exempelkod 2. Dataklass för objektet MonitoringSourceOfProblem efter omskrivning. 
package com.netadminsystems.netmonitor.msop; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.Date; 

import org.ksoap2.serialization.Marshal; 

import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo; 

import org.ksoap2.serialization.SoapObject; 

import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope; 

import org.xmlpull.v1.XmlPullParser; 

import org.xmlpull.v1.XmlPullParserException; 
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import org.xmlpull.v1.XmlSerializer; 

 

import com.netadminsystems.netmonitor.objects.ObjectBase; 

 

public class MonitoringSourceOfProblem extends ObjectBase { 

 

  @Order(0) public long AffectedScore; 

  @Order(1) public long BlockedServices; 

  @Order(2) public long CompanyId; 

  @Order(3) public String CompanyName; 

  @Order(4) public long EquipmentId; 

  @Order(5) public String EquipmentName; 

  @Order(6) public long ID; 

  @Order(7) public String InstanceKey; 

  @Order(8) public String InstanceKeyAlias; 

  @Order(9) public long MaxScore; 

  @Order(10) public long MonitoringServiceId; 

  @Order(11) public String MonitoringServiceName; 

  @Order(12) public String SeverityHexColour; 

  @Order(13) public String SeverityPhrase; 

  @Order(14) public long SeverityPhraseId; 

  @Order(15) public Date Timestamp; 

   

  public MonitoringSourceOfProblem(SoapObject obj) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException { 

    super(obj); 

  } 

   

  public MonitoringSourceOfProblem() { 

    super(); 

    Timestamp = new Date(0); 

  } 

 

  @Override 

  public String getNamespace() { 

    return "http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem/"; 

  } 

   

  public static class InitObjects implements Marshal   { 

    public com.netadminsystems.netmonitor.objects.Equipment.InitObjects Equipment; 

 

    @Override 

    public Object readInstance(XmlPullParser arg0, String arg1, 

        String arg2, PropertyInfo arg3) throws IOException, 

        XmlPullParserException { 

      return new InitObjects(); 

    } 

 

    @Override 

    public void register(SoapSerializationEnvelope arg0) { 

      arg0.addMapping("http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem", "InitObjects", 

InitObjects.class, this); 

    } 

 

    @Override 

    public void writeInstance(XmlSerializer writer, Object obj) throws IOException { 

      writer.startTag("http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem", "Equipment"); 

      writer.endTag("http://www.netadmin.se/NDL/MonitoringSourceOfProblem", "Equipment"); 

    } 

  } 

 

 

Exempelkod 3. Dataklass för ObjectBase. 
package com.netadminsystems.netmonitor.objects; 

 

import java.lang.annotation.Annotation; 

import java.lang.annotation.Retention; 

import java.lang.annotation.RetentionPolicy; 

import java.lang.reflect.Field; 

import java.util.Date; 

import java.util.Hashtable; 

import org.kobjects.isodate.IsoDate; 

import org.ksoap2.serialization.KvmSerializable; 

import org.ksoap2.serialization.PropertyInfo; 

import org.ksoap2.serialization.SoapObject; 

import android.util.Log; 

 

public abstract class ObjectBase implements KvmSerializable { 

 

  private String namespace; 

   

  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) 

  protected @interface Order { 
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      int value(); 

  } 

  public ObjectBase() { 

    super(); 

    namespace = getNamespace(); 

  } 

   

  public abstract String getNamespace(); 

   

  /* 

   * Initialize the data members based on the soap object received 

   */  

  public ObjectBase(SoapObject obj) throws NumberFormatException, IllegalArgumentException, 

IllegalAccessException { 

    super(); 

     

    for (Field field : this.getClass().getDeclaredFields()) { 

      if(field.getAnnotation(Order.class) == null) { 

        // This field is missing the order annotation 

        continue; 

      } 

       

      if(obj.hasProperty(field.getName())) { 

        if(field.getType() == Long.TYPE) { 

          field.setLong(this, Long.parseLong(obj.getPropertySafely(field.getName()).toString())); 

        } else if(field.getType() == String.class) { 

          // Set the field if the retrieved element is not null 

          Object property = obj.getPropertySafely(field.getName()); 

           

          if(property != null) { 

            field.set(this, property.toString()); 

          } 

        } else if(field.getType() == Integer.TYPE) { 

          field.setInt(this, Integer.parseInt(obj.getPropertySafely(field.getName()).toString())); 

        } else if(field.getType() == Boolean.TYPE) { 

          field.setBoolean(this, Boolean.parseBoolean(obj.getPropertySafely(field.getName()).toString())); 

        } else if(field.getType() == Date.class) { 

          Object property = obj.getPropertySafely(field.getName()); 

           

          if(property != null) { 

            field.set(this, IsoDate.stringToDate(property.toString(), IsoDate.DATE_TIME)); 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

 

  /* 

   * Returns the property at the specified index 

   */  

  public Object getProperty(int arg0) { 

    for (Field field : this.getClass().getDeclaredFields()) { 

      if(field.getAnnotation(Order.class) == null) { 

        // This field is missing the order annotation 

        continue; 

      } 

       

      if(field.getAnnotation(ObjectBase.Order.class).value() == arg0) { 

        try { 

          return field.get(this); 

        } catch (IllegalArgumentException e) { 

          e.printStackTrace(); 

          return null; 

        } catch (IllegalAccessException e) { 

          e.printStackTrace(); 

          return null; 

        } 

      } 

    } 

     

    // The property wasn't found 

    return null; 

  } 

 

  /* 

   * Return the number of properties 

   */  

  public int getPropertyCount() { 

    return this.getClass().getDeclaredFields().length; 

  } 

 

  /* 

   * Return the property type, name and namespace 

   */  

  public void getPropertyInfo(int arg0, Hashtable arg1, PropertyInfo arg2) { 
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    for (Field field : this.getClass().getDeclaredFields()) { 

      if(field.getAnnotation(Order.class) == null) { 

        // This field is missing the order annotation        

        continue; 

      } 

      if(field.getAnnotation(Order.class).value() == arg0) { 

        if(field.getType() == Long.TYPE) { 

          arg2.type = PropertyInfo.LONG_CLASS; 

        } else if(field.getType() == String.class) { 

          arg2.type = PropertyInfo.STRING_CLASS; 

        } else if(field.getType() == Integer.TYPE) { 

          arg2.type = PropertyInfo.INTEGER_CLASS; 

        } else if(field.getType() == Boolean.TYPE) { 

          arg2.type = PropertyInfo.BOOLEAN_CLASS; 

        } 

         

        arg2.namespace = namespace; 

        arg2.name = field.getName(); 

        return; 

      } 

    } 

  } 

 

  /* 

   * Update the property at the specified index 

   */  

  public void setProperty(int arg0, Object arg1) { 

    if(arg1 == null) { 

      return; 

    } 

     

    for (Field field : this.getClass().getDeclaredFields()) { 

      if(field.getAnnotation(ObjectBase.Order.class).value() == arg0) { 

        try { 

        if(field.getType() == Long.TYPE) { 

          field.setLong(this, Long.parseLong(arg1.toString())); 

        } else if(field.getType() == String.class) { 

          field.set(this, arg1.toString()); 

        } else if(field.getType() == Integer.TYPE) { 

          field.setInt(this, Integer.parseInt(arg1.toString())); 

        } else if(field.getType() == Boolean.TYPE) { 

          field.setBoolean(this, Boolean.parseBoolean(arg1.toString())); 

        } 

        } catch(IllegalAccessException e) { 

          e.printStackTrace(); 

          return; 

        } 

      } 

    } 

  } 

} 
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Upphovsrätt 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
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