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Sammanfattning 

Lawson Software, ett dotterbolag till Infor, är ett företag med mer än 4000 anställda i 40 

länder. De levererar affärsystemlösningar och tjänster till företag inom hälsovård, tillverkning, 

distribution, underhåll och service. 

Grundsystemet i Lawsons affärssystem består av en mängd mindre applikationer som körs 

mot ett egenutvecklat system. Vad jag ska göra är att undersöka möjligheten att övervaka 

dessa applikationer genom en smartphone och bygga en prototyp för övervakningen i Java, 

för Android.  

 

Applikationen mottogs positivt av Lawson och det finns redan planer på vidare utveckling av 

den efter exjobbets avslut. 

 

 

  



 

 
 

Förord 
På det hela taget så har det varit ett oerhört roligt och givande arbete. Det har varit mycket 

lärorikt och det känns att jag har gjort något som kommer att användas i framtiden.  

Jag vill tacka Lawson, Linköping för deras stöd och råd och för att jag fått känna mig oerhört 

välkommen. Jag vill också tacka skolan och min handledare som, även om vi inte alltid är 

överens om allt, gjort sitt bästa för att jag ska skriva en bättre rapport!
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1. Inledning 

Det här är ett examensarbete inom området programmering, som genomförts i samarbete 

med företaget Lawson i Mjärdevi, Linköping. Det handlar om att skapa en android-applikation 

för att förbättra övervakningen av deras grid-system. 

1.1 Målgrupp 
Min målgrupp med den här rapporten är personer med viss programmeringskunskap. 

Personen i fråga bör ha en förståelse för fackliga termer inom kodning. 

1.2 Bakgrund 

Lawson Software, ett dotterbolag till Infor, är ett företag med mer än 4000 anställda i 40 

länder. De levererar affärsystemlösningar och tjänster till företag inom hälsovård, tillverkning, 

distribution, underhåll och service. Lawson har mer än 4500 kunder i 68 länder. Sommaren 

2011 köptes Lawson av Infor och Golden Gate Capital. Koncernen består nu av 11000 

anställda. [1] 

 

Lawson arbetar kontinuerligt för att underlätta för sina kunder och göra installation och 

konfigurering av såväl sitt affärssystem som omkringliggande produkter så enkelt som 

möjligt. Teamet i Sverige är uppdelat mellan två kontor, ett i Stockholm och ett i Linköping. 

1.2.1 Grid 

“The grid”, eller griden, är en skalbar runtime-plattform för java-program. Syftet är att det ska 

vara ett stabilt grundsystem som samtidigt skapar transparens mellan olika servrar för de 

program som körs. Oavsett vilken server programmen körs på så kommer de alltid kunna 

kommunicera med varandra som om de är i en gemensam omgivning, via namnreferens 

istället för adressering. Dessutom kan griden lastbalancera mellan de servrar den är 

installerad på, för att skapa en större stabilitet för sina program. Det är också väldigt lätt att 

bygga ut griden genom att lägga till fler servrar, utan att det påverkar hur griden ses utifrån. 

En grid hos kund körs oftast i ett par upplagor, dels för testning och utveckling, men det 

brukar bara finnas en grid som används för skarpt läge. Självklart finns det möjlighet att det 

uppstår fel bland programmen som körs på griden, vilket kan vara väldigt dyrt om det inte 

upptäcks tidigt. Just nu sker övervakningen genom att manuellt logga in på gridens 

management-sida via en dator i nätverket. Där läser man av loggarna, försöker avgöra vad 

som är fel och väljer sedan hur man ska agera på det. Om ingen är inloggad och aktivt ser 

över management-sidorna så kommer ingen upptäcka att det är fel någonstans. 

I framtiden så planerar företaget att de ansvariga ska få det lättare att övervaka griden och 

upptäcka när saker går fel. Det bästa vore om de blir varnade direkt när något händer, så att 

de dels ska slippa att konsekvent kolla upp gridens status, och dels snabbare kunna åtgärda 

felen. 

Figur 1 på nästa sida beskriver hur det nuvarande övervakningssystemet för Lawson ser ut, 

och ger också ett exempel på en grid i körning. Griden heter MBGrid och den kör på två 

hosts, varav den ena bara har systemtjänster, som är grundläggande tjänster i griden, och 

den andra kör fyra olika applikationer på sju noder.  



 

 
 

Figur 1 - Lawsons nuvarande system för att övervaka griden 

1.2.2 Hosts 
Hosts, eller värddatorer, är något jag kommer att omnämna lite i rapporten. Gridens hosts är 

de datorer som griden finns installerad på. Det är på de här datorerna som alla noder körs. I 

mitt exjobb så är hosts det jag kommer att titta minst på, eftersom de är längst ifrån det jag 

ska presentera med min applikation. I Figur 1 visas griden istället upp just utifrån sina hosts. 

De representeras som gråa rader med ordet ”Host” längst till vänster, och allting som står 

under raden i listan är det som kör på den datorn. 

1.2.3 Grid-applikationer 

Grid-applikationer är de applikationer som är installerade för att köras på griden. De körs 

däremot inte automatiskt när de är installerade, utan installationen är bara ett medel för att 

göra dem tillgängliga för griden. När de sedan är installerade så kör man applikationerna i 

olika noder. Dessa applikationer är det jag kommer att utgå ifrån vid min övervakning av 

griden. I Figur 1 körs fyra olika applikationer som inte är systemtjänster, vilket kan ses i 

kolumnen under Application. 

1.2.4 Noder 
Noder är vad man kalla för instansieringen av applikationer. En nod kör en applikation på en 

viss host. På så vis kan två noder köra två instanser av samma applikation, på samma eller 

på två olika hosts, oftast på två olika. På så vis kan man skapa en form av säkerhet genom 

att om en host eller en applikation går ner, så finns det fortfarande kvar en instans av en 

sådan applikation i griden, som kan ta över och fortsätta som om ingenting hade hänt. 

Tabellen i Figur 1 är skapad med noder som rader. Allting med ordet ”Node” längst till 

vänster är en nod. Det finns lite andra tjänster som körs, som har speciella namn då det är 

systemtjänster. 
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1.2.5 Felloggar 

Varje nod sparar en egen fellogg. Här lagras det som går fel eller som bör uppmärksammas 

under nodens körning. Ett inlägg i loggen kan antingen genomföras av applikationen själv, 

eller av SYSTEM, styrsystemet i griden. I Figur 1 så kan antalet fel och varningar ses bredvid 

dokument-ikonen under kolumnen ”Log”. 

1.3 Problemställning 

Mitt jobb går ut på att förbättra administrationen av griden genom att konstruera en android-

applikation som övervakar griden och rapporterar när viktiga fel och varningar inträffar, samt 

visar upp log-meddelanden för att beskriva vad som gått fel. 

 

Eftersom det redan finns ett webgränssnitt för administration av griden så blir min uppgift till 

stor del att avgöra vad en android-applikation kan tillföra för mervärde, vad den klarar som 

webgränssnittet inte klarar. Det blir också viktigt att avgöra vad webgränssnittet har för 

fördelar gentemot en android-applikation, och därigenom avgöra vad jag ska undvika att 

implementera.  

 

Med tidigare motivation så har jag kommit fram till följande fyra frågor att besvara: 

“Vad kan en android-applikation tillföra som ett webgränssnitt saknar?”  

“Vilken funktionalitet ska jag implementera för att effektivisera applikationen för dess syfte?” 

“Hur väl uppfyller den resulterande applikationen syftet och organisationens krav?” 

1.4 Metod 

För att kunna besvara mina frågor så kommer jag att behöva titta närmare på systemens 

möjligeter och krav. Jag kommer också att behöva undersöka hur arbetsflödet på Lawson 

ser ut, och avgöra vad för information som hjälper till att identifiera ett viktigt problem och vad 

som bara är överflödigt. 

 

Jag ska testa mina iakttagelser genom att implementera en prototyp-version av android-

applikationen för att kunna avgöra hur väl de stämmer. På vis kan jag också få en bättre 

inblick i problemet och möjlighet att bättre resonera kring informationen. Genom att ha ett 

agilt arbetssätt så kommer jag att kunna anpassa mitt utvecklande allt eftersom för matcha 

ny kunskap och nya idéer. Vid de tillfällen jag har råkat på problem under arbetets gång så 

har jag använt mig av developers guide för android. [5] 

1.5 Avgränsningar 

Det jag inte kommer ta upp i mitt arbete är följande: 

 

Säkerhet. Jag kommer inte att vidröra det under min rapport, mer än i diskussionskapitlet, 

där jag kommer ta upp hur jag kringgått det för tillfället. Eftersom arbetet handlade om att 

utforska möjligheterna för övervakning så ville jag inte lägga så mycket tid på säkerheten 

utan kunna fokusera på att skapa ett användbart verktyg.  

 

Grafik. Jag är ingen grafiker och kommer inte lägga ner någon som helst tid på att skapa 

ikoner och dylikt. På de exempelbilder jag visar upp kommer jag antingen använda mig av 

simpla ersättningar där ikonerna skulle komma att sitta eller av beskrivningar i texten. Dock 

så blev jag ganska nöjd med den layout jag tog fram även utan avancerad grafik. 



 

 
 

1.6 Disposition 
Här kommer jag göra en snabb genomgång av vad jag kommer ta upp i olika delar av 

rapporten. 

 

 2. Bakgrund – Här kommer jag ta upp teori som kan behövas för att lättare förstå 

innehållet i rapporten. 

 

 3. Metod – I Metod kommer jag beskriva hur jag jobbat och hur jag beslutat mig för att 

utvärdera applikationen. 

 

 4. Resultat – Här kommer jag att beskriva applikationen jag skapat, och förklara de 

val jag gjort när jag skapat den. Jag kommer också att gå igenom resultatet av mina 

utvärderingar 

 

 5. Diskussion – Diskussion kommer att presentera olika delar av mitt arbete som jag 

funnit extra svåra, och även komma med tips till andra som kan tänkas vilja göra 

liknande arbeten. 
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2. Bakgrund 

Här kommer jag att beskriva teori som behövs för att förstå resultaten. Vissa saker kanske 
känns självklara, andra mindre självklara. Den här delen finns för att bredda vilka som kan 
läsa och förstå min rapport.  

2.1. Vad är Android? 
Android är ett öppet operativsystem för mobiltelefoner och surfplattor, utvecklat av Google. 
Alla som vill har möjlighet att utveckla applikationer för operativsystemet som sedan kan 
hämtas via Android Market. Android.com beskriver operativsystemet som: 

”Android powers millions of phones, tablets, and other devices and brings the power of 

Google and the web into your hands.  

With an amazingly fast browser, cloud sync, multi-tasking, easy connect & share, and the 

latest Google apps (and thousands of other apps available on Google Play) your Android 

powered device is beyond smart.” [6] 

2.2. Vad är en Android-applikation? 

En applikation för Andrid är ett program som körs på operativsystemet Android. Oftast laddas 

de ner och installeras via Android Market, vilket en samlingsplats för applikationer som olika 

utvecklare skapat.  

Jag kommer att omnämna orden meny och context-meny i min rapport. Menyn i en android-
applikation är de alternativ du kan få upp genom att trycka på menyknappen när du är inne i 
appen. Context-menyn är de alternativ du får då du håller kvar fingret på ett visst element i 
t.ex. en lista. [7] Jag kommer också att omnämna standard gestures bland de krav jag fått av 
företaget. Det är grundläggande metoder för att hantera applikationer för touch genom olika 
standardiserade rörelser med fingrarna. [8] 

2.3. Vad är agil utveckling? 
Agil systemutveckling är ett moderna arbetssätt inom utvecklandet av programvara. Jämfört 
med den tidigare standardmetoden, kallad vattenfallsmetoden, så representerar dem ett mer 
flexibelt sätt att arbeta. Grundtanken är att ständigt ha kontakt med kunden med hjälp av 
regelbundna möten och samtal. Arbetet sker i kortare iterationer, och för varje iteration 
lämnas en mindre leverans som kunden kan utvärdera och sedan komma med önskemål 
kring. Agil utveckling prioriterar kommunikation över dokumentation, och menar på att 
kunden kommer närmar det han vill ha om han hela tiden kan vara med i utvecklingen och 
förändra den när han kommer på nya ideer. [9] 

Det finns många varianter av agil utveckling. Majoriteten använder sig av sprinter, där ett 
flertal bitar av produkten slutförs och sedan visas upp som en ny, större, produkt efter varje 
sprint, varpå beställaren kan komma med nya idéer för utbyggnad och förändring. Vissa 
metoder använder sig även av något som kallas för scrum. Det innebär korta möten i början 
av varje arbetsdag där alla under några minuter går igenom vad som gjorts, vad som 
behöver göras och om de har råkat på några problem som behöver lösas. [9] 

Agil utveckling kan sammanfattas som: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
Anpassning till förändring framför att följa en plan [2] 



 

 
 

2.4. Hur fungerar ett acceptanstest? 
Om man ska använda sig av acceptanstester så ska man i början av arbetet och/eller allt 
eftersom under arbetets gång fylla upp en lista med önskemål. De berättar vilka krav 
slutprodukten ska uppfylla för att kunna betraktas som färdig. Acceptanstest är namnet på en 
mängd testfall man kan genomföra i slutet av arbetet för att utvärdera om produkten faktiskt 
uppfyller de specificerade kraven. Kraven som testas är tydliga krav om funktionalitet 
prestanda, tydligt definierat utseende eller dylikt. [3] 

Detta är inte att förväxla med användbarhetstestning där man testar hur pass bra produkten 
uppfyller sina syften. Användbarhetstestning utförs endast med personer som är tilltänkta att 
använda den slutliga produkten. Det är egentligen inga krav som testas i 
användbarhetstestning utan mer hur pass bra produkten upplevs vara och hur lätt den är att 
arbeta med. [4] 
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3. Metod 

Här kommer jag att beskriva hur jag har jobbat. Det kommer främst vara en beskrivning av 
mitt arbetsflöde men också innehålla information som om hur jag planerar att utvärdera 
applikationen och om vilka vedertagna metoder jag använt mig av.  

3.1. Vedertagna metoder 
Jag kommer använda mig av en agil arbetsmetodik. Jag kommer inte använda mig av 
sprinter eller scrum. Dessa känns inte behövliga i min situation, eftersom det är ett så pass 
litet projekt. Med mycket god vilja skulle man kunna se det som dynamiskt långa sprinter 
mellan varje demotillfälle inför beställaren, men jag föredrar att tänka på det som ett enda 
flytande arbetsflöde. 

Som jag beskrev i tidigare kapitel så är kärnan i agil arbetsmetodik just rörligheten och 
kommunikationen. Det kommer vara mitt fokus under hela utvecklingen att hålla en ständig 
dialog med beställaren för att kunna utveckla och förändra applikationen efter de behov som 
upptäcks allt eftersom under utvecklingen.  

3.2. Mitt arbetsflöde 
Jag inleder arbetet på Lawson med ett möte med personalen ansvarig för 
applikationsutvecklingen. Vi diskuterar syftet med applikationen och tar fram specifikationer 
för hur den skulle kunna se ut användas.  
 
När specifikationerna är klara så börjar jag jobba med grundbitarna av applikationen, så som 
att kunna ansluta till internet, hämta ner rätt data och visa upp något på skärmen. Jag väljer 
medvetet att vänta med det grafiska eftersom jag vill visa upp riktig data så fort som möjligt. 
 
När jag kommit så pass långt att man kan starta och stoppa grid-applikationer så håller vi ett 
nytt möte för att utvärdera resultatet och besluta vad jag ska satsa på att bygga ut 
applikationen med. Vi kommer fram till att nästa steg blir att visa upp felloggarna. 
 
Här stöter vi på ett designbeslut. Hur ska loggarna visas upp? En telefon har väldigt litet 
fönster som inte lämpar sig att läsa stora mängder text i. Dessutom är alla felloggar på 
nodnivå. Är man intresserad av det när man ser att det är fel i en applikation? Eller vill man 
ha alla noder sammanslagna? Vi beslutar oss för att bara visa upp första raden ur varje 
loggmeddelande samt att visa loggar för varje nod. 
 
Jag räknar inte med att hinna klart med en komplett applikation innan exjobbets slut men jag 
jobbar på att ta mig så långt som möjligt på vägen. När applikationen nått en användbar nivå 
så utvärderar jag den med hjälp av våra framtagna acceptanstester. 

3.3. Mina utvärderingar 

Så, hur ska jag nu utvärdera hur min applikation blev? Uppfyller den kraven? Uppfyller den 
kraven på ett bra sätt? För att mäta detta så diskuterar jag först med kunden och tar fram en 
lista över vad kunden vill ha med. Sedan tar jag fram ett antal tester som demonstrerar 
funktionaliteten och en utvärdering kring om testerna är enkla att utföra eller om det är 
onödigt svårt att utföra de steg som krävs för att uppfylla de önskemål vi diskuterat fram. 

Även om mina tester är väldigt fokuserade på att visa på den önskade funktionaliteten så är 
jag också intresserad av hur pass bra den gör det, så därför inför jag ett par frågor till 
acceptanstesterna som motsvarar ett visst mått av användbarhetstestning. 

3.3.1 Listan över önskemål 
Den önskade funktionalitet jag kommer fram till med kunden är följande: 



 

 
 

- Present a list of Grids in list format with the ability to: 
o Add 
o Remove 
o Edit 
o View the status (started, stopped & error) 

- For each Grid present the version and a list of applications with the ability to: 
o Start/Stop the application 
o View the status (started, stopped & error) 

- For each application present a status screen showing: 
o Application status 
o Log counts for warnings/error 
o Ability to view logs 
o Ability to reset log counter 

 
- When you click to view logs display a list of application nodes showing the log count 

– for each node allow the user to select it and view the log 
- Application should be intuitive – i.e. require no “learning” or education 
- Application should implement the Android standard gestures 

 

3.3.2 Mina acceptanstester 

För att utvärdera om min applikation kan uppfylla nämnda krav så gör jag följande 

acceptanstester. Jag väljer att strukturera upp dem så att vem som helst skulle kunna 

genomföra dem och se om resultatet stämmer överens med den handling de genomfört. 

Inspirationen är tagen av tester jag själv får genomföra åt Lawson för deras mjukvara. 

Testerna skapas efter själva funktionaliteten, så de skapas allt eftersom under arbetet. Syftet 

med dem är att påvisa den funktionalitet som företagets önskemål ber om. 

Skapa ny grid: 

1) Starta applikationen 

2) Tryck på menyknappen på telefonen 

3) Tryck på Add Grid på menyn 

4) Tryck på Add Grid på sidan 

Förväntat resultat: En ny grid dyker upp på förstasidan 

Ändra på en grid: 

1) Tryck på en grid i listan och håll kvar fingret i ett par sekunder 

2) Tryck på Edit Grid i menyn som dyker upp 

3) Ändra ett portnummer i griden till något som är fel 

4) Ändra portnumret till ett korrekt nummer 

Förväntat resultat: Griden ska först sluta fungera eftersom portnumret ändrats. När 

portnumret ändras till det korrekta numret ska den sedan börja fungera igen. 

Ta bort en grid: 

1) Tryck på en grid i listan och håll kvar fingret i ett par sekunder 

2) Tryck på Remove Grid i menyn som dyker upp 

3) Tryck på ”Ja”. 
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Förväntat resultat: Griden ska nu försvinna från listan permanent. 

Korrekta statusvärden i griden: 

1) Tryck på en grid i listan 

2) Tryck på applikationen vid namn SYSTEM. 

3) Kontrollera att statusen stämmer överens med gridens status. 

Förväntat resultat: Båda platserna ska visa samma värde 

Stoppa en applikation: 

1) Tryck på en grid i listan 

2) Tryck på en startad applikation i listan och håll kvar fingret några sekunder 

3) Tryck på Stop Application 

Förväntat resultat: Applikationen ska nu stanna. 

Starta en applikation: 

1) Tryck på en stoppad applikation i listan och håll kvar fingret några sekunder 

2) Tryck  Start Application. 

Förväntat resultat: Applikationen ska nu starta. 

Korrekta statusvärden i applikationerna: 

1) Tryck på en applikation i listan 

2) Kontrollera att sidans värden stämmer överens med de korrekta värdena 

Förväntat resultat: Båda platserna ska visa samma värden 

Se felloggar: 

1) Tryck på en applikation i listan som har varningar och/eller fel 

2) Tryck på View Logs. 

3) Tryck på ett element i listan som innehåller varningar och/eller fel. 

Förväntat resultat: Elementet utvidgas och visar utdrag från felloggen. 

Återställa räknarna på felloggar: 

1) Tryck på en applikation i listan som har varningar och/eller fel 

2) Tryck på Reset Logs 

Förväntat resultat: Loggarnas räknare ska återställas, och applikationen ska säga att den 

inte har några aktuella varningar och/eller fel längre. 

Användbarhetstestning: 

För att se inte bara om min applikation uppfyller kraven utan också se hur väl den gör det har 

jag för varje test också ett par frågor att besvara: 

1) Hur pass lätt var det att använda den testade funktionaliteten? 

2) Varför var det lätt / svårt? 



 

 
 

4. Resultat 

Här ska jag presentera hur arbetet gick - vad jag uppnådde efter mina veckors arbete. Jag 
ska börja med att göra några jämförelser mellan en Android-applikation och ett 
webgränssnitt. Sen kommer jag gå igenom varför just min applikation skulle tillföra något till 
Lawson och berätta hur väl den uppfyllde förväntningarna efteråt. 

4.1. Android-applikation mot Webgränssnitt 
Möjligheterna i Lawsons nuvarande webgränssnitt jämfört med en android-applikation är 
väldigt tätt kopplat med möjligheterna i hårdvaran. Webgränssnittet kräver ingen specifik 
hårdvara eller ett specifikt OS för att visas. Däremot så kan det inte utnyttja specifika 
möjligheter i operativsystemet eftersom det är generellt uppbyggt för att kunna visas oavsett 
system.En android-applikation å andra sidan kan utnyttja alla mjukvaru- och 
hårdvarumöjligheter i operativsystemet och enheten, så som ljud- och textnotifikationer och 
bakgrundsprocesser. Däremot så kräver en android-app självklart att den körs på en enhet 
som har installerat Android OS och som har hårdvarumöjligheterna som operativsystemet 
kräver. Det är självklart också möjligt att visa webgränssnittet via en android-enhet. Men 
eftersom webgränssnittet inte är anpassat för touch-enheter så kommer den inte att kunna 
användas speciellt bra av dem. Därför kommer jag i mina jämförelser utgå ifrån att man visar 
upp webgränssnittet på en PC. 
 
Så fördelarna med webgränssnittet är alltså följande: 
Åtkommligt från alla enheter oavsett operativsystem. Visar alltid upp den just nu aktuella 
informationen, då det är inbyggt i griden.  
Nackdelarna är följande: 
Kan inte utnyttja specifika operativsystemsfunktioner. Ser möjligt olika ut i olika webläsare. 
Inte anpassat för touch-enheter. 
 
Fördelarna med en android-applikation är följande: 
Möjlighet till bakgrundsprocesser samt ljud- och textnotifikationer. Kan ha design 
specialiserad för enheten den körs på. 
Nackdelarna är följande: 
Kräver en specifik enhet för att köras. Android-enheter är mobila touch-enheter som drivs på 
batteri. Därför blir batteritiden aktuell om övervakningen endast skulle ske helt via android-
enheten. Det blir extra relevant eftersom du för att komma åt griden måste vara inloggad på 
det lokala nätverket, och i nuvarande fall konstant göra uppdateringar över nätverket. 
 
Det här menar på att android-applikationen har fördelar framför allt i möjligheterna till 
notifikationer, men också i det att webgränssnittet inte kan hanteras speciellt bra på en mobil 
touch-enhet. Det som skulle krävas för att kunna utnyttja appen är ju dock att alla har tillgång 
till en android-enhet. 

4.2 Lawsons behov och hur jag ska uppfylla det 
Behovet som Lawson har är att var de än är kunna får reda på om det uppstår varningar och 
fel i deras grid. De vill också kunna få en snabb inblick i vad som gått fel och i hur allvarligt 
felet är.  
 
En android-applikation kan tillgodose behovet av att bli underrättad om när fel och varningar 
uppstår genom just möjligheten till notifikationer. I och med att det nuvarande 
webgränssnittet inte kan hanteras väl på en touch-enhet så tillkommer även att det just nu är 
svårt att ens kolla upp gridens status var och när som helst.  
 
Den funktionalitet som behövs för att tillgodose behovet på grundläggande nivå är 
notifikationer och möjligheten att se status på griden. Övrig funktionalitet som det framfördes 
önskemål om är möjligheten att starta och stoppa grid-applikationer, möjligheten att läsa 
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felloggarna, detajer kring vilka hosts som grid-applikationen kör på samt information kring hur 
mycket minne grid-applikationen. 
 
Jag ska självklart ha med den grundläggande funktionaliteten. Jag väljer också att ha med 
möjligheten att starta och stoppa applikationer eftersom det verkade vara en intressant 
funktionalitet som hjälper användaren att åtgärda vissa problem omdedelbart. Möjligheten att 
läsa loggarna upplever jag som en nästan grundläggande funktionalitet eftersom det är vad 
som tillåter dig att identifiera vilket fel som uppstått, så det ska jag ha med. Detaljer kring 
hosts samt information om minne är saker som jag planerar att ta med senare ifall det finns 
tid eller visar sig vara behövligt. 

4.3. Hur applikationen fungerar 
Applikationen består av fem olika sidor (activities) som användaren navigerar mellan. Jag 
försöker hålla antalet sidor, och därmed antalet knapptryck, till att vara så få som möjligt för 
att maximera effektiviteten och användbarheten i programmet. Designen är avskalad och är 
till för att dra uppmärksamheten dit den ska vara. Här är en snabb överblick över de fem 
sidorna: 

4.3.1 Första sidan – översikten  
Första sidan är grid-sidan. Det är en lista över de grids telefonen har tillgång till. Varje grid 
har en liten statusikon till vänster som visar om griden är igång eller inte. Den visar också om 
något program har problem i griden genom att bytas ut mot en annan ikon. På så vis kan 
man snabbt upptäcka se vilken grid som har problem.  

Längst till höger står hur många varningar och hur 
många fel det finns i respektive grid. Genom att 
trycka på en grid går du vidare till applikationssidan. 
Här finns också möjligheten att gå till sidan för att 
lägga till ett nytt grid (via menyn) eller att ta bort 
eller ändra ett befintligt grid (via context-menyn). 

4.3.2 Andra sidan – applikationerna  
Andra sidan är applikationssidan. Här listas alla 
applikationer upp i det grid du har valt. Även här 
finns en statusikon vid varje listelement för att visa 
på vilken / vilka applikation(er) som har problem. 
Jag visar också applikationens antal varningar och 
fel utskrivet bredvid respektive applikation. Genom 
den här sidan kan du gå vidare till sidan för 
applikationsdetaljer genom att trycka på en 
applikation samt starta / stänga av en applikation 
(via context-menyn), 

4.3.3 Tredje sidan – detaljerna 
Tredje sidan är sidan för applikationsdetaljer 
(Figur 2). Här får du en detaljerad beskrivning av 
hur många varningar och fel som finns, uppdelat på 
om det är systemet eller griden som har rapporterat 
felet. Längst ned på sidan kan du se de noder som 
har varningar pga. hög minnesåtgång. Från sidan 

kan du gå vidare till att se felloggarna. Figur 2 - Applikationsdetaljer 



 

 
 

4.3.4 Fjärde sidan – felsökningen  
Fjärde sidan är sidan för felloggar. Den består 
av en lista över alla noder. Den berättar hur 
många fel och varningar som finns i respektive 
nod samt vilken host noden tillhör. Om man 
trycker på noden så expanderas list-elementet 
och visar upp sammanfattade loggmeddelanden 
ur den aktiva loggen.  

4.3.5 Femte sidan – administrationen 
Femte och sista sidan är sidan för att lägga till 
och ändra grids. Här skriver jag ut texten i 
vanliga textfält för att underlätta läsning, kontra 
att ha en massa skrivfält. För att ändra på ett fält 
så trycker du på det, så kommer du ha möjlighet 
att via en dialog fylla i ett nytt värde.  

När du vill lägga till ett nytt grid bekräftar du 
genom att trycka på knappen “Add Grid”. När du 
ändrar ett existerande grid kommer ändringarna 

att införas så fort du ändrar på fältet. (Figur 3). 

Som jag tidigare svept igenom i min beskrivning av 
applikationens sidor så har jag implementerat en 
mängd funktionaliteter som finns där för att underlätta 
för användaren. Här kommer jag att beskriva ett urval 
av dem.  

4.3.6 Statusikoner 
Min applikation har olika statusikoner för att snabbt ge en 
överblick över en grids eller applikations status. Den 
statusikon som alla gridar har när min applikation startas 
upp är ett vitt frågetecken (Figur 4). Det finns för att 
beskriva att gridarna ännu inte är uppdaterade, så att 
användaren vet när det finns uppdaterad information att 

läsa. 

När uppdateringen har körts så förändras sedan 
ikonerna (Figur 5). Den vanligaste ikonen är den 
gröna cirkeln. Den beskriver att griden är igång och 
i gott skick. Det finns inga allvarliga problem att 
uppmärksamma. 

Det gula utropstecknet varnar för att någonting i 
griden är fel. Det kan vara att en applikation har 
problem eller att griden själv har problem. Om det 
finns någonting i griden som inte körs korrekt så 
kommer det att ärvas ner till den här ikonen. 
Genom att sedan trycka på den grid som innehåller 
felet kan man se var felet ligger. 

Figur 3 - Administrationssidan 

Figur 4 - Ouppdaterade gridar 

Figur 5 - Uppdaterade gridar 
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Den grå cirkeln representerar att en 
applikation eller en grid är avstängd. Om 
den startar upp igen så kommer cirkeln 
åter börja lysa grönt (Figur 6). 

På samma sätt som i listan över grids så 
har applikationerna samma statusikoner. 
Den gröna cirkeln beskriver hurvida 
applikationen kör som den skall och 
utropstecknet visar att det är i den 
applikationen felet som visades i griden 
finns. 

4.3.7 Varningar och fel 
Jag har implementerat så att alla 
listelement beskriver hur många varningar och fel som finns på överliggande nivåer. På så 
vis kan man snabbt få en överblick om var det har uppstått många fel och varningar och kan 
därigenom snabbt navigera sig till rätt plats.  

Griden sammanfattar alla fel och varningar inom alla applikationer på den griden och varje 
applikation sammanfattar alla fel och varningar inom alla sina noder. 

Per standard så visar grids alltid upp siffror över varningar och fel, så har en grid noll 
varningar och noll fel så kommer det fortfarande att stå 0 0 på gridens listelement. På så vis 
hålls användaren medveten om att siffrorna finns där och kan få bekräftat för sig att det inte 
finns något att uppmärksamma. Applikationer visar däremot vara upp siffror när de inte är 
noll. På så vis dras användarens uppmärksamhet till de applikationer som har fel och/eller 
varningar (Figur 7).  

 

Figur 7 - Applikationer i MBGrid 

Sidan över felloggarna har samma funktionalitet. Varje listelement visar upp dess aktuella 
antal varningar och fel. Här är det relevant eftersom användaren ska kunna se var felen 
samlas och veta var han eller hon ska trycka på listan (Figur 8). 

Figur 6 - Applikationer i lista 



 

 
 

                 

                  Figur 8 - Noder i lista      Figur 9 - Expanderad nod i listan 

Genom att trycka på ett element i listan så kommer, som på bilden ovan, elementet 
expanderas (Figur 9). Där visas de utdrag ur loggen som genererat varningarna och/eller 
felen. För att hålla nere antalet knapptryck och därigenom göra det så smidigt som möjligt att 
hoppa mellan olika loggar så skriver jag både ut varningarna och felen samtidigt, men 
färgkodat olika så att det fortfarande är lätt att se vilket som är vilket. 

4.4. Designbeslut under arbetet 
Under arbetet så hamnar jag några gånger i situationer där jag behöver ta mer och mindre 
viktiga designbeslut. Här kommer jag att nämna några av de större designbeslut jag har tagit. 
 
Mitt första lite större beslut kommer när jag ska avgöra på vilket sätt jag ska hämta ut datan 
och stoppa in den i applikationen. Mitt mål är att applikationen ska köra snabbt. Man ska 
behöva vänta så lite som möjligt på alla processer.  
 
Den som läser koden noga kommer upptäcka att uppdateringen av grid-applikationerna är en 
nästlad loop – en n-kvadrat-algoritm. Det alternativ jag har till förfogande är att kasta alla 
gamla grid-applikationer och ersätta dem med nya. Det orsakar att alla gamla objekt kastas, 
och blir inte vara så fint ur minnessynpunkt. Dessutom kommer alla sidor som refererar till 
det objektet inte uppdateras eftersom det gamla objektet inte ändrats.  
 
För att göra ett bättre beslut så talar jag med en av de anställda om hur många grid-
applikationer som brukar finnas på en och samma grid. Jag får svaret att det är max run 8-10 
stycken. Hade det varit tal om hundratals så hade jag förmodligen gjort annorlunda, men vid 
den låga mängden så är det inte så farligt med en n-kvadratisk algoritm. 
Det andra beslutet är angående felloggar. Ska vi visa upp hela loggarna eller bara delar av 
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dem? Alla loggar är kopplade till olika noder i griden. Ska vi slå ihop alla loggar till en enda 
stor log, eller visa alla noder med sina loggar separat? 
 
Efter en del funderande kommer vi enhetligt överens om att telefonens skärm är för liten för 
att man ska vilja sitta och läsa hela utskrifterna i loggarna. Därför bör loggarna definitivt 
klippas ner så att bara det som orsakat felet visas, vilket visar sig vara första raden i 
loggmeddelandena.  
 
Att slå ihop alla loggar för en grid-applikation till en enda fellogg är på sitt sätt attraktivt som 
för att ge en överblick över applikationen, men kunden menar på att användaren ändå vill 
veta var felet finns någonstans. Då det känns som att det vore mycket extra arbete för att 
visa samma sak två gånger, så väljer jag att, i alla fall tills vidare, bara visa upp loggarna på 
nodnivå. 

4.5. Utvärdering av applikationen 
Så, hur väl stämmer resultatet överens med önskemålen? Hur väl har jag uppnått det jag 
företagit mig att genomföra? Enligt det jag beskrivit i mina metoder så ska jag utvärdera 
applikationen med hjälp av mina acceptanstester. 

4.5.1 Testresultaten 

Skapa ny grid: 

1) Starta applikationen 

2) Tryck på menyknappen på telefonen 

3) Tryck på Add Grid på menyn 

4) Tryck på Add Grid på sidan 

Förväntat resultat: En ny grid dyker upp på förstasidan 

Testet fungerar utmärkt. Applikationen uppdaterar själv namnet på den tillagda griden, så 

det enda som behövs är adress och portnummer. Det enda negativa är att adressen är 

väldigt jobbig att skriva in på en smartphone. Det är kanske till och med det mest 

negativa i hela applikationen som helhet. 

Ändra på en grid: 

1) Tryck på en grid i listan och håll kvar fingret i ett par sekunder 

2) Tryck på Edit Grid i menyn som dyker upp 

3) Ändra ett portnummer i griden till något som är fel 

4) Ändra portnumret till ett korrekt nummer 

Förväntat resultat: Griden ska först sluta fungera eftersom portnumret ändrats. När 

portnumret ändras till det korrekta numret ska den sedan börja fungera igen. 

Testet fungerar utmärkt. Applikationen reagerar omedelbart när portnumret ändrats och 

genererar felmeddelanden om uppkopplingen till griden. Så fort porten är inställd rätt igen 

så börjar allt fungera som det skall. Enkelt och snyggt att editera och snabb respons på 

resultatet. 

Ta bort en grid: 

1) Tryck på en grid i listan och håll kvar fingret i ett par sekunder 

2) Tryck på Remove Grid i menyn som dyker upp 



 

 
 

3) Tryck på ”Yes”. 

Förväntat resultat: Griden ska nu försvinna från listan permanent. 

Testet fungerar utmärkt. Griden tas bort permanent. Bra med bekräftelsedialog för att 

man inte ska riskera att ta bort en grid utan att man menat att göra det. 

Korrekta statusvärden i griden:  

1) Tryck på en grid i listan 

2) Tryck på applikationen vid namn SYSTEM. 

3) Kontrollera att statusen stämmer överens med gridens status. 

Förväntat resultat: Båda platserna ska visa samma värde 

Testet fungerar utmärkt. SYSTEM reflekterar gridens status korrekt. Utöver det så finns 

det statusikoner bredvid gridarna i första skärmen som ärvs ned från alla applikationer i 

griden och säger om allting är bra. Om den säger att allt är ok så krävs det inte att man 

letar igenom den griden efter problem. Där går det också att se om griden är online eller 

offline beroende på färgen på statusikonen. 

Stoppa en applikation: 

1) Tryck på en grid i listan 

2) Tryck på en startad applikation i listan och håll kvar fingret några sekunder 

3) Tryck på Stop Application 

Förväntat resultat: Applikationen ska nu stanna. 

Testet fungerar utmärkt. Applikationen stängs av och listan uppdateras snabbt med 

applikationens nya status. Om man inte har behörighet så säger applikationen 

omedelbart att den saknar behörighet. 

Starta en applikation: 

1) Tryck på en stoppad applikation i listan och håll kvar fingret några sekunder 

2) Tryck  Start Application. 

Förväntat resultat: Applikationen ska nu starta. 

Testet fungerar utmärkt. Även här snabb respons med uppdateringen av applikationens 

status i listan. Om man saknar behörighet så meddelas det omedelbart. 

Korrekta statusvärden i applikationerna: 

1) Tryck på en applikation i listan 

2) Kontrollera att sidan värden stämmer överens med de korrekta värdena 

Förväntat resultat: Båda platserna ska visa samma värden 

Testet fungerar utmärkt. Det är tydligt vilka varningar och fel som kommer från 

applikationen själv och vilka som kommer från grid-systemet. Det är också lätt att se hur 
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många varningar och fel som finns redan på applikationssidan eftersom det står bredvid 

namnet till applikationen. Mycket smidigt. 

Se felloggar: 

1) Tryck på en applikation i listan som har varningar och/eller fel 

2) Tryck på View Logs. 

3) Tryck på ett element i listan som innehåller varningar och/eller fel. 

Förväntat resultat: Elementet utvidgas och visar utdrag från felloggen. 

Testet fungerar utmärkt. Det går snabbt att hämta hem och visa upp loggarna. Att de är 

avklippta till första meningen gör det lätt att se felet utan att behöva rulla igenom en 

massa rader felkod. Enkelt att se vilka element som innehåller fel och inte, tack vare 

färgkodade siffror på elementet.  

Återställa räknarna på felloggar: 

1) Tryck på en applikation i listan som har varningar och/eller fel 

2) Tryck på Reset Logs 

Förväntat resultat: Loggarnas räknare ska återställas, och applikationen ska säga att den 

inte har några aktuella varningar och/eller fel längre. 

Testet fungerar inte. Allt den säger när man trycker på knappen är ”Not yet 

implemented”. Det här är den sak som blev bortprioriterad för annat. En senare 

uppdatering av applikationen kommer att rätta till det här felet, men tills vidare är både 

utvecklare och kund överens om att det inte är en kritiskt viktig del i funktionaliteten för 

applikationen utan mer ett extra önskemål, så testet behöver ännu inte gå igenom. 

4.5.2 Utvärderingen 

Resultatet av testningen är överläggande positivt. Det är belönande att ha lagt mycket tid på 

att får applikationen lätt att använda. Lite synd är det att jag inte lyckats färdigställa allt jag 

hoppats på, men resultatet verkar uppfylla de förhoppningar som ställts på mig.  

4.6 Vidare arbete 
Applikationen mottas positivt av kunden och det dyker omedelbart upp planer för vidare 

utveckling. Den verkar ta en lite annan riktning med lite annat syfte, men blir annars i stort 

sett som vid exjobbets slut.  

  



 

 
 

5. Diskussion 
Vad har varit svårt? Vad har jag lärt mig? Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Här 

kommer jag att besvara dessa frågor, och ge lite tips till andra som kan vilja göra liknande 

saker som jag gjort. 

5.1. Vad har varit svårt? 
Här kommer jag att beskriva problem jag haft under arbetets gång och hur jag löste dem. 

5.1.1 Säkerheten 

Trots att jag skrivit att jag inte skulle ta upp säkerhet i arbetet har jag ändå blivit tvungen att 

brottas med det ett tag. Även om jag ville ignorera det så blev det något jag behövde 

genomföra, om än endast för att kunna ignorera det. För att kunna testa funktionaliteten att 

starta och stoppa gridar så blev jag tvungen att autentisera mig för servern. Detta gjorde jag 

med något som kallas för keystores. Krypterade filer som innehåller certifikat.  

Problemet som uppstod blev nästan lite komiskt och det som jag väntat mig ha minst 

problem med. Servern sade ”Javisst, ditt certifikat är helt ok”. Min telefon däremot sade att 

”Nej, jag godkänner inte certifikatet för servern, jag litar inte på den”. Där blev jag helt ställd. 

Jag kunde förstå att servern skulle vara känslig och vilka ha en bekräftelse på telefonen, 

men jag hade inte väntat mig att telefonen skulle säga ifrån om servern. 

I nuläget så har jag löst problemet genom att bygga en egen verifieringsklass till 

applikationen som säger att ”Vad servern än ger dig är ok!”. Det är säkert inte det bästa 

sättet, men eftersom applikationen skickar instruktioner till servern och inte tvärt om, så är ju 

ändå det viktigaste att det är servern som får avgöra om telefonen är godkänd.  

I framtiden så måste jag fundera över hur jag ska göra med säkerheten. Keystores är 

praktiska för att man inte behöver logga in någonstans. Man bara skickar med dem med 

instruktionerna så ser servern att du är godkänd. Å andra sidan så kräver det att du manuellt 

lägger filerna på din telefon och säger åt applikationen vad de heter. En inloggning skulle 

vara mindre arbete med överföring av filer. 

5.1.2 Trådning 

Ett annat problem jag råkade på var att hela applikationen låste sig så fort det var dags att 

uppdatera informationen från servern! Helt plötsligt gick allt arbete till att öppna 

nätverksförbindelser, hämta ner information och uppdatera klasser. Ingenting lämnades kvar 

åt användaren att använda sig av. 

För att lösa det så lät jag uppdateringen av gridarna köra en kort loop som startade en ny 

tråd för uppdatering av varje grid. På så vis så kan inte bara användaren fortsätta använda 

applikationen som om ingenting hänt även medan den håller på att uppdatera informationen, 

utan alla gridar blir dessutom uppdaterade asynkront, så om en grid tar väldigt lång tid på 

sig, eller har problem med uppkopplingen, så kommer ändå de andra gridarna att 

uppdateras. 

Allt var precis som jag tänkt mig, tills nästa problem inträffade. Jag fick inte uppdatera 

Androids fönster i en annan tråd än huvudtråden. Det finns speciella listhanterare som 

används för att visa upp datan i det grafiska gränssnittet som genom att de påverkar 

huvudfönstret också kräver att du kör i rätt tråd. Efter en del research i Java så löste jag det 
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genom att implementera en trådhanterare, en handler, i den service som sköter 

uppdateringarna. Vid varje punkt i uppdateringen där jag behövde uppdatera de faktiska 

listorna som Android tillhandahåller så kallade jag på den och sade åt den att lägga 

uppdateringarna i kö för att köras på huvudtråden. 

Ett exempel på hur det ser ut är: 

final List<Application> applications_for_update = applications; 

threadHandler.post(new Runnable() { 

    public void run() { 

        grid_for_update.cleanApplications(applications_for_update); 

        gridsAdapter.notifyDataSetChanged(); 

        grid_for_update.setUpdating(false); 

    } 

}); 

”Final” i java symboliserar att värdet på variabeln aldrig kommer att ändras. Ganska mycket 

som const i C++. Det är något som Java kräver för att du ska få använda variabeln i andra 

trådar än den som den skapats i.  

Runnable är ett objekt som innehåller körinstruktioner. Eftersom Java är ett kompilerat språk 

så går det inte bara att skapa nya kodinstruktioner under körning utan de måste lagras i ett 

runnable-objekt vid kompileringstillfället. 

5.1.3 Skicka data mellan olika fönster 
Något jag stötte på som jag kände var oerhört klumpigt i Android var dataöverföring mellan 

olika fönster. Framför allt pratar jag om att skicka argument, det som gör att du kan få 

dynamiska skillnader varje gång du öppnar samma fönster. Jag ville till exempel skicka en 

grid som argument till fönstret för att ändra på en grid för att det skulle veta vilken grid jag 

ville ändra på. 

Android stödjer att skicka stränginformation mellan fönster, och du kan skicka serialiserade 

objekt. Däremot kräver ju serialisering att hela klassen är serialiserbar och att alla variabler i 

den också är det. Efter mycket om och men så gav jag helt upp på deras inbyggda metod för 

att skicka variabler. Istället implementerade jag en ny statisk klass som jag döpte till Storage. 

Storage tar en nyckel och ett objekt och lagrar det. Sedan kan du hämta ut samma objekt om 

du ger samma nyckel. Ganska mycket som en hash-lista. På så vis kan jag lagra mitt objekt 

med en nyckel som t.ex. är namnet på det fönster som ska hämta ut det, och sedan i varje 

fönster hämta ut det objekt som lagrats med det fönstrets namn. 

Ett exempel på detta från editeringsfönstret är: 

grid = (Grid) Storage.get("addGridActivity"); 

if(grid == null) { 

    grid = new Grid(activity, null, "NewGrid", "lr810pfx-

63604.corpnet.lawson.com", 19005, 19006, "LawsonGridKey.bks"); 

} else { 

    Button button = (Button) findViewById(R.id.add_grid_button); 

    button.setVisibility(Button.INVISIBLE); 



 

 
 

    edit = true; 

} 

Här ser jag efter om det finns ett argument eller inte. Om det finns inte finns ett argument så 

skapar jag ett nytt grid som användaren kan få ställa in och sen lägga till. Om det finns ett 

argument så läser jag istället in datan från den griden och låter användaren ändra på den. På 

så vis kunde jag låta fönstren för att lägga till och ändra på gridar vara samma fönster. 

5.2. Vad har jag lärt mig? 
Ja, vad har jag lärt mig under min tid som exjobbare? Här kommer jag att gå igenom några 

saker som jag märkt av extra mycket. 

5.2.1 Mycket Java 

Jag hade inte jobbat jättemycket i Java innan det här projektet så mina kunskaper inom 

Java-programmering har ökat avsevärt. Många av de problem jag stötte på under arbetets 

gång skulle jag inte längre betrakta som problem. Att ständigt utvecklas och ta åt sig nya 

idéer och metoder anser jag är en stor del av att programmera! 

5.2.2 Mycket Android 

Självklart har jag lärt mig väldigt mycket om att programmera Android. Något som var väldigt 

intressant var hur de har låtit över all hantering av fönster till operativsystemet. Du kan aldrig 

öppna ett fönster på egen hand. Istället så måste du skapa ett intent-objekt som berättar för 

operativsystemet att du avser öppna ett nytt fönster, så kommer det att öppnas så fort det 

går. 

Deras listhantering var också väldigt intressant. De använder sig av list-adapters som tar din 

lista och omvandlar den till att visas upp i det grafiska gränssnittet. Är det en simpel lista av 

strängar så finns det redan adaptrar för det, men om du vill använda mer komplicerade 

objekt i listan så får du skapa din egen adapter som förklarar för listan hur elementen ska se 

ut och vilka värden du vill visa upp. På så vis kan man få de grafiska listorna att se ut precis 

hur man vill. 

5.2.3 En riktig arbetsplats 

Att ha arbetat på en riktig arbetsplats var väldigt givande för mig. Vi har gjort mycket 

programmering i skolan, men att komma ut och arbeta på en riktig arbetsplats ger också en 

bild av hur arbetslivet ser ut, vilket är något vi inte får mycket inblick i. Det ger också en bild 

av vad som behövs i arbetslivet och vilka delar av det vi lärt oss som vi kommer ha 

användning av efter att vi examinerat. 

Ju fler personer jag pratar med på arbetsplatsen, desto mer nöjd blir jag med mitt val av 

program. Många beklagar sig över alla kurser de har läst som de aldrig har fått nytta utav, 

men jag känner att varenda kurs vi har läst har gett mig något, och allt har förberett mig inför 

att lämna skolan och börja arbeta.  

5.3. Vad hade jag kunnat göra annorlunda? 
Efter att ha slutfört mitt arbete med Android-applikationen så har jag kommit fram till ett par 

saker som jag upplever att jag kunde ha gjort annorlunda. Det hade inte nödvändigtvis gjort 

den bättre, de alternativa lösningarna har helt klart både fördelar och nackdelar. 
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5.3.1 Ett enhetligt webbgränssnitt 

Det hade varit möjligt att bygga hela applikationen som ett webgränssnitt istället. Ett nytt 

webgränssnitt, eftersom det som redan finns inte är anpassat för touch-enheter. Det hade 

gått att bygga det så att det såg ut som och fungerade ungefär som applikationen gör just nu, 

fast det enda som hade behövt göras i applikationen är att skapa ett skal som ansluter till en 

webservice på internet.  

På det viset hade man kunnat använda samma webgränssnitt för många olika enheter och 

bara bygga skal som ansluter tid. I gengäld skulle man förlora det som gör varje enhet 

speciell. En iPhone har annan layout än en Android och man vill förmodligen vara den trogen 

för att inte förvirra användaren. Ett webgränssnitt skulle inte vara enhetligt med alla enheter 

på samma vis som om man utvecklar en applikation för varje enhet. 

Jag har diskuterat detta med beställaren nu efteråt och de har pratat om att de skulle vilja ha 

samma applikation för iPhone. Eftersom det här är en lösning som skulle spara mycket 

arbete om man vill ha samma applikation på flera enheter så är det en intressant lösning 

som vi säkert kommer att fundera mer på. 

5.4. Tips till andra som kan vilja göra samma sak 
Här kommer jag ta upp lite tips och råd. Mycket är generella tips för programmering i 

allmänhet, annat är mer fokuserat på Android. 

5.4.1 Keep it short and simple 

Keep it short and simple. KISS. Det tipset ser du nog på de flesta ställen där de skriver om 

kodning. Håll i vilket fall ditt flöde så simpelt som möjligt och skapa en klass eller procedur för 

alla ofrånkomligt invecklade kodstycken. På så vis blir det lätt att se flödet i koden och att 

följa händelseförloppet. En simpel kod där alla komplicerade bitar är utbrutna till isolerade 

procedurer gör koden mer modulär och enkel att ändra på om du skulle upptäcka en 

alternativ lösning som gör allting mycket enklare och snabbare.  

5.4.2 Var inte rädd för att sudda 
Om du hittar en bättre lösning eller kommer på ett alternativt sätt att lägga upp koden, men 

inser att du skulle behöva ändra i hur dina klasser fungerar i grunden, gör om och gör rätt. 

Att förbättra grunden i din applikation kommer alltid att ge något positivt. Att kunna göra detta 

hänger mycket ihop med föregående punkt om att hålla koden simpel. Genom att hålla den 

simpel så underlättar du för större förändringar, och ju lättare flödet är att följa desto mindre 

fel kommer att uppstå under förändringen.  

Flera gånger under mitt arbete har jag stött på situationer där jag vet att den nya lösningen är 

bättre, men jag är inte säker på hur jag ska genomföra den. De gångerna har jag ändå 

suddat ut koden, för att tvinga mig själv att skriva om. Jag tror att bättre lösningar kommer att 

ge mycket mer i längden och om du vill skriva något som ska användas så var inte för 

bekväm för att sträva efter kvalitet! 

5.4.3 Håll schemalagda instruktioner minimala 
Detta betyder inte ”använd så få schemalagda instruktioner som möjligt”. Det betyder att du 

ska göra så lite som möjligt i de schemalagda instruktioner du behöver använda dig av. Om 

du behöver göra mycket, så låt de schemalagda instruktionerna skapa en ny tråd, starta den 

och sedan avsluta.  



 

 
 

Det sista du vill om du använder dig av ett grafiskt gränssnitt är att låsa din applikation. Om 

du gör mycket saker schemalagt i samma tråd som ditt grafiska gränssnitt så kommer din 

applikation att kännas slö och oresponsiv. En måttstock kan vara att om du inte märker att 

något händer i bakgrunden, så är det acceptabelt. 

Och var kritisk! Det är lätt att tänka att ”det gör inte så mycket”, men jag tror det är mycket 

lättare att vara förlåtande när man vet vad som händer i bakgrunden än om man är en 

användare som bara upplever att det går långsamt. Och i de flesta fall skulle jag säga att det 

går att göra det bra, så gör det bra. 

5.4.4 Statiska klasser är din vän 

Under första terminen på min linje fick jag höra mycket om hur man skulle akta sig för att 

överanvända statiska klasser. Det lät nästan som ett förbud emot för mig som ny 

programmerare. Nu när jag tänker tillbaks på det så var det förmodligen för att instanser av 

klasser kan raderas från minnet när de inte behövs längre medan statiska klasser alltid finns 

kvar. Så ja, det kan vara bra att tänka över vad man gör statiskt. 

Däremot så är statiska klasser, i alla fall inom Android-programmering, en hemskt effektiv 

metod för att låta hela applikationen ha tillgång till samma data och samma metoder utan att 

varje fönster ska behöva skapa egna instanser av klasserna. De kan användas för att 

överföra data mellan olika fönster, hantera filläsning, hantera webbuppkopplingar och 

mycket, mycket mer. Så länge de inte innehåller stora mängder lagrad data, utan bara 

procedurer eller dylikt så kommer statiska klasser inte att vara ett problem för 

minnesanvändningen. 

5.5 Slutsatser 
Sammanfattningen av svaren jag har till mina frågeställningar. 

5.5.1 “Vad kan en android-applikation tillföra som ett webgränssnitt saknar?” 

Som jag nämnde i 4.2 så kan en android-applikation tillföra notifikationer vid problem och ett 

interface som är bättre anpassat för att användas på en touch-enhet. Att inte behöva aktivt 

leta efter problem som uppstår och istället bli underrättade om dem direkt kan spara både tid 

och pengar för företaget.  

5.5.2 “Vilken funktionalitet ska jag implementera för att effektivisera 

applikationen för dess syfte?” 
Som också nämnt i 4.2 så är den grundläggande funktionalitet jag behöver möjligheten till 

notifikationer och möjlighet att se en översiktlig status på griden. För att effektivisera 

möjligheterna att övervaka är det också möjligt att lägga till funktionen att läsa felloggar direkt 

i enheten och detaljinformation om t.ex. vissa noder tar upp mer minne än de borde.  

5.5.3 “Hur väl uppfyller den resulterande applikationen syftet och 

organisationens krav?” 

Utvärderingen av mina tester talar för att applikationen uppfyller sitt syfte väl. Mottagandet av 

företaget visade också på ett väl uppfyllt syfte då applikationen blev inplockad som en del i 

den kommande versionen av griden. 
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7. Bilagor 

7.1 Koden 
Koden till projektet kan hämtas ner här:  

http://dl.dropbox.com/u/3461485/permanent/Exjobb/Programkod/androidproject.rar 

 

http://dl.dropbox.com/u/3461485/permanent/Exjobb/Programkod/androidproject.rar
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