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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas det examensarbete jag utfört hos Systemagic AB. Arbetetet gick i korthet ut 

på att undersöka om det är möjligt att använda utvecklingsverktyget Google Web Toolkit (GWT) för 

att skapa middleware till set-top-boxes (STB). 

 

Resultaten från de tester som utfördes visar att utveckling av middleware med GWT är möjligt. GWT 

lämpar sig bra för att skapa middleware till boxar som använder sig av en HTML-baserad webbläsare. 

De webbapplikationer som skapas kan visas utan någon speciell anpassning för STB. Däremot krävs 

funktionsanrop i JavaScript då boxens inbyggda funktioner, t.ex. videoströmning, ska användas. Detta 

görs lättast med GWT:s JavaScript Native Interface (JSNI) som kan kalla på boxens JavaScript-API. 

Åtkomsten av detta API ger möjligheten att ta emot fjärrkontrollssignaler, visa och manipulera en 

videoström, samt reglera systeminställningar såsom bildformat. 

 

Det är även möjligt att generera grafik i Scalable Vector Graphics (SVG) med GWT. Detta är inte 

standardfunktionalitet, men görs möjligt tack vare det externa Java-biblioteket Lib-gwt-svg. 

 

Det JavaScript som GWT genererar kan även öppnas från ett SVG-dokument. Detta kräver dock att 

GWT anpassar JavaScript-koden för endast en typ av webbläsare, istället för som standard, flertalet. 

Koden måste även genomgå vissa modifikationer i efterhand för att kunna exekveras korrekt i en 

SVG-miljö. Om portalen med SVG ska öppnas i webbläsaren Ekioh krävs ytterligare modifikationer. 

 

Testerna ger inte några indikationer på bristande prestanda från ett middleware utvecklat med GWT. 

Det som testats har endast varit implementation av de mest grundläggande STB-funktionerna. Därför 

bör fler tester utföras för att kunna dra slutsatsen om utveckling med GWT verkligen är att föredra 

mot dagens metoder.  
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1 Inledning 

En set-top-box (STB) gör det möjligt för en hemanvändare att ansluta sig till ett Internet Protocol 

television-nätverk (IPTV) för att se på tv och få tillgång till de unika tjänster tekniken har att erbjuda. 

En STB är för det mesta uppbyggd av följande huvudkomponenter: 

 

● Hårdvara 

● En mjukvara (firmware) som kopplar samman hårdvarans funktionalitet med en webbläsare. 

● Ett middleware även kallad portal, är en interaktiv webbprogramvara som gör det möjligt för 

användaren att styra boxen. 

 

Systemagic AB är ett företag vars expertis ligger i att utveckla middleware till IPTV-boxar. Dessa 

middleware utvecklas oftast i HTML, JavaScript och ibland Scalable Vector Graphics (SVG). Då det 

idag ställs allt högre krav på funktionalitet och dynamik från beställare blir utvecklingen av ett 

modernt middleware mycket resurskrävande. Den funktionalitet som krävs, utöver möjligheten att 

byta kanal eller att visa en tv-tablå, kan vara att spela in program, hyra eller köpa film, ordna med 

rättighetskontroller samt interagera med sociala tjänster som Facebook och Twitter. 

 

På Systemagic anses det att en stor bidragande orsak till den resurskrävande utvecklingsprocessen kan 

kopplas till användningen av scriptspråket JavaScript. Språket är ett kraftfullt, typosäkert, prototyp-

baserat språk men saknar enligt Systemagic riktigt bra utvecklingsverktyg. Det finns verktyg för att 

kontrollera syntax, att man utvecklar enligt bästa praxis, ramverk för att skriva enhets- och 

acceptanstester samt inbyggda debuggers i webbläsare, men på grund av språkets design anser man att 

det lämpar det sig dåligt för utveckling i större mjukvaruprojekt och är därmed intresserade av 

alternativa metoder. 

 

Google Web Toolkit (GWT) är ett Java-ramverk som kan användas för att på ett effektivare och 

snabbare sätt utveckla interaktiva webbapplikationer. Detta möjliggörs genom att all utveckling sker i 

det typsäkra språket Java som körs och debugg:as i utvecklingsmiljön Eclipse. Slutprodukten efter 

kompilering är standard-kompatibel HTML och JavaScript, helt oberoende av Java. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att utveckla middleware till IPTV-boxar 

med hjälp av Java och GWT för att potentiellt snabba upp utvecklingstiden. Målet blir att undersöka 

om det är möjligt att använda GWT rakt av för att utveckla middleware, eller om en anpassning av 

ramverket måste göras. Systemagic uppskattar att en övergång till GWT från JavaScript potentiellt 

skulle kunna minska utvecklingstiden med en faktor 4. 
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1.2 STB och IPTV 

IPTV är ett system för att leverera tv-tjänster via ett IP-nätverk, såsom en bredbandsuppkoppling till 

Internet, istället för de traditionella metoderna via marksändning, satellit eller kabel-tv. IPTV kan i 

huvudsak delas in i tre grupper [1]. 

 

● Live-tv, som kan innehålla interaktivitet i förhållande till det nuvarande programmet. 

● Interaktiv tv, där det är möjligt att spela upp ett program som sändes bakåt i tiden, eller spola 

tillbaka och starta ett program från dess början. 

● Video-On-Demand (VoD), en lista med valbara videor som kan laddas och visas. 

 

IPTV-systemet består vanligtvis av följande komponenter: 

 

Video-omkodare 

Dessa omkodare har till uppgift att ta emot en videoström, som kan vara av olika format, och 

formatera den till en digitalt komprimerad ström. Den utgående strömmen är ofta i något av formaten 

MPEG-2, MPEG-4 AVC, eller WM VC-1. Omkodarna för live-tv är oftast lokaliserad på en nationell 

huvudcentral men kan även förekomma på regionala centraler för lokala sändningar. [2] 

 

Video-server 

Video-servrar är ett databaserat system sammankopplat med ett stort lagringssystem. Tidigare 

avkodad video lagras på hårddisk eller i en video-servers minne. Video-servern strömmar video- och 

ljudmaterial via unicast (en sändare skickar till en mottagare) eller multicast (flera sändare skickar till 

flera mottagare) till användare som tar emot dessa signaler med en STB. Video-servrar används 

främst för VoD men även Network Personal Video Recording (NPVR) som gör det möjligt för en 

användare att spela in program med utrustning som finns hos operatören. [2] 

 

Middleware 

Middleware är den mjuk- och hårdvaruinfrastruktur som sammankopplar de olika delarna av ett 

IPTV-system. Det är ett distribuerat operativt system som både finns på operatörens servrar samt i 

användarens STB. Dessa kan bland annat konfigurera sammankopplingen med operatör och kund, 

förse video-servrar med material, länka samman video med programinformation till en så kallad 

Electronic Program Guide (EPG) m.m. [2] 

 

CAS/DRM 

Conditional Access System/Digital Rights Management (CAS/DRM) är system för att kontrollera 

vilka material en användare får se och i vissa fall vad som händer efter att ett material visats en gång. 

Systemet krypterar även sändningarna vilket gör att en avkodare och en dekrypteringsnyckel krävs på 

mottagarens sida. [2] 

 

STB 

En STB är i sin tur den utrustning som behövs på klientsidan för att ta emot de krypterade signalerna 

som skickas via nätverket och avkodar videoströmmar för att visa dessa på en tv. För live-tv och VoD 

finns tillgång till EPG där användaren kan bläddra mellan utbudet av program. En STB fungerar som 

en liten dator med teknik för tvåvägskommunikation över nätverket och kan även innehålla en 

hårddisk vilket gör det möjligt att spela in program som hämtats. [1] 

1.2.1 Middleware i STB 

En STB:s middleware, även kallad portal, är användarens primära verktyg för att interagera med 

boxen och begära de tjänster man kan tänka sig behöva. Exempel på dessa tjänster kan vara att byta 

tv-kanal, få upp en tv-tablå, hyra eller köpa film, rättighetskontroll, interaktion med sociala medier 

såsom Facebook och Twitter m.m. Dessa portaler består i grunden av flera HTML-dokument som 

representerar portalens olika sidor med tillhörande JavaScript-kod. Boxen använder en webbläsare för 

att hämta och visa dessa portalsidor. 
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1.2.2 Webbläsare i STB 

För att kunna visa det middleware som skapats använder boxen en specialanpassad webbläsare. Då 

det finns många olika märken och modeller av boxar finns det därmed en variation på de webbläsare 

som används. Följande webbläsare är de vanligaste förekommande inom Systemagic AB:s 

verksamheter: 

 

Mozilla 

Mozilla eller snarare Firefox, är en gratis webbläsare som bygger på öppen källkod.  

Den box som användes i detta arbete använde sig av en specialanpassad version av denna läsare. Den 

boxanpassade versionen behandlar i första hand portaler i HTML-format. Mer information om 

Mozilla går att finna på dess officiella hemsida [3]. 

 

Ekioh 

Ekioh är egentligen ingen webbläsare utan snarare en SVG-renderare skapad av företaget med samma 

namn från Cambridge i Storbritannien. Läsaren är framtagen för att kunna rendera SVG-grafik för 

inbyggda system och kan därför inte visa de portaler som utvecklats i HTML. Det existerar dock ett 

plugin som ger Ekioh stöd för att visa HTML. Mer information om Ekioh går att finna på dess 

officiella hemsida [4]. 

 

Webkit 

Det finns även boxar som använder sig av webbläsare baserade på Webkit. Webkit är även det ett 

öppet källkodsprojekt som erbjuder verktyg för att bygga webbläsare. Apples webbläsare Safari är ett 

exempel på detta. Mer information om Webkit-projektet går att finna på dess officiella hemsida [5]. 
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1.2.3 Begränsningar vid utveckling till STB 

Vid utveckling av middleware till STB måste anpassningar ständigt göras efter dess kapacitet och 

begränsningar för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Här beskrivs några av de 

punkter som har störst inverkan på utformningen av ett middleware och dess applikationer. 

 

Begränsad hårdvara 

En av de största restriktionerna då man utvecklar någon form av interaktiv applikation till en STB är 

begränsningen av hårdvaran som de ska köras på. En av anledningarna till detta ligger i branschens 

önskan om att begränsa kostnaden på mottagardelen (STB) i hela IPTV-systemet. I en modell där 

varje kund abonnerar på tjänsten och en STB tillkommer i startpaketet, blir omkostnaderna för dessa 

boxar och underhållandet av hela plattformen väldigt höga då nätverket kan uppgå till miljoner 

kunder. Den höga konkurrensen och små marginalerna har även lett till ett lågt pris för mottagare och 

STB hos elektronik-återförsäljare. Dessa faktorer har lett till en begränsning i kapaciteten hos 

processorerna och mängden minne som i sin tur begränsar funktionaliteten och prestanda på de 

applikationer som de ska köra. Detta har till viss del förbättras då den ständiga utvecklingen gjort 

processorer billigare och effektivare, med tillskott av ytterligare funktionalitet såsom stöd för hög 

upplösning och digital videoinspelning. [6]  

 

Grafikmöjligheter 

Upplösningen på grafik för IPTV-applikationer har historiskt sett grundat sig i den gamla standarden 

på tv-apparater. Detta har gjort att upplösningen har begränsats till standarderna Phase Alternate Line 

(PAL) och National Television System(s) Committee (NTSC). Detta har resulterat i en bildyta som 

inte är större än 720x576 eller 720x480 pixlar. Dessutom måste en säkerhetsmarginal vid skärmens 

yttre kanter finnas motsvarande ca 10 % för att motverka eventuella bortskärningar som kan uppstå 

vid användning på olika typer av tv-apparater. Detta resulterar i en relativt liten yta att arbeta på om 

man jämför med vad standarden på dagens tv-apparater klarar av. 

 

Vissa begränsningar i grafiken uppkommer inte bara från den låga upplösningen, men av de färger 

som kan visas. Den för några år sedan mest använda middleware i England använde sig av en 8 bitar 

färgpalett med begränsningen att endast visa två nyanser av blått. Detta tillsammans med 

begränsningar på bandbredd har satt gränsen för kvalitén på den grafik som kan visas. 

 

Ett annat problem är då dessa applikationer med låg upplösning ska visas på en tv-apparat med hög 

upplösning. Text med låg upplösning har även en tendens att bli väldigt svår att läsa då den skalas 

upp. Detta är något som tillverkare och middleware-utvecklare försöker lösa genom att ta fram nya 

standarder för förbättring av text. [6] 
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1.3 Google Web Toolkit 

1.3.1 Vad är GWT? 

Google Web Toolkit, eller kort GWT, är ett öppet källkodsramverk som ger webbutvecklare 

möjligheten att utveckla och underhålla komplexa JavaScripts-applikationer i Java [7]. GWT bygger 

på tekniken kallad Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) som är en grupp med relaterade 

tekniker för att på klientsidan skapa interaktiva webbapplikationer. Med AJAX är det möjligt för 

dessa applikationer att skicka och ta emot data från en server asynkront i bakgrunden utan att det 

märks på den nuvarande sidan. Med AJAX tillkommer vissa svårigheter som exempelvis behandling 

av historik, bokmärkning av nästlade sidor samt portning till olika typer av webbläsare [8]. Detta är 

problem som GWT presenterar alternativ för att lösa, bland annat genom kompilering för olika typer 

av webbläsare. 

1.3.2 Utveckling med GWT 

Med hjälp av GWT kan utvecklare snabbt och effektivt skapa AJAX-applikationer i Java med sina 

föredragna utvecklingsverktyg. När en applikation ska färdigställas använder kompilatorn koden 

skriven i Java och översätter den till JavaScript som sedan delas upp i strikt optimerad kod som 

dessutom kan göras svårläst för en tredje betraktare [7]. GWT erbjuder även möjligheten att skriva 

vissa delar av koden i ren JavaScript för de situationer där GWT:s Java-bibliotek visar sig vara 

otillräckligt, vilket beskrivs senare i detta kapitel. 

 

Applikationer utvecklade med GWT kan köras i två olika lägen, Utvecklingsläge samt Skarpt läge. I 

Utvecklingsläget körs applikationen med Java-kod i en Java Virtual Machine (JVM) som gör det 

möjligt för debugging och även så kallad Hot Swap av kod. Applikationen kan sedan testas med de 

flesta populära webbläsare förutsatt att en enkel plugin installeras. När applikationen kompilerats kan 

den köras i skarpt läge. I detta läge körs den helt med hjälp av JavaScript samt HTML och 

representerar den slutgiltiga produkten. [7] 

1.3.3 JavaScript Native Interface 

GWT-kompilatorn översätter kod skriven i Java till JavaScript. Det kan i vissa situationer vara 

nödvändigt att blanda handskriven JavaScript med den, av GWT, genererade koden. Exempel på detta 

skulle t.ex. kunna vara då man vill utnyttja lågnivå-funktionalitet i webbläsare som inte stöds av det 

klass-API som finns i GWT. 

 

Lösningen på detta problem heter JavaScript Native Interface (JSNI) och är en funktionalitet i GWT 

som gör det möjligt att skriva vissa delar av en applikation direkt i JavaScript. Google ser JSNI som 

webbutvecklingens svar på inline assembler och kan ha många användningsområden. Man 

rekommenderar dock att använda JSNI i så liten utsträckning som möjligt. Anledningen är att det ofta 

är mycket svårt att skriva JavaScript som fungerar väl i samtliga webbläsare. Den handskrivna koden 

kan vara mindre kompatibel mellan olika webbläsare och kan till högre grad leda till minnesläckor. 

Det blir även svårare för GWT-kompilatorn att optimera koden om denna är handskriven. [9] 
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Programkod 1. Exempel JSNI i Java. 

 
public static native void alert(String msg) /*-{ 

  $wnd.alert(msg); 

}-*/; 

 
 

För att skapa en funktion med JavaScript och JSNI ska den deklareras som native och placeras inuti 

speciellt formaterade kommentarsblock som i sin tur placeras mellan parameterlistan och ett 

avslutande semikolon. Ett kommentarsblock börjar med /*-{ och avslutas med }-*/. En sådan 

funktion kan sedan anropas som vilken funktion som helst. Exempel på en funktion skriven med JSNI 

kan ses i programkod 1. 

1.3.4 GWT och SVG 

Vad är SVG? 

SVG är ett XML-baserat filformat för att beskriva tvådimensionell vektorgrafik som kan vara statisk 

eller dynamisk (interaktiv eller animerad). SVG är en öppen standard och har utvecklats av World 

Wide Web Consortium (W3C) sedan 1999. En SVG-bild och dess beteende definieras i en textfil i 

XML-format. Detta gör att bilderna kan indexeras, sökas, scriptas och, om det krävs, komprimeras. 

Då filerna är helt textbaserade är det möjligt att editera en bild med vilken textredigerare som helst, 

t.ex. Windows Anteckningar. Det finns även vissa ritprogram som stödjer SVG. [10] 

 

 
Figur 1. Jämförelse vid skalning. Källa: Yug, Wikimedia Commons. 

 

Vektorbaserad grafik innebär att en bild är uppbyggd av geometriska primitiver som punkter, linjer, 

kurvor och polygoner som alla baseras på matematiska ekvationer. Istället för att lagra en bild som en 

bitmap med en serie punkter, även kallade pixlar, blir representationen en fil med en matematisk 

formel för att beskriva bilden. Detta ger vektorgrafik en stor fördel då bilderna ska skalas. Som figur 1 

visar kan en rasterfil i exempelvis formaten PNG eller JPEG bli otydlig vid förstoring. Detta problem 

existerar inte med vektorgrafik då den behåller sina skarpa linjer och kanter oavsett storlek. [11] 

 

Lib-gwt-svg 

Lib-gwt-svg är ett Java-bibliotek utgivet av organisationen Vectomatic som ger möjligheten för en 

GWT-applikation att generera och visa SVG-grafik. Biblioteket finns tillgängligt för GWT från och 

med version 2.0.3 till den senaste, vid arbetets utförande, 2.3.0. Biblioteket har testats på alla de stora 

webbläsarna såsom Firefox, Safari och Internet Explorer. På utvecklarens hemsida kan man även hitta 

dokumentation och flera exempel på hur biblioteket kan användas [12]. 
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1.4 Verktyg och hjälpmedel 

För att ge en överblick om hur testerna av GWT utfördes följer här en beskrivning av arbetsstationen. 

Beskrivningen innefattar vilka komponenter som användes och hur de samspelar med varandra. 

1.4.1 STB 

Den box som användes vid testerna är tillverkad av Kreatel (Motorola) med modellnummer VIP-

1910-9DB. Boxen innehåller ett firmware kallat Kreatel TOI-JS (version 1.0) som är ett JavaScript-

API för att få tillgång till boxens olika komponenter. Boxen kopplades upp till en 22” LCD-tv via en 

SCART- och HDMI-kabel. 

1.4.2 Demo-dator 

En laptop med operativsystemet Fedora Core 12 innehållande all nödvändig programvara för 

utveckling till en STB. Vid varje omstart måste boxen ladda en boot-image då den inte lagrar sådan 

data mellan omstarter. För att göra detta finns följande programvara. 

 

● Infocast      Används för att skicka metadata till boxen. 

● TFTP   Används för att ladda ner boot-image till boxen. 

● DHCP-server  Används för att konfigurera boxen och ge dess IP-adress m.m. 

 

Infocast 

Kreatel:s boxar är beroende av den så kallade Infocast-servern som är en speciellt utvecklad för att 

hantera dessa IPTV-boxar. Infocast används bland annat för att ladda ny mjukvara till boxar och för 

att sätta adressen till den portal boxens webbläsare ska starta från. 

1.4.3 Utvecklingsdator 

En stationär dator där all programmering och debugging skedde. Datorn körde Windows Vista och 

använde följande programvara som anses relevanta för arbetet. 

 

● Eclipse Java EE (med GWT-plugin) Används för att skapa webbapplikationer [13]. 

● Firebug (Plugin till Firefox)  Används för debugging av JavaScript [14]. 

● WampServer    Webbserver som ger boxen tillgång till portalerna  

skapade med GWT [15]. 

● VLC (Video LAN Client)  Används för att strömma video till box [16]. 
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1.4.4 Arbetsstationen 

Boxen, demo-datorn och utvecklingsdatorn kopplades samman med hjälp av en switch till ett lokalt 

nätverk med adress-rymden 10.0.0.X. En illustrering av denna uppsättning kan ses i figur 2. 

 

 
Figur 2. Översikt av arbetsstationen. 

  

 

När en portal skapats med GWT genomförs följande kedja med händelser innan boxen kan visa 

resultatet på tv-apparaten. 

 

1. Boxen startar och får en IP-adress via demo-datorn och DHCP. 

 

2. Boxen får kontakt med Infocast, varpå den laddar ner en boot-image och start-adress för den  

    portal som först ska visas, i detta fall webbapplikationen på utvecklingsdatorn. 

 

3. När boxen har bootat färdigt startar dess webbläsare som laddar filerna från utvecklingdatorn   

    vilket möjliggörs av WampServer. 

 

4. Boxens webbläsare försöker visa innehållet i den laddade filen och förhoppningsvis har vi en  

    fungerande portal som visas på tv-skärmen. 
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1.5 Frågeställningar 

De frågeställningar som arbetet innefattar är framtagna i samarbete med Systemagic AB och baserat 

på vad som behöver undersökas för att kunna utvärdera om och hur en övergång till GWT skulle vara 

genomförbar i praktiken. 

 

Kan GWT skapa portaler för en STB med HTML-webbläsare? 

Denna frågeställning ligger som en grund för hela projektet då framtagning av webbapplikationer i 

HTML är det främsta användningsområdet för GWT. Om det är möjligt att få en STB att på ett 

korrekt sätt visa en mycket enkel sida i HTML som endast innehåller text och bilder, är det en mycket 

bra start för att testa mer avancerade funktioner som en STB kräver. 

 

Kan man styra en GWT-portal med fjärrkontrollssignaler? 

Då en STB används tillsammans med en tv-apparat känns det självklart att den ska kunna styras med 

någon form av fjärrkontroll. Om GWT ska kunna anses som ett potentiellt verktyg för middleware-

utveckling måste det vara möjligt att ta emot och behandla fjärrkontrollssignaler. 

 

Kan en STB med HTML-webbläsare visa enkla SVG element? 

Det blir mer och mer vanligt att STB-portaler utvecklas med hjälp av SVG. Denna metod ger flera 

fördelar mot den traditionella med att skapa portaler i HTML. Den främsta har att göra med de olika 

upplösningarna på ett gränssnitt. Då tv-apparater idag kan visa en rad olika upplösningar blir det 

väldigt omständigt att manuellt skapa ett utseende för alla kombinationer. Med SVG blir detta genast 

mycket enklare då den skalbara grafiken automatiskt kan förstoras eller förminskas utan att kvalitén 

på bilder eller texter försämras, samtidigt som proportioner och förhållanden förblir desamma. 

 

Kan den genererade JavaScript-koden fungera i Ekioh? 

Då Ekioh är den webbläsare som blir mer och mer vanlig att utveckla till skulle det vara mycket 

positivt om man kunde bygga en hel portallösning med skalbar grafik med hjälp av GWT. 

Svårigheten i detta ligger i att Ekioh endast läser SVG-dokument. Frågan är om det är möjligt att köra 

den GWT-genererade JavaScript-koden från ett SVG-dokument. 

 

Hur hanteras videoströmning, bildformat och olika upplösningar? 

Den viktigaste delen med en STB är självfallet möjligheten att kunna visa videomaterial såsom tv-

program eller filmer i form av videoströmmar. Dessa strömmar kan innehålla alternativa ljudspår, 

möjlighet för olika undertexter, som måste kunna kontrolleras. Om tid finns över ska även 

upplösningen på den bild som visas undersökas och hur olika bildformat fungerar. 

 

Hur blir prestandan på en portal utvecklad med GWT? 

Då en STB har en begränsad hårdvara är det mycket viktigt att portaler som utvecklas är snabba och 

lättanvända och inte framstår som hackiga eller ryckiga. Även om det är möjligt att uppfylla de krav 

som de övriga frågeställningarna anger är utveckling med GWT inget alternativ om prestandan på 

portalerna blir lidande. Därför ska prestanda och responsivitet alltid finnas i åtanke då de övriga 

frågeställningarna undersöks.  



 

10 

 

1.6 Avgränsningar 

Som i de flesta andra projekt är tiden den mest begränsande faktorn. Denna undersökning skulle 

mycket enkelt kunnat överstiga den angivna tiden om man fördjupar sig i någon av frågeställningarna. 

Det bestämdes därför att endast frågeställningarna under föregående rubrik skulle undersökas. Om en 

viss punkt skulle dra ut på tiden, lämnas den för att inte stjäla tid från de övriga. Frågeställningarna 

har tagits fram för att täcka de mest grundläggande funktionerna för ett middleware men ger inte 

något definitivt svar om utveckling med GWT är att föredra mot något annat. Vad den däremot kan ge 

är en förvisning om det överhuvudtaget är möjligt. 

1.7 Metoder 

För att ge svar på de olika frågeställningarna har experimentella tester genomförts. Dessa bestod 

uteslutande av att prova sig fram med GWT och försöka implementera den funktionalitet som 

specificeras i varje frågeställning. Detta arbete involverade därför mycket felsökning och analys. Som 

vid de flesta arbeten med programmering innefattar analysen lusläsning av diverse manualer och 

dokumentationer. Under experimenten noterades tillvägagångssätt, svårigheter som uppstod och den 

slutgiltiga lösningen tillsammans med en analys av resultatet.  

 

Detta sätt att arbeta är inte direkt kopplat till de vanliga arbetsmetoderna inom programvaruutveckling 

såsom vattenfallsmodellen eller ett agilt arbetssätt såsom Scrum. Dessa metoder är till största delen 

applicerbara i projekt där någon form av produkt ska tas fram till kund och antalet utvecklare är 

betydligt större. Målet med detta arbete var inte att leverera någon form av produkt vilket gjorde det 

svårt att använda någon av dessa metoder. Mer information om agila arbetssätt och 

vattenfallsmetoden går att finna här [17][18]. 

 

Det förekom dock vissa delar i projektet som skulle kunna kopplas till ett agilt arbetssätt. Det första 

var den kontinuerliga kontakten med kund, som i detta fall var handledaren på Systemagic. Utifrån de 

resultat som påvisades under arbetets gång kunde diskussioner hållas och beslut fattas om vart fokus 

skulle läggas härnäst. Detta leder in på tankesättet att ett agilt projektet ska vara flexibelt och kunna 

arbeta utefter förändringar som uppstår snarare än att strikt följa en planering [17].  

1.8 Källkritik 

De resultat och slutsatser som presenteras i denna rapport är baserade på de experiment som gjorts 

under arbetets gång. De källor som använts är till största delen förekommande i rapportens inledande 

del där tekniken bakom IPTV och GWT förklaras och har ingen större vikt i projektets övriga 

slutsatser. Dessa källor är dels publicerade artiklar funna via databasen Scopus, artiklar från 

Wikipedia samt dokumentation om GWT från dess officiella webbsida. 

 

De publicerade artiklarna kan anses relevanta och aktuella då de gavs ut några år innan projektets 

genomförande och stämmer bra överens med de intryck av branschen jag erhållit under arbetet med 

tv-boxar. 

 

Artiklar från Wikipedia bör självklart alltid anses som osäkra då dessa kan redigeras av vem som 

helst. Detta försöker Wikipedia motverka genom att ställa krav på referenser från användare som 

redigerar samt ett system för att peka ut och rapportera felaktigheter i artiklar. Då de artiklar som 

använts täcker relativt stora och kända områden är det sannolikt att informationen kunnat läsas och 

bekräftats av många kunniga inom området. 



 

11 

 

1.9 Rapportens struktur 

Rapporten inleds med en beskrivning av IPTV-tekniken samt GWT och hur de fungerar. Detta för att 

ge läsaren en chans att sätta sig in i ämnet. Detta följs av en kort beskrivning av de verktyg och 

komponenter som använts för att utföra testerna. Vidare presenteras arbetets frågeställningar, 

avgränsningar och arbetsmetoder. 

 

Rapportens huvudsakliga del består av en beskrivning av de olika arbetsmomenten och de 

tillvägagångssätt som användes för att besvara frågeställningarna. Utförandedelen följs sedan upp av 

en analys där resultaten från respektive frågeställning presenteras och utvärderas. Här beskrivs även 

svårigheter som uppstod i utförandet och en diskussion om tänkbara alternativa lösningsmetoder. 

 

Rapporten avslutas med en diskussion om arbetet i sin helhet och de resultat som påvisats. Detta 

innefattar en uppskattning av användningsområdet för GWT inom middleware-utveckling och vad 

man kan förvänta sig av framtida studier inom området och till sist ett antal förslag på problem som 

bör lösas för att göra utveckling med GWT så smidig som möjlig. 
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2 Arbetsgång och tillvägagångssätt 

Under denna sektion presenteras det arbete som utfördes tillsammans med tillvägagångssätten. Detta 

kapitel är uppdelat med en rubrik för var och en av frågeställningarna. Varje fråga inleds med en kort 

beskrivning med motivation, förutsättningar samt övriga tankegångar. Därefter presenteras den 

lösning som användes för att implementera den funktionalitet som efterfrågas. Detta kapitel 

presenterar inga alternativa lösningar och beskriver inte svårigheter som uppstod under arbetet. Om 

sådana förekommer redovisas dessa i analyskapitlet under motsvarande rubrik. 

2.1 Kan GWT skapa portaler för en STB med HTML-webbläsare? 

Syftet med denna frågeställning är främst för att se om de webbapplikationer som GWT producerar är 

kompatibla med den webbläsare som boxen använder. För att utföra detta test skapades ett mycket 

enkelt GWT-projekt innehållande endast en statisk sida med några få grundläggande objekt. Detta test 

var tänkt att ge en antydan om vilka objekt från GWT:s standard-bibliotek som går att använda till 

boxar. 

 

 
Figur 3. Hello World-portal. 

 

Den exempelsida som skapades var mycket enkel och innehöll följande komponenter: 

 

● En panel som fungerade som bakgrundsområde. Denna panel gavs färg och form med hjälp 

av CSS-formatering. 

● Ett textelement som placerades i bakgrundspanelen och formaterades med hjälp av CSS. 

● Ett bildobjekt som hänvisar till en bildfil lokaliserad på utvecklingsdatorn. 

 

Efter att exempelsidan skapats riktades boxens webbläsare till portalens tillhörande HTML-fil. En 

representation av hur denna Hello World-portal såg ut, går att se i figur 3. 
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2.2 Kan man styra en GWT-portal med fjärrkontrollssignaler? 

Vid första anblicken kan det tänkas vara komplicerat att ta emot och registrera de signaler som sänds 

via fjärrkontroll till box. Detta är inte fallet och kopplas till hur en STB är konstruerad. 

Fjärrkontrollssignaler behandlas som om de vore en knapptryckning på ett tangentbord eller ett klick 

från en dator-mus. Problemet blir därför att implementera en funktion som kan kontrollera alla 

knapptryckningar och därefter utföra respektive åtgärd om det är en knapptryckning vi letar efter. 

 

Som tidigare nämnt innehåller den box som användes ett JavaScript-API (TOI-JS) som används för 

att få tillgång till boxens olika funktioner. En av dessa funktioner ger möjlighet att styra boxens event-

hantering som blir väldigt intressant för fjärrkontrollsmottagning. Ett event är en dataklass för att 

representera en händelse som skett, i detta fall då boxen mottagit en fjärrkontrollssignal. Med hjälp av 

boxens API är det möjligt att peka ut en funktion som får behandla alla nya event-objekt som uppstår. 

 

Därför skapades två funktioner. Den första ansvarar för behandling av keycodes. En keycode är en 

variabel som återfinns i alla event-objekt och hjälper till att skilja en knapptryckning från en annan. 

Vad denna funktion gör är att jämföra ett event:s keycode mot de vi letar efter, för att sedan utföra den 

önskade åtgärden. Exempelvis, om ett inkommande event har en keycode som motsvarar paus-

knappen på fjärrkontrollen ska funktionen för att pausa video anropas. 

 

Den andra och viktigaste funktionen, anropar boxens JavaScript-API för att få tillgång till alla nya 

event. Då ett nytt event tas emot, läses dess keycode ut och skickas vidare till vår första funktion för 

behandling och potentiellt utförande av åtgärd. Då detta anrop måste göras med JavaScript skrevs 

denna funktion med hjälp av JSNI. Fullständig källkod för de båda funktionerna kan ses i appendix A. 
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2.3 Kan en STB med HTML-webbläsare visa enkla SVG element? 

Denna frågeställning är till för att utforska vilka möjligheter som finns med GWT och SVG. Då Ekioh 

är en webbläsare Systemagic AB önskar att kunna utveckla till, vore ett stöd för SVG mycket positivt. 

Som tidigare nämnt klarar Ekioh enbart att visa portaler i form av SVG-dokument, medan den kod 

som GWT genererar är tänkt att användas i HTML. För att stödja Ekioh behövs därmed ett SVG-

vänligt JavaScript. Men innan denna kompabilitet kan undersökas behövs i första hand ett stöd för att 

behandla SVG i GWT, vilket inte är standardfunktionalitet. 

 

Det finns redan idag SVG-bibliotek till Java, men då GWT konverterar Java till JavaScript vid 

kompilering behövs bibliotek för just detta ändamål. Som tur är, finns det någon som har insett detta 

behov och skapat ett SVG-bibliotek för användning i GWT kallat Lib-gwt-svg. Med hjälp av detta 

bibliotek kan man på ett smidigt sätt skapa alla de element som stöds av SVG. Ett exempel på hur det 

används kan ses i programkod 2. 

 

 
Programkod 2. Lib-gwt-svg exempel i Java. 

 
// Skapa ett SVG dokument 

OMSVGDocument doc = OMSVGParser.currentDocument(); 

             

// Skapa ett svg root-element 

OMSVGSVGElement svg =  doc.createSVGSVGElement(); 

svg.setViewBox(0f, 0f, 300f, 200f); 

 

// Skapa en rektangel 

OMSVGRectElement rect = doc.createSVGRectElement(5f, 35f, 50f, 20f, 4f, 4f); 

 

rect.getStyle().setSVGProperty(SVGConstants.CSS_FILL_PROPERTY, 

                               SVGConstants.CSS_LIGHTGREEN_VALUE); 

 

rect.getStyle().setSVGProperty(SVGConstants.CSS_STROKE_PROPERTY, 

                               SVGConstants.CSS_BLACK_VALUE); 

 

// Infoga figuren till root-elementet 

svg.appendChild(rect); 

 

// Infoga SVG root i en GWT panel 

Panel.getElement().appendChild(svg.getElement()); 

 
 

För att testa biblioteket användes den tidigare skapade Hello World-portalen. Ett godtyckligt antal 

SVG-element lades in utöver de objekt som redan existerade. Efter att portalen kompilerats öppnades 

den tillhörande HTML-filen i olika webbläsare. Dels på boxen men också i vanliga webbläsare på 

utvecklingsdatorn. 
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2.4 Kan den genererade JavaScript-koden fungera i Ekioh? 

Detta kan vara den mest intressanta av alla frågeställningarna, men också den svåraste att besvara. 

Problematiken ligger i att Ekioh enbart kan läsa SVG-dokument. Därmed uppstår direkt ett antal 

frågor som måste besvaras för att portaler utvecklade med GWT kan fungera. 

 

● När GWT kompilerar och konverterar Java till JavaScript ser processen ut som följande. Ett 

ursprungligt JavaScript genereras följt av flera HTML-filer innehållande kod, var och en 

skräddarsydd för en specifik webbläsare. När en webbläsare laddar det ursprungliga scriptet 

görs en granskning av vilken webbläsare det är, för att sedan ladda motsvarande HTML-fil. 

Kompileringsprocessen behöver därför ändras så all kod hamnar i ett enda JavaScript och 

därmed undvika uppdelningen i HTML-filer. 

 

● Om det är möjligt att få kompilatorn att generera kod till ett enda JavaScript, kommer denna 

kod direkt kunna köras från ett SVG-dokument och blir det någon skillnad mellan Ekioh och 

en vanlig webbläsare? 

 

● Om JavaScriptet inte fungerar i Ekioh, eller någon annan webbläsare, vart ligger problemet 

och är det möjligt att lösa? 

 

Utifrån dessa frågeställningar påbörjades arbetet. Under de nästkommande rubrikerna beskrivs de steg 

som utfördes för att lösa respektive frågeställning. 

 

Stoppa uppdelningen av kod 

Kompileringsprocessen i GWT delas in i två separata moment. Den första är då koden konverteras till 

JavaScript. Det andra är då den paketeras med hjälp av ett länkningssystem [19]. Det är i denna 

process som koden delas upp i separata filer, vilket behöver undvikas. Lyckligtvis erbjuder GWT 

möjligheten att ändra processen genom att använda en egen skapad länkare, eller en av de tre 

ursprungliga som kommer med GWT. 

 

● std: Den standard-länkare som används om inget annat anges. 

 

● xs: Används om man vill göra så kallad cross-site deployment 

 

● sso: Denna länkare producerar en enda fil med JavaScript. Nackdelen är att detta script endast 

blir kompatibelt med en typ av webbläsare. 

 

För att stoppa uppdelningen i filer kan man alltså använda sig av sso-länkaren genom att lägga till en 

flagga i projektets XML-fil, som kan ses i programkod 3. Detta resulterar i att allt JavaScript samlas i 

en enda fil. I och med detta var det enkelt att läsa in och köra filen från ett SVG-dokument. Men inte 

helt oväntat stötte scriptet på problem. 

 

 
Programkod 3. Ändring av länkare i xml. 

 
<!-- Denna tagg infogas i projektets XML-fil --> 

<add-linker name="sso"/> 
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Felsökning av kod 

För att få reda på varför scriptet inte fungerade korrekt användes verktyget Firebug för att stega 

genom koden och upptäcka problem. Firebug är ett paket med flera utvecklingsverktyg för 

webbprogrammering till Firefox. Ett av dessa verktyg är en debugger för JavaScript. Efter noggrann 

undersökning av koden kunde flera kritiska delar identifieras som hindrade JavaScriptet från att köras 

i ett SVG-dokument. De första problemen uppstod i det standardsscript som GWT genererar till alla 

applikationer. De andra problemen kunde kopplas till Lib-gwt-svg och hur biblioteket skapar SVG-

element. Detaljerad beskrivning av dessa fel visas i analysdelen under samma rubrik. När dessa 

okompatibla delar kunde lösas gick det utan problem att köra scriptet från ett SVG-dokument i en 

vanlig webbläsare på utvecklingsdatorn. 

 

Test av script i Ekioh 

Nästa steg blev därför att öppna den nu fungerande SVG-portalen i Ekioh. Till stor förvåning visades 

inga SVG-element. För att kunna felsöka användes en binär av Ekioh för Windows. Med hjälp av en 

egenkonstruerad JavaScript-funktion som kastar felmeddelanden var det möjligt att göra en begränsad 

felsökning. Felsökningen visade två specifika egenskaper i Ekioh som hindrade SVG-dokumentet från 

att visas på ett korrekt sätt. Dessa egenskaper finns beskrivna under analysdelen av rapporten. Efter att 

problemen identifierats var det även här möjligt att finna en lösning som gjorde det möjligt att visa 

portalen innehållande SVG-element i Ekioh. 
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2.5 Hur hanteras videoströmning, bildformat och olika upplösningar? 

En av de viktigaste funktionerna för en STB är möjligheten att kunna ta emot och visa de strömmar 

innehåller tv-program och tillhörande information. Därför testades de mest grundläggande 

funktionerna som har med videoströmning att göra. 

 

Att strömma video 

För att simulera en videoström användes även denna gång utvecklingsdatorn. Programmet som 

användes för strömning av video var VLC som är en mediaspelare med stöd för uppspelning av 

många videoformat samt strömning. I de inledande testerna användes en vanlig videofil av typen 

MPEG för att testa den mest grundläggande formen av strömning. När detta kunde bekräftas att 

fungera, strömmades video från en DVD-skriva innehållande ett antal text- och ljudspår.  

 

Visa strömmar på box 

Vid detta test behövde återigen boxens JavaScript-API användas. Det blev därmed nödvändigt att 

skriva funktioner av typen JSNI. För att ta emot och visa strömmar har boxen en fördefinierad klass 

för all form av media-uppspelning. Denna klass samlar all information om en ström, och blir 

användarens främsta medel för att kontrollera den. För att styra strömmen har mediaspelaren ett stort 

utbud av funktioner för att bland annat spela, pausa och avbryta en strömning.  

 

För att göra övergången från JavaScript till Java så smidig som möjlig skapades därför en ny 

wrapper-klass i Java för att styra mediaspelaren som kan ses i appendix C (MediaPlayer.java). Vid 

skapandet av den nya klassen försökte strukturen från boxens API bevaras till så stor grad som 

möjligt. Därmed blev många funktioner av typen JSNI med ett anrop till den motsvarande JavaScript-

funktionen med ett liknande namn. Då tiden var begränsad innehöll den nya klassen endast de 

funktionsanrop som behövdes för att testerna skulle kunna utföras. 

 

Ljud- och undertextspår 

Den videoström mediaspelaren läser innehåller inte enbart video utan även information om språk, 

ljud, undertexter m.m. Denna ströminformation finns representerad av en egen klass vilket gör att den 

kan undersökas och behandlas fristående från en mediaspelare. När information om de alternativa 

spåren hämtats blir det möjligt att välja vilken som ska användas med hjälp mediaspelaren. Att ändra 

ljudspår fungerade utan problem, men problem uppstod vid visning av undertexter. Mediaspelaren 

kunde utan problem finna information i strömmen om texterna och hade inget problem att byta från 

ett språk till ett annat, men ingen text kunde visas på skärmen. 

 

Bildformat och upplösningar 

Vid denna punkt går det att skilja på konfiguration av videoströmmarna samt den bildsignal som 

skickas från box till tv. Då en videoström ska byta bildformat används återigen mediaspelaren. 

Förhållandet ändras genom att svarta fällt infogas i det videofönster där strömmen visas. Fälten kan då 

placeras på fönstrets topp och botten (16:9) eller höger- och vänsterkant (4:3). Bilden trycks på detta 

vis ihop och ger därmed intrycket av att förhållandet på strömmen ändrats. 

 

Att ändra förhållandet på hela portalen är förpassat till en annan del av boxens JavaScript-API med 

systemkonfigurationer. I den signal som skickas från box till tv via SCART eller HDMI finns 

information om det tänkta förhållandet på tv:n. Denna inställning kan ändras mellan 4:3- eller 16:9-

förhållande. Det är därefter upp till användaren att ställa in rätt förhållande på tv:n. Det finns inget sätt 

att tvinga en tv att byta förhållande med dessa signaler. Även här skapades en wrapper-klass som kan 

ses i appendix C (System.java). 
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Att ändra upplösningen på en videoström är inte heller något problem då det endast är att ange den 

önskade bredden och höjden till mediaspelaren. Strömmen visas i den angivna upplösningen oavsett 

vad strömmens ursprungliga format är, vilket kan resultera i en utsträckt eller hoptryckt bild.  

 

Det var dock mer problematiskt att ändra upplösningen på hela portalen. Då boxen som användes vid 

undersökningarna har en strikt upplösning på 720x576 pixlar fanns det ingen möjlighet att ändra på 

dessa inställningar. 
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2.6 Hur blir prestandan på en portal utvecklad med GWT? 

En förutsättning för att använda GWT vid middleware-utveckling är dels att den efterfrågade 

funktionaliteten kan implementeras, men också att den resulterande koden är effektiv. Därför 

undersöktes prestandan kontinuerligt under hela arbetet för att se hur bra portalerna fungerade och om 

några delar var mer känslig än andra. 

 

Då tiden var begränsad och det inte fanns några färdiga komponenter att använda för att utveckla en 

komplett portallösning blev prestandatester därmed begränsade. Testerna utfördes genom att 

observera de portaler som skapades och undersöka deras responstid vid navigering med fjärrkontroll 

samt flytet i de eventuella rörelser som skedde. Det fanns därmed inte ett specifikt test för att testa 

prestanda. 

 

Prestanda vid navigering 

I samband med testning av knapptryckningar skapades en portal där det var möjligt att bedöma 

prestandan. Denna portal var till utseendet mycket enkel och innehöll inte några funktioner utöver 

möjligheten att navigera mellan fyra knappar med hjälp av fjärrkontrollen och dess riktningstangenter. 

Prestandan testades genom att helt enkelt navigera mellan dessa knappar för att se om hackiga eller 

slöa rörelser kunde upptäckas. Detta test påvisade inga uppenbara problem med prestandan. 

 

Demoportal 

Efter att de övriga frågeställningar i arbetet besvarats och alla delar kunde anses genomförbara, 

skapades en demoportal där alla komponenter kunde presenteras som en helhet. Denna portal visade 

en videoström innehållande flera ljud och undertextspår samt en menyrad med funktioner för att 

kontrollera video samt utseendet på skärmen. Figur 4 ger en idé om hur denna portal såg ut. 

Fullständig programkod för portalen går att finna i appendix C. 

 

 
Figur 4. Demoportal. 

 
 



 

20 

 

Menyraden i denna portal var speciell då den använde sig av en scroll-teknik där den markerade 

ikonen alltid är i centrum av de övriga ikonerna. När användaren navigerar till höger eller vänster 

roterar ikonerna i respektive riktning för att ge intrycket av en cirkulation. Denna komponent var 

skapad för egen hand och koden går att finna i appendix C (SliderNavigator.java). De menyval som 

implementerades var uppspelning och paus av video, ändring av videons upplösning från liten till 

fullskärm, ändring av hela portalens förhållande mellan 16:9 till 4:3 samt ändring av ljudspår. 

 

Demoportalen testades på samma sätt som de föregående portalerna, genom att navigera i menyn och 

använda funktionaliteten för att sedan observera resultatet. Efter den första serien med tester 

genomförts uppdaterades menyraden för att på ett bättre sätt använda sig av de komponenter som 

redan finns i GWT. Det nya tillvägagångssättet testades och gav en bra idé om prestandan i en STB 

och hur smarta lösningar kan vara viktiga med tanke på dess begränsade hårdvara. I analysdelen 

beskrivs menyradskomponenten noggrannare, hur den uppdaterades och varför denna förändring blev 

intressant för prestanda. 
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3 Analys 

I denna del av rapporten analyseras varje frågeställning utefter de resultat som presenterades i 

föregående kapitel. Även i denna del finns en rubrik för varje frågeställning. Analysen går i första 

hand ut på att utvärdera resultatet och ge ytterligare information såsom alternativa lösningsmetoder, 

svårigheter som uppstod samt detaljerade beskrivningar av ett problem eller en lösning. 

3.1 Kan GWT skapa portaler för en STB med HTML-webbläsare? 

Ja, sidor skapade med GWT går utan problem att visa på en STB med webbläsare som stödjer HTML.  

Det uppstod dock problem vid de tidiga försöken att visa exempelsidan. Då boxen skulle öppna 

portalen visades ingenting och tv:n förblev statiskt vit. Detta hade dock ingenting med portalen i sig 

att göra, men var snarare ett snedsteg vad det gällde boxens webbläsare. Problemet var att den boot-

image som användes innehöll webbläsaren Ekioh som inte klarar av att läsa HTML. Detta blev det 

första mötet med Eikoh och gav en ökad förståelse av de olika typerna av webbläsare som boxar kan 

använda.  

 

Efter ett byte till en boot-image med en Mozilla-webbläsare blev resultatet betydligt bättre. 

Exempelsidan laddades utan problem och såg då ut som när den öppnades med en webbläsare på 

utvecklingsdatorn. Portalen studerades noggrant för att se om några komplikationer uppstod då 

applikationen visades i den nya miljön. 

 

De noteringar som uppkom var bland annat att texter var svåra att läsa då man kunde se pixlar i 

kanterna på enskilda tecken. Att texten uppträdde på detta vis ska dock inte skyllas på GWT utan var 

snarare en kombination av storleken på texten tillsammans med upplösningen och det typsnitt som 

användes av webbläsaren. Man får i detta fall helt enkelt testa sig fram för att hitta en kombination 

som fungerar bra. 
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3.2 Kan man styra en GWT-portal med fjärrkontrollssignaler? 

Ja, det är möjligt att ta emot fjärrkontrollssignaler för att styra en applikation. Inledningsvis användes 

en annan metod för att registrera knapptryckningar än den som beskrevs i kapitlet om utförandet (2.2). 

Detta tillvägagångssätt skulle dock visa sig vara otillräckligt. Resonemanget var som följande. 

 

“Om man globalt kan lyssna efter ett knapptrycknings-event i en webbläsare på utvecklingsdatorn, 

skulle därmed samma lösning fungera på box” 

 

Det första problemet med detta tillvägagångssätt är att GWT inte är tänkt att behandla event globalt. 

Tanken är istället att varje objekt ska använda sin egen eventhandler då det är i fokus av användaren. 

Det var dock möjligt att arbeta sig runt denna design genom att använda det som GWT kallar 

NativePreviewHandler. Med denna handler kan man få tillgång till samtliga event innan de 

kategoriseras och skickas till det ägande objektet. Hur denna används kan ses i programkod 4. 

 

 
Programkod 4. Keyhandling med NativePreviewHandler i Java. 

 
NativePreviewHandler nPH = new NativePreviewHandler() { 

     @Override 

     public void onPreviewNativeEvent(NativePreviewEvent event) { 

         /*Kod för att behandla alla event 

          . 

          . 

          */ 

     } 

}; 

 
 

Anledningen till att denna metod inte fungerade på box var på grund boxens JavaScript-API. För att 

en global lyssning av event ska vara möjlig, måste detta bibliotek användas på det vis som beskrevs i 

kapitlet om tillvägagångssätt (2.2) och i appendix A.  

 

Då boxens JavaScript-API användes fungerade mottagandet av fjärrkontrollssignaler utan problem 

och var också den enda lösning som fungerade. Detta påstående gäller dock enbart för den box som 

användes. Det är inte otroligt att det första tillvägagångssättet kan fungera på en annan STB-modell 

som är konstruerad på ett annat vis. I sådana fall kan man påstå att det skulle finnas två metoder för att 

lösa problemet. 
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3.3 Kan en STB med HTML-webbläsare visa enkla SVG element? 

Fullständigt test kunde inte slutföras då den Mozilla-webbläsare som boxen använde tyvärr saknade 

stöd för SVG. Efter att den nya portalen med SVG-element testats på både utvecklingsdatorn och på 

STB kunde följande slutsatser dras. 

 

Som förväntat fungerade Lib-gwt-svg klanderfritt i en webbläsare lokaliserad på utvecklingsdatorn. 

Det gick däremot inte lika bra på box. Då portalen laddades var de objekt som tidigare kunnat visas 

fortfarande synliga, men figurerna i SVG uteblev helt. Den mest sannolika förklaringen är att den 

Mozilla-webbläsare som användes helt enkelt inte hade stöd för SVG.  

 

En rimlig fortsättning skulle därmed ha varit att testa portalen med en boot-image innehållande en 

annan webbläsare, eller testa på en helt annan box. På grund av dåvarande omständigheter var det 

svårt att få tag på en sådan boot-image eller box. Därmed uteblev de uppföljande testerna och är något 

som skulle kunna undersökas i framtiden. 

 

Detta sågs dock inte som ett misslyckat test. Det intressanta var det faktum att det finns möjligheter 

att generera SVG-grafik med GWT. Att den grafik som genererades kunde visas på alla de större 

webbläsarna var ett gott tecken på att det också kan fungera på en STB som faktiskt har stöd för 

tekniken. 
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3.4 Kan den genererade JavaScript-koden fungera i Ekioh? 

Ja, det är möjligt att få koden att fungera i Ekioh, det krävs dock en del modifieringar av det 

JavaScript som GWT genererar. För att kunna fastställa i vilka delar av koden problem uppstod 

behövdes en hel del felsökning göras. När dessa problem identifierats var det även möjligt att hitta 

lösningar för dem.  

 

Man kan i efterhand konstatera att detta var den frågeställning som tog längst tid att besvara. 

Samtidigt kan det också vara den mest intressanta då den låser upp många möjligheter för vad som 

kan göras med GWT till box. De problematiska delarna i den genererade koden som måste förändras 

eller prioriteras presenteras under de nästkommande rubrikerna. Dessutom visas förslag på hur de 

olika problemen kan lösas.  

 

Ordinarie uppstartsrutin i GWT 

De första problemen uppstår i den inledande delen av scriptet. Dessa problem kommer alltid att 

finnas, oavsett hur applikationen ser ut. Det är en av de operationer som alla applikationer, skapade 

med GWT, utför vid uppstart. 

 
computeScriptBase(); 

 

Vad denna funktion försöker göra är att räkna ut vart i filsystemet JavaScript-filen befinner sig. Detta 

försöker den göra med ett antal tillvägagångssätt. Flera av dessa metoder involverar strategier som 

endast är möjliga att utföra i ett HTML-dokument. För att undvika dessa tester är det möjligt att 

ignorera hela funktionen genom att kommentera bort den. Problem kan så klart uppstå om koden i 

något skede försöker använda sig av de resultat funktionen producerar. Man kan dock argumentera att 

om denna information är nödvändig, skulle den manuellt kunna sättas då applikationen alltid kommer 

exekveras från samma plats i boxen. 

 
Document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’,‘onbody’,false); 

 

Tanken bakom den andra funktionen är att registrera ett objekt som ska underrättas då ett visst event 

sker. Den första parametern indikerar vilken typ av event. Den andra talar om vilket objekt som ska 

underrättas. Den tredje är inte viktigt i detta sammanhang. Problematiken i detta funktionsanrop 

uppstår i och med det första argumentet. DOMContentLoaded existerar inte i SVG-Document Object 

Model (DOM), vilket gör att underrättandet av onbody uteblir och scriptet slutar att fungera.  

 

Detta löses genom att byta ut det första argumentet med ett motsvarande event som existerar i SVG-

DOM. Detta motsvarande event kallas SVGLoad och när bytet har skett fungerar scriptet på samma 

vis som om det öppnats i ett HMTL-dokument.
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SVG-element i Lib-gwt-svg 
Då Lib-gwt-svg skapar ett SVG-element uppstår andra konflikter som kan kopplas till skillnader 

mellan HTML- och SVG-DOM. När Lib-gwt-svg används i en HTML-miljö är det ganska naturligt 

att som första åtgärd skapa ett tomt SVG-dokument som infogas och sedan kan fyllas med ytterligare 

objekt. Detta görs vanligtvis enligt programkod 5.  

 

 
Programkod 5. Standard-initiering i Lib-gwt-svg i Java. 

 
//Skapa ett SVG-dokument 

public OMSVGDocument doc = OMSVGParser.createDocument(); 

     

//Skapa ett SVG-rotelement 

public OMSVGSVGElement svg = doc.createSVGSVGElement(); 

 
 

Denna metod fungerar inte i ett SVG-dokument. Förklaringen är att scriptet i ett skede försöker skapa 

en DOMParser som inte existerar i SVG-DOM. Detta är egentligen inte ett problem då vi redan har 

ett SVG-dokument från början, vilket gör det onödigt att skapa ytterligare ett. Lösningen blev därför 

att initiera objekten med referens till det ursprungliga SVG-dokumentet med hjälp av ett antal JSNI-

funktioner enligt programkod 6.  

 

På detta vis kan man fortsätta att använda lib-gwt-svg som vanligt, samtidigt som processen att skapa 

ett nytt SVG-dokument undviks. Efter att modifieringarna under denna och föregående rubrik utfördes 

var det möjligt att exekvera JavaScriptet från ett SVG-dokument i en vanlig webbläsare. Scriptet 

fungerade dock fortfarande inte i Ekioh. 

 

 
Programkod 6. Alternativ initiering för Lib-gwt-svg i ett SVG-dokument i Java. 

 
public OMSVGDocument doc = new OMSVGDocument(getSVGDocument()); 

public OMSVGSVGElemenmt svg = new OMSVGSVGElement(getSVGRootElement()); 

 

private native SVGDocument getSVGDocument()/*-{ 

    return window.document; 

}-*/; 

     

private native SVGSVGElement getSVGRootElement()/*-{ 

    return window.document.documentElement; 

}-*/; 
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Problem med Ekioh 

Anledningen till att scriptet fungerade i en vanlig webbläsare men inte i Ekioh kunde kopplas till två 

specifika egenskaper hos Ekioh. Den första har att göra med skiljaktigheter i olika versioner av SVG. 

Ekioh använder en version kallad SVG Tiny (1.2), som är en nerbantad version av SVG Full (1.1) och 

är tänkt att användas till telefoner, PDA:s, laptops m.m, som har en begränsad lagring- och 

minnesmängd. Testerna tyder på att Lib-gwt-svg troligtvis använder den kompletta versionen, vilket 

gör att Ekioh får problem då vissa borttagna delar ska användas.  

 

Ett exempel på detta är då ett SVG-elements attribut, såsom position, längd, bredd och radie ska 

sättas. I den kompletta SVG-versionen har varje element ett attribut kallat Style som är en klass 

skapad för att lagra all information om ett elements utseende. Lib-gwt-svg använder vanligvis detta 

attribut, vilket skapar problem i Ekioh då den inte existerar i SVG Tiny. Det går dock att arbeta sig 

runt detta problem. Lib-gwt-svg tillhandahåller nämligen flera metoder för att sätta attributer med 

hjälp av funktionen: 

 
setAttribute(‘AttributeName’,‘value’) 

 

Nackdelen med att utsmycka element på detta vis är att utvecklaren själv måste hålla reda på vilka 

attribut ett visst element har samt deras korrekta namn och värden. 

 

Den andra problematiken med Ekioh är ett beteende som vid skrivandets tidpunkt inte kan fastställas 

som ett design- eller omedvetet val. För att skapa element i ett SVG-dokument används en metod som 

kan ses i programkod 7. Som kommentarerna i koden visar får det skapade objektet en prototypklass 

motsvarande vilken typ av element det är. Ett cirkelobjekt får prototypklassen SVGCircleElement 

medan ett rektangelelement får prototypklassen SVGRectElement. Det beteende som påvisades i 

Ekioh var att nya elementet, oavsett typ, tilldelades prototypklassen SVGLocatableElement. Det är en 

klass som alla element ärver egenskaper från, men varför alla individuella elementen klassificeras 

som detta är okänt. 

 

 
Programkod 7. Skapande av element i ett SVG-dokument i JavaScript. 

 
Standard-webbläsare 

 
//rect får prototypklassen SVGRectElement 

var rect = document.createElementNS('http://www.w3.org/200/svg', 'rect'); 

 
//circle får prototypklassen SVGCircleElement 

var circle = document.createElementNS('http://www.w3.org/200/svg', 'circle'); 

 

Ekioh 

 
//rect får prototypklassen SVGLocatableElement 

var rect = document.createElementNS('http://www.w3.org/200/svg', 'rect'); 

 
//circle får prototypklassen SVGLocatableElement 

var circle = document.createElementNS('http://www.w3.org/200/svg', 'circle'); 
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Problem uppstår då Lib-gwt-svg ska skapa objekt för att representera de olika elementen. Biblioteket 

använder ett elements prototypklass för att bestämma vilket objekt som ska skapas enligt Programkod 

8. När alla nya elelement som skapas i Ekioh får SVGLocatableElement som prototypklass slutar 

scriptet att fungera. 

 

 
Programkod 8. Lib-gwt-svg typidentifiering i JavaScript. 

 
//Där x är ett nytt SVG-element skapat med createElementNS 

var type = Object.prototpe.toString.apply(x); 

 
 

En lösning på problemet är att skapa en metod för att läsa ut den korrekta typen hos ett element. 

Utöver SVGLocatableElement ärver alla SVG-element från klassen Node. I Node finns attributet 

nodeName, vilket är en kort sträng som identifierar vilket element man har att göra med. Detta kan 

utnyttjas genom att skapa en alternativ funktion för att bestämma ett elements typ och ersätter den 

ordinarie funktionen. Exempel på detta kan ses i programkod 9. 

 

För att den nya funktionen ska användas krävs en modifiering av JavaScriptet efter kompilering. Detta 

gjordes under arbetets gång manuellt men skulle enkelt kunna automatiseras. Ett annat alternativ 

skulle vara att modifiera Lib-gwt-svg så dessa förändringar sker vid kompilering. 

 

 
Programkod 9. Typidentifiering med hjälp av JSNI i Java. 

 
private native String getType(Object node)/*-{ 

   var type; 

   switch(node.nodeName){ 

       case 'circle': 

          type = "SVGCircleElement"; 

          break; 

       case 'rect': 

          type = "SVGRectElement"; 

          break; 
   
 //..osv.. 

   }         

   return type; 

}-*/; 

 



 

28 

 

3.5 Hur hanteras videoströmning, bildformat och olika upplösningar? 

Videoströmning tillsammans med bildformat går utan problem att ta emot och hantera genom att ännu 

en gång använda JSNI och utnyttja boxens JavaScript-API. Upplösning på själva portalen var inte 

möjlig att förändra och på grund av okända anledningar kunde inte undertexter visas. Det är oklart 

varför detta var fallet då mediaspelaren kunde identifiera de textspår som fanns i videofilen. Den mest 

troliga förklaringen är kombinationen av strömkälla och mediet som det levererades med. Vid vanlig 

utveckling till boxar används med stor sannolikheta andra program än VLC för strömning.  

 

Som tidigare nämnt hade boxen som användes endast en standardupplösning på 720x576 pixlar, vilket 

gjorde att testerna med att ändra upplösningen på portalen uteblev. Det hade därför varit mer givande 

att använda en box utan denna begränsning tillsammans med Ekioh. Ändringen av upplösning 

tillsammans med skalningen av SVG skulle ge upphov till flera intressanta tester. 

 

Tidsmässigt var denna frågeställning en av de som tog mest tid att utföra. Utifrån det tillvägagångsätt 

som beskrivits kan det framstå som att undersökningen var ganska rakt på sak då de flesta 

lösningsmetoderna bygger på att använda boxens API. Detta stämmer till viss del, men större delen av 

tiden gick till det omkringliggande arbetet.  

 

Det tog t.ex. lång tid att få boxens mediaspelare att visa strömmar. Till att börja med behövdes en 

korrekt metod för att leverera strömmen med VLC, därefter en korrekt bild- och ljudfrekvens på 

strömmen och till sist rätt API-anrop på box för att överhuvudtaget kunna visa mediaspelaren.  

 

Den lyckade kombinationen visade sig vara en HTML-ström med MPEG transport stream (TS) samt 

att mediaspelarens videofönster var inställd på att vara helt transparent. Inställningarna för fönstrets 

transparens kan kopplas till boxens API-dokumentation, som antas vara felaktigt skriven då den 

beskrev ett värde tvärtemot vad det borde vara. När strömmen väl kunde spelas upp korrekt utan att 

bild och ljud blev förvrängt kunde de övriga testerna utföras relativt smärtfritt. 
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3.6 Hur blir prestandan på en portal utvecklad med GWT? 

Inga direkta problem med prestanda kunde upptäckas under arbetets gång. Det finns dock vissa saker 

som kan bidra till en sämre prestanda och bör beaktas. Prestandan för enskilda funktioner verkar inte 

vara några problem och liknande resultat borde kunna ses i en komplett portallösning. Det finns dock 

vissa punkter som kan vara viktiga för att behålla en god prestanda.  
 

Storlek på bilder 

Den första har att göra med de bilder som portalen använder för t.ex. menyer och andra objekt. 

Storleken på dessa bilder bör hållas till ett mindre format då det annars kan bli tungt för boxen då den 

kontinuerligt måste hämta bilderna över nätverket samt även lagra och läsa dem från minnet. Detta 

märktes tydligt då de bildobjekt som användes i den roterande menyn, beskriven i kapitel (2.6), 

förändrades. 

 

I ett tidigt stadium av portalerna innehöll knapparna mycket tomrum vilket ökade upplösningen på de 

bilder som användes. När detta tomrum skalats bort, och därmed den totala upplösningen minskat 

upplevdes ett bättre flyt vid navigering. 

 

Effektivare kod 

En intressant punkt i prestandasynpunkt är effektivisering av kod. Även i denna punkt kunde 

förbättringar av prestandan upptäckas i den roterande menyraden. I sin ursprungliga utformning var 

menyn relativt långsam, speciellt om den roterades kontinuerligt genom att hålla inne 

navigeringsknapparna. Om detta gjordes samtidigt som en videoström visades frös menyn för att efter 

ett tag komma ikapp till det läge den borde vara. 

 

Efter att koden för menyn förbättrats och till större grad använde sig av GWT:s komponentfunktioner 

kunde man se en stor ökning i prestanda. Menyn kunde därefter fortsätta rotera utan problem vid 

samma påfrestning. Även här minskade dock responsiviteten då man samtidigt visade en videoström. 

Denna minskning var dock inte i närheten av den nivå som kunde ses i den ursprungliga designen. En 

noggrannare beskrivning av de båda utformningarna av menyraden går att finna i appendix B. 
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4 Diskussion 

4.1 Kan GWT användas för middleware-utveckling? 

Utifrån de resultat som tagits fram under arbetet, skulle jag påstå att möjligheten för utveckling av 

middleware med GWT ser god ut. Det är dock svårt att dra några säkra slutsatser då testerna endast 

har utförts på en typ av STB. Men tack vare den bakomliggande tekniken med portaler och hur de 

visas med hjälp av en webbläsare finns det begränsningar på hur mycket olika modeller kan variera. 

 

Det som talar för GWT som utvecklingsverktyg är de funktioner som kanske inte är skapade med en 

box i åtanke, men använder liknande tekniker. Den första är det direkta stödet för HTML. Alla de 

komponenter som GWT erbjuder bygger på denna standard vilket gör det enkelt att använda deras 

lösningar för att senare bygga på med mer specifika delar. Utifrån de resultat som visas skulle GWT 

troligtvis kunna användas för att utveckla middleware till de boxar med en HTML-baserad 

webbläsare, utan att allt för många modifieringar behöver göras. 

 

Den andra viktiga funktionen är JSNI och möjligheten att skriva egenkomponerade funktioner i 

JavaScript. Av testerna kan man dra slutsatsen att GWT i princip fungerar out-of-the-box för att skapa 

grafik för en portal. Men redan då man börjar med en simpel uppgift som att ta emot 

fjärrkontrollssignaler behöver man på någon sätt kalla på boxens JavaScript-API, vilket skulle kunna 

variera mellan olika modeller. Utan JSNI skulle GWT antagligen inte vara aktuellt som 

utvecklingsverktyg för middleware, detta blir därmed en av dess största tillgångar. 

4.2 Framtiden och ytterligare frågeställningar 

Möjligheterna att kunna använda GWT som ett faktiskt verktyg för att skapa middleware ser i 

dagsläget ljus ut. De resultat som presenteras i denna rapport är endast grundläggande och bör inte 

ensamma ligga till grund för något beslut. Det finns många frågor som måste besvaras innan man kan 

börja använda tekniken på allvar. 

 

Det mest uppenbara är att göra tester på ett större antal STB-modeller för att på så vis kunna dra 

slutsatser om vilka övriga problem som kan uppstå och om det finns möjligheter att lösa dessa. 

Därmed kan även frågor angående prestanda utredas till en större grad. De väldigt enkla testerna för 

att verifiera prestandan är i sig inte alls tillräckliga för att kunna garantera funktionella portaler. Det 

som krävs är troligtvis att en hel portallösning skapas i GWT, innehållande alla de funktioner som 

förväntas, för att sedan jämföra med en portal utvecklad med dagens metoder. 

 

Teorin om att använda den av GWT genererade JavaScript-koden i ett SVG-dokument visade sig vara 

genomförbar och är en mycket god start för utveckling till Ekioh. Även här skulle en noggrannare 

undersökning behöva göras. Det är endast ett begränsat antal SVG-element som hittills har testats i 

Ekioh, vilket dessutom krävde en del modifiering av det genererade scriptet. För portalutveckling 

kommer antagligen mer SVG-funktionalitet behöva utnyttjas. Från de exempel-applikationer som 

finns för Lib-gwt-svg kan man konstatera att biblioteket stödjer många finesser i SVG. Frågan är om 

dessa även fungerar i Ekioh och hur mycket omarbetning som behöver göras för att få dem att 

fungera. 
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GWT uppdateras ständigt med nya versioner från Google, vilket gör att externa bibliotek kommer 

behöva uppdateras. Frågan är om man kan räkna med att SVG-biblioteket hålls uppdaterat eller 

kommer dessa uppdateringar behöva göras för egen hand? Samma fråga kan ställas för GWT:s egna 

widgets och kompilator. Hur mycket arbete måste göras vid varje ny version för att arbetet ska kunna 

fortsätta som tidigare? 

 

Kommer en anpassning av GWT för middleware-utveckling att inbringa den förutspådda 

effektiviseringen, eller blir skillnaden marginell mot de metoder som idag används? Detta är 

antagligen den fråga man först vill försöka utreda innan arbetet med anpassningen av GWT påbörjas. 

4.3 Vad behöver göras inför skarp utveckling? 

Som tidigare nämnt är GWT inte anpassat för utveckling mot STB. Därför uppstår behovet av att 

ändra eller alternativt skapa nya klasser och komponenter för att göra utveckling i denna miljö så 

smidig som möjlig. Under arbetets gång kunde flera av dessa upptäckas och har här sammanställts för 

att ge en idé om det förarbete som kan vara aktuellt innan utveckling påbörjas. 

 

Skapa nya widgets 

Många av de UI-element som finns tillgängliga i GWT är anpassade för webbläsare som körs på en 

dator. Funktionalitet som registrering av musklick och fördefinierat utseende på knappar är inte 

användbart eller önskvärt. Därmed måste ett antal nya widgets, för användning på box, skapas. 

Potentiellt kan även dessa widgets anpassas för olika typer av boxar. 

 

Skapa wrappers för box-API 

I de fall där det krävs en kommunikation med en box JavaScript-API skulle flertalet wrapper-klasser 

vara nödvändiga. Vid arbetets gång skapades ett antal wrappers för bl.a. knapptrycksmottagning, 

videoströmning samt systemkonfiguration. Dessa wrappers skrevs i Java och de flesta av funktionerna 

var av typen JSNI. I och med detta kommer det antagligen finnas ett behov av att göra flera wrappers 

till olika boxar. Här skulle ett gemensamt interface (gränssnitt) kunna uppföras för att göra utveckling 

till olika boxar transparent. 

 

Modifiera kod för Ekioh 

Den kod som GWT genererar är inte direkt kompatibel med ett SVG-dokument och måste därför 

modifieras. Här finns två valmöjligheter. I det ena fallet behöver ett script skapas som efter 

kompilering ändrar koden på de platser där det är nödvändigt. Det andra alternativet är att modifiera 

GWT-kompilatorn och eventuellt skapa en ny länkare för att direkt få ut koden på det vis man vill ha 

den. Även här dyker problemet upp med Google:s uppdateringar av GWT som kan göra gamla 

konfigurationer oanvändbara. 

 

SVG-bibliotek 

Då den kod som genererades med Lib-gwt-svg behöver modifieras för körning i Ekioh behöver 

antagligen en lösning finnas för att automatisera processen. Det skulle vara möjligt att göra ett script, 

som föreslogs i föregående stycke, för att ändra de delar som inte fungerar. Ett annat alternativ skulle 

vara att skapa ett nytt bibliotek som i grunden är ett modifierat Lib-gwt-svg anpassat för att användas 

med Ekioh och därmed den nerbantade versionen av SVG. 
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Slutsats 

 

Avslutningsvis kan man konstatera att arbetet var väldigt framgångsrikt. Teorin om att GWT skulle 

kunna användas som ett verktyg vid utveckling av middleware till STB visade sig stämma ganska bra. 

Tittar man tillbaka på de frågeställningar och mål som arbetats fram i projektets början, kan man se att 

de flesta kunnat besvaras. GWT visade sig vara tillräckligt flexibelt och anpassningsbart för att kunna 

implementera även de mer avancerade funktionerna som en STB behöver. 

 

Arbetsprocessen i sig fungerade också väldigt bra. Arbetet flöt på väldigt smidigt och de problem som 

påträffades kunde lösas inom en inte allt för lång tid. Ett antal frågeställningar tog onekligen mer tid 

att besvara än andra, men detta var väntat och den grova tidsplanering som gjordes tog hänsyn till 

detta. Då en frågeställning tog lång tid att besvara kunde detta oftast kopplas till någon speciell 

egenskap i boxen eller de webbläsare som användes för att visa portalerna. Då jag inte arbetat med tv-

boxar tidigare var det mycket nya tekniker och termer att lära sig vilket tog upp en stor del av tiden. 

Med lite mer kött på benen hade frågeställningarna troligtvis kunnat besvaras snabbare och mer tid 

hade kunnat läggas på att fördjupa sig ytterligare inom ett visst område. 

 

Den arbetsmetod som användes fungerade också bra, även då den inte var direkt kopplad till någon av 

de mer inarbetade arbetsmetoderna som existerar inom mjukvaruutveckling. Då arbetet till största 

delen var av en utredande karaktär kändes upplägget som det mest logiska och i efterhand skulle jag 

inte påstå att det på något sätt försämrat projektet i sin helhet. I retrospektiv kan jag säga att jag är 

nöjd med examensarbetet och de resultat som togs fram. Då det, som tidigare nämnt, endast var en 

mycket grundläggande undersökning av GWT som verktyg för middleware-utveckling, finns mycket 

mer att undersöka inom området och det ska bli intressant att se vad Systemagic AB väljer att göra 

med informationen. 
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Appendix A: Källkod för fjärrkontrollsmottagning  

 

Behandling av keycode (Java): 

 
public void HandleInput(String KeyCode){ 

 

    if (KeyCode.equals("122")){ 

        navigator.select(); 

    } 

    if (KeyCode.equals("38")) { 

        navigator.navigateUp(); 

    } 

    else if (KeyCode.equals("40")){ 

        navigator.navigateDown(); 

    } 

    else if (KeyCode.equals("39")){ 

        navigator.navigateRight(); 

    } 

    else if (KeyCode.equals("37")){  

        navigator.navigateLeft(); 

    } 

} 

 

 

Registrering av keyhandler (JSNI med Java): 

 
private native void setKeyHandlerFunction()/*-{ 

   var that = this; 

   var callHandler = function(e){ 

      try{ 

      that.@com.example.KeyHandlerProject::handleInput(Ljava/lang/String;)(e.keyCode); 

      }catch(e){ 

         //code for debugging purposes 

      } 

   }; 

     

   try{ 

      toiEnv.input.addEventListener(toiEnv.input.ON_KEY_DOWN, callHandler); 

   }catch(e){ 

      //code for debugging purposes 

   } 

}-*/; 
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Appendix B: Beskrivning av effektivare menylösning 

Vid skapandet av demo-portalen och närmare bestämt den roterande menyraden, uppstod problem 

med prestandan. Menyraden uppdaterades väldigt långsamt då den roterade, vilket krävde en mer 

optimerad lösning. Genom att utnyttja de funktioner som redan finns i GWT:s komponenter på ett 

smartare sätt, kunde en alternativ lösning användas som förbättrade prestandan. 

 

Menyraden är relativ enkel och består av två komponenter. En horisontalt orienterad panel samt ett 

antal bildobjekt för varje menyalternativ. Dessa bilder tillsammans med knapparnas funktionalitet 

finns lagrade i ett objekt för varje knapp. Dessa knappobjekt lagras sedan i en gemensam vector.   

 

Gamla metoden 

I den första utformningen av menyn användes en teknik som visas i den övre delen en av figur 5. Då 

menyvalen ska byta plats töms menypanelen på alla bildobjekt. Knappobjekten byter sedan position i 

den vector där de lagras. Till sist uppdateras menyn då bildobjektet från varje knapp läggs tillbaka i 

den nya ordningen. 

 

Nya metoden 

Om man studerar de horisontala panelerna som finns i GWT upptäcker man att det finns en funktion 

för att ändra positionen på dess objekt utan att först rensa ut dess innehåll. Detta gör att man kan ändra 

ett bildobjekts position med ett enda kommando istället för att ta den långa omväg som den första 

metoden med samma resultat, vilket kan ses i den nedre delen av figur 5. Fullständig kod för 

menyraden går att finna i Appendix C (SliderNavigator.java). 

 

 
Figur 5. Visualisering av gammal och ny metod för roterande meny. 
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Appendix C: Fullständig programkod för Demoportal 

 
GWTDemo.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.client; 

 

import se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.IntCompClickEvent; 

import se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.IntCompClickEventHandler; 

import se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.InteractiveComponent; 

import se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.KeyPressEvent; 

import se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.KeyPressEventHandler; 

import se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.KeyPressHandler; 

import se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.MediaPlayer; 

import se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.SliderNavigator; 

import se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.System; 

 

import com.google.gwt.core.client.EntryPoint; 

import com.google.gwt.user.client.ui.HasHorizontalAlignment; 

import com.google.gwt.user.client.ui.HasVerticalAlignment; 

import com.google.gwt.user.client.ui.HorizontalPanel; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Image; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Label; 

import com.google.gwt.user.client.ui.RootPanel; 

import com.google.gwt.user.client.ui.VerticalPanel; 

 

public class GWTDemo implements EntryPoint { 

     

  private final String PATH = "Resources/Images/"; 

  private final int VIDEO_POS_X = 173; 

  private final int VIDEO_POS_Y = 132; 

  private final int VIDEO_WIDTH = 380; 

  private final int VIDEO_HEIGHT = 280; 

     

  private Image systemagicLogo = new Image("Resources/Images/logo.png"); 

  private MediaPlayer mPlayer = new MediaPlayer(VIDEO_POS_X, VIDEO_POS_Y, VIDEO_WIDTH,  

                                       VIDEO_HEIGHT, "http://10.0.0.7:8081/"); 

  private System sysManager = new System(); 

     

  private InteractiveComponent playButton =  

          new InteractiveComponent(PATH+"play_slided.png", PATH+"play_not_slided.png"); 

   

  private InteractiveComponent pauseButton =  

  new InteractiveComponent(PATH+"pause_slided.png", PATH+"pause_not_slided.png"); 

   

  private InteractiveComponent fullscreenButton =  

          new InteractiveComponent(PATH+"fullscreen_slided.png", PATH+"fullscreen_not_slided.png"); 

   

  private InteractiveComponent aspectButton =  

  new InteractiveComponent(PATH+"ratio_16_9_slided.png", PATH+"ratio_16_9_not_slided.png"); 

   

  private InteractiveComponent audioButton =  

  new InteractiveComponent(PATH+"audio_slided.png", PATH+"audio_not_slided.png"); 

     

  SliderNavigator slider = new SliderNavigator("SliderPanelLayout"); 

     

  private Label testlabel = new Label(); 

  private int activeAudioTrack = 0; 



 

38 

 

  private KeyPressHandler handler = new KeyPressHandler(new KeyPressEventHandler() { 

    @Override 

    public void onKeyPress(KeyPressEvent keyPressEvent) { 

      int code = Integer.parseInt(keyPressEvent.getKeyCode(), 10); 

             

      switch(code) { 

        case KEYCODE_PLAY_PAUSE: 

          toogleVideoPlay(); 

          break; 

        case KEYCODE_FULLSCREEN: 

          toogleFullscreen(); 

          break; 

        case KEYCODE_UP: 

          //navigator.navigateUp(); 

          break; 

        case KEYCODE_DOWN: 

          //navigator.navigateDown(); 

          break; 

        case KEYCODE_RIGHT: 

          //navigator.navigateRight(); 

          slider.slideRight(); 

          break; 

        case KEYCODE_LEFT: 

          //navigator.navigateLeft(); 

          slider.slideLeft(); 

          break; 

        case KEYCODE_OK: 

          //navigator.click(); 

          slider.click(); 

          break; 

        case KEYCODE_BACK: 

          if (mPlayer.isFullscreen()) 

            mPlayer.setPosition(VIDEO_POS_X, VIDEO_POS_Y, VIDEO_WIDTH, VIDEO_HEIGHT); 

          break; 

        default: 

          testlabel.setText(keyPressEvent.getKeyCode()); 

          break; 

      }         

    } 

  }); 
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  public void onModuleLoad() { 

         

    //--------------------PANELS------------------------------------------------- 

         

    final VerticalPanel basePanel = new VerticalPanel(); 

    final HorizontalPanel logoPanel = new HorizontalPanel(); 

    final HorizontalPanel mediaPlayerPanel = new HorizontalPanel(); 

    final HorizontalPanel buttonPanel = new HorizontalPanel(); 

       

    basePanel.addStyleName("BasePanelLayout"); 

    logoPanel.addStyleName("LogoPanelLayout"); 

    mediaPlayerPanel.addStyleName("MediaPlayerPanel"); 

    buttonPanel.setStyleName("ButtonPanelLayout"); 

         

    logoPanel.setHorizontalAlignment(HasHorizontalAlignment.ALIGN_LEFT); 

    logoPanel.setVerticalAlignment(HasVerticalAlignment.ALIGN_MIDDLE); 

          

    buttonPanel.setHorizontalAlignment(HasHorizontalAlignment.ALIGN_CENTER); 

    buttonPanel.setVerticalAlignment(HasVerticalAlignment.ALIGN_MIDDLE); 

         

    basePanel.setHorizontalAlignment(HasHorizontalAlignment.ALIGN_CENTER); 

    basePanel.setVerticalAlignment(HasVerticalAlignment.ALIGN_MIDDLE); 

         

    //---------------MENU-ITEMS--------------------------------------------------- 

         

    //Adding clickhandlers for the interactive components 

         

    playButton.addIntCompClickEventHandler(new IntCompClickEventHandler() { 

             

      @Override 

      public void onIntCompClick(IntCompClickEvent intCompClickEvent) {           

        if (mPlayer.getState() == mPlayer.STATE_PAUSED){ 

            mPlayer.play(1000, -1, -1); 

            testlabel.setText("Video playing"); 

        } 

      } 

    }); 

         

    pauseButton.addIntCompClickEventHandler(new IntCompClickEventHandler() { 

         

      @Override 

      public void onIntCompClick(IntCompClickEvent intCompClickEvent) { 

        if (mPlayer.getState() == mPlayer.STATE_PLAYING){ 

            mPlayer.pause(); 

            testlabel.setText("Video paused"); 

        } 

      } 

    }); 

           

 

    fullscreenButton.addIntCompClickEventHandler(new IntCompClickEventHandler() { 

             

      @Override 

      public void onIntCompClick(IntCompClickEvent intCompClickEvent) { 

        mPlayer.setFullscreen();                 

      } 

    }); 
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    aspectButton.addIntCompClickEventHandler(new IntCompClickEventHandler() { 

             

      @Override 

      public void onIntCompClick(IntCompClickEvent intCompClickEvent) { 

        try { 

          if (sysManager.getAspectRatio() == sysManager.ASPECT_RATIO_4_3){ 

              sysManager.setAspectRatio_16_9(); 

              aspectButton.setSelectedImageURL(PATH+"ratio_4_3_slided.png"); 

              aspectButton.setUnSelectedImageURL(PATH+"ratio_4_3_not_slided.png"); 

              testlabel.setText("Aspect ratio set to: 16:9"); 

                         

          } else { 

              sysManager.setAspectRatio_4_3(); 

              aspectButton.setSelectedImageURL(PATH+"ratio_16_9_slided.png"); 

              aspectButton.setUnSelectedImageURL(PATH+"ratio_16_9_not_slided.png"); 

              testlabel.setText("Aspect ratio set to: 4:3"); 

          } 

        } catch(Exception e){ 

              testlabel.setText("AspectError" + e.toString()); 

        } 

      } 

    }); 

         

    audioButton.addIntCompClickEventHandler(new IntCompClickEventHandler() { 

             

      @Override 

      public void onIntCompClick(IntCompClickEvent intCompClickEvent) { 

        if(++activeAudioTrack > mPlayer.getAudioTrackCount()-1){ 

           activeAudioTrack = 0; 

        } 

                 

        testlabel.setText("Using audiotrack: " + Integer.toString(activeAudioTrack)); 

        mPlayer.setAudioTrack(activeAudioTrack); 

                 

      } 

    }); 

         

    //--------------PUTTING-EVERYTHING-TOGETHER----------------------------------- 

         

    logoPanel.add(systemagicLogo); 

    logoPanel.add(testlabel); 

         

 

         

    slider.addInteractiveComponent(playButton); 

    slider.addInteractiveComponent(pauseButton); 

    slider.addInteractiveComponent(fullscreenButton); 

    slider.addInteractiveComponent(aspectButton); 

    slider.addInteractiveComponent(audioButton); 

         

    buttonPanel.add(slider.getSliderPanel()); 

        

    basePanel.add(logoPanel); 

    basePanel.add(mediaPlayerPanel); 

    basePanel.add(buttonPanel); 

    RootPanel.get("BasePanelContainer").add(basePanel); 

         

    mPlayer.play(1000, -1, -1); 

  } 

     

 



 

41 

 

  public void toogleVideoPlay(){ 

    int state = mPlayer.getState(); 

         

      if (state == mPlayer.STATE_PLAYING) 

          mPlayer.pause(); 

      else if (state == mPlayer.STATE_PAUSED) 

          mPlayer.play(1000, -1, -1); 

  } 

     

  public void toogleFullscreen(){ 

    if (!mPlayer.isFullscreen()) 

        mPlayer.setFullscreen(); 

    else 

        mPlayer.setPosition(VIDEO_POS_X, VIDEO_POS_Y, VIDEO_WIDTH, VIDEO_HEIGHT); 

  } 

} 
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InteractiveComponent.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

import com.google.gwt.event.shared.GwtEvent; 

import com.google.gwt.event.shared.HandlerManager; 

import com.google.gwt.event.shared.HandlerRegistration; 

import com.google.gwt.event.shared.HasHandlers; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Image; 

 

public class InteractiveComponent implements HasHandlers { 

     

    private HandlerManager handlerManager; 

     

    private String selectedURL = new String(); 

    private String nonSelectedURL = new String(); 

    private Image activeImage = new Image(); 

    private boolean isSelected = false; 

     

    private InteractiveComponent navUp = null; 

    private InteractiveComponent navDown = null; 

    private InteractiveComponent navLeft = null; 

    private InteractiveComponent navRight = null; 

     

    public InteractiveComponent(String selectedImageURL, String nonSelectedImageURL){ 

        handlerManager = new HandlerManager(this); 

        selectedURL = selectedImageURL; 

        nonSelectedURL = nonSelectedImageURL; 

        setSelected(isSelected); 

    } 

     

    public Image getActiveImage(){ 

        return activeImage; 

    } 

     

    public InteractiveComponent getNavUp(){ 

        return navUp; 

    } 

 

    public InteractiveComponent getNavDown(){ 

        return navDown; 

    } 

 

    public InteractiveComponent getNavLeft(){ 

        return navLeft; 

    } 

 

    public InteractiveComponent getNavRight(){ 

        return navRight; 

    } 

     

    public void click(){ 

        IntCompClickEvent event = new IntCompClickEvent(); 

        fireEvent(event); 

    } 
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    public void setSelected(boolean value){ 

        isSelected = value; 

         

        if(isSelected) 

            activeImage.setUrl(selectedURL); 

        else 

            activeImage.setUrl(nonSelectedURL); 

    } 

     

    public void setNavUp(InteractiveComponent up){ 

        navUp = up; 

        up.navDown = this; 

    } 

      

    public void setNavDown(InteractiveComponent down){ 

        navDown = down; 

        down.navUp = this; 

    } 

     

    public void setNavLeft(InteractiveComponent left){ 

        navLeft = left; 

        left.navRight = this; 

    } 

     

    public void setNavRight(InteractiveComponent right){ 

        navRight = right; 

        right.navLeft = this; 

    } 

     

    public void setSelectedImageURL(String url){ 

        selectedURL = url; 

        setSelected(isSelected); 

    } 

     

    public void setUnSelectedImageURL(String url){ 

        nonSelectedURL = url; 

        setSelected(isSelected); 

    } 

 

    @Override 

    public void fireEvent(GwtEvent<?> event) { 

        handlerManager.fireEvent(event); 

    } 

     

    public HandlerRegistration addIntCompClickEventHandler(IntCompClickEventHandler handler){ 

        return handlerManager.addHandler(IntCompClickEvent.TYPE, handler); 

    } 

} 
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IntCompClickEvent.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

import com.google.gwt.event.shared.GwtEvent; 

 

public class IntCompClickEvent extends GwtEvent<IntCompClickEventHandler> { 

    public static Type<IntCompClickEventHandler> TYPE = new Type<IntCompClickEventHandler>(); 

     

    @Override 

    public com.google.gwt.event.shared.GwtEvent.Type<IntCompClickEventHandler> getAssociatedType() { 

        return TYPE; 

    } 

 

    @Override 

    protected void dispatch(IntCompClickEventHandler handler) { 

        handler.onIntCompClick(this);         

    } 

} 

 

IntCompClickEventHandler.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

import com.google.gwt.event.shared.EventHandler; 

 

public interface IntCompClickEventHandler extends EventHandler { 

    void onIntCompClick(IntCompClickEvent intCompClickEvent); 

} 
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KeyPressHandler.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

import com.google.gwt.event.shared.GwtEvent; 

import com.google.gwt.event.shared.HandlerManager; 

import com.google.gwt.event.shared.HandlerRegistration; 

import com.google.gwt.event.shared.HasHandlers; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Label; 

 

 

public class KeyPressHandler implements HasHandlers { 

     

    private HandlerManager handlerManager; 

     

    private Label logLabel = new Label(); 

     

    public KeyPressHandler(){ 

        setKeyHandlerFunction(); 

        handlerManager = new HandlerManager(this); 

    } 

     

    public KeyPressHandler(KeyPressEventHandler handler) { 

        setKeyHandlerFunction(); 

        handlerManager = new HandlerManager(this); 

        addKeyPressEventHandler(handler); 

    } 

     

    public void handleKey(String keyCode) { 

        KeyPressEvent event = new KeyPressEvent(keyCode); 

        fireEvent(event); 

    } 

     

    private native void setKeyHandlerFunction()/*-{ 

    var that = this; 

     

    var callHandler = function (e) { 

        try {                

that.@se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.KeyPressHandler::handleKey(Ljava/lang/String;)(e.keyCo

de); 

        } catch (e) {            

that.@se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.KeyPressHandler::log(Ljava/lang/String;)("KeyPressHand

ler: " + e.toString()) 

        } 

    }; 

     

    try { 

        toiEnv.input.addEventListener(toiEnv.input.ON_KEY_DOWN, callHandler); 

    } catch (e) { 

        

this.@se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.KeyPressHandler::log(Ljava/lang/String;)("KeyPressHand

ler: " + e.toString()) 

    } 

    }-*/; 

     

    public void log(String s){ 

        logLabel.setText(s); 

    } 

     

     

    public Label getlogLabel(){ 

        return logLabel; 

    } 
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@Override 

    public void fireEvent(GwtEvent<?> event) { 

        handlerManager.fireEvent(event); 

    } 

     

    public HandlerRegistration addKeyPressEventHandler(KeyPressEventHandler handler){ 

        return handlerManager.addHandler(KeyPressEvent.TYPE, handler); 

    } 

} 

 

KeyPressEvent.java 
 
package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

import com.google.gwt.event.shared.GwtEvent; 

 

public class KeyPressEvent extends GwtEvent<KeyPressEventHandler> { 

     

    public static Type<KeyPressEventHandler> TYPE = new Type<KeyPressEventHandler>(); 

     

    private final String keyCode; 

     

    public KeyPressEvent(String keyCode){ 

        this.keyCode = keyCode; 

    } 

     

    @Override 

    public com.google.gwt.event.shared.GwtEvent.Type<KeyPressEventHandler> getAssociatedType() { 

        return TYPE; 

    } 

 

    @Override 

    protected void dispatch(KeyPressEventHandler handler) { 

        handler.onKeyPress(this);         

    } 

     

    public String getKeyCode(){ 

        return this.keyCode; 

    } 

} 
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KeyPressEventHandler.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

import com.google.gwt.event.shared.EventHandler; 

 

public interface KeyPressEventHandler extends EventHandler { 

     

    public static final int KEYCODE_UP = 38; 

    public static final int KEYCODE_LEFT = 37; 

    public static final int KEYCODE_RIGHT = 39; 

    public static final int KEYCODE_DOWN = 40; 

    public static final int KEYCODE_NUMBER_1 = 49; 

    public static final int KEYCODE_NUMBER_2 = 50; 

    public static final int KEYCODE_NUMBER_3 = 51; 

    public static final int KEYCODE_NUMBER_4 = 52; 

    public static final int KEYCODE_NUMBER_5 = 53; 

    public static final int KEYCODE_NUMBER_6 = 54; 

    public static final int KEYCODE_NUMBER_7 = 55; 

    public static final int KEYCODE_FULLSCREEN = 112; 

    public static final int KEYCODE_PLAY_PAUSE = 116; 

    public static final int KEYCODE_BACK = 121; 

    public static final int KEYCODE_OK = 122; 

     

    void onKeyPress(KeyPressEvent keyPressEvent); 

} 
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För att öka läsligheten ersätts anropet: 
this.@se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.MediaPlayer::setLabel(Ljava/lang/String;)(e.toString()

); 

med kommentaren: 

//DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

 
MediaPlayer.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

import com.google.gwt.user.client.ui.Label; 

 

public class MediaPlayer { 

     

    public final int STATE_IDLE = 0; 

    public final int STATE_CONNECTING = 1; 

    public final int STATE_PLAYING = 2; 

    public final int STATE_PAUSED = 3; 

    public final int STATE_FAILED = 4; 

     

    public Label logLabel = new Label(); 

     

    private boolean fullscreen; 

     

    private void setLabel(String s){ 

        logLabel.setText(s); 

    } 

     

    public MediaPlayer(){ 

        initMediaPlayer(); 

    } 

     

    public MediaPlayer(double x, double y, double width, double height){ 

        initMediaPlayer(); 

        setPosition(x, y, width, height); 

        show(); 

        setTransparency(0); 

    } 

     

    public MediaPlayer(double x, double y, double width, double height, String url){ 

        initMediaPlayer(); 

        setPosition(x, y, width, height); 

        show(); 

        setTransparency(0); 

        open(url); 

    } 

     

    public native void disableColorKeying() /*-{ 

        try { 

            this.browserWindow.disableColorKeying(); 

        } catch(e){ 

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        } 

    }-*/; 

     

    public native int getState()/*-{ 

        return this.mediaPlayer.getState(); 

    }-*/; 
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    public native int getAudioTrackCount()/*-{ 

        var info = this.mediaPlayer.getStreamInfo(); 

             

        return info.audioComponents.length; 

    }-*/; 

 

    public native void hide()/*-{ 

        try { 

            this.videoWindow.hide(); 

        } catch(e){   

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        } 

    }-*/; 

     

    public native void initMediaPlayer() /*-{ 

        this.mediaPlayer = toiEnv.createMediaPlayer(); 

        this.videoWindow = this.mediaPlayer.window; 

        this.browserWindow = toiEnv.browserWindow; 

    }-*/; 

     

    public native void open(String url) /*-{ 

        try { 

            this.mediaPlayer.open(url, ''); 

        } catch(e){ 

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        } 

    }-*/; 

     

    public native boolean isFullscreen()/*-{ 

        try { 

            return this.@se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.MediaPlayer::fullscreen; 

        }catch(e){ 

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        } 

    }-*/; 

     

    public native void pause()/*-{ 

        try { 

            this.mediaPlayer.pause(); 

        }catch(e){      

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        } 

    }-*/; 

     

    public native void play(double pace, double rangeBegin, double rangeEnd) /*-{ 

        try { 

            this.mediaPlayer.play(pace, rangeBegin, rangeEnd); 

        }catch(e){ 

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        } 

    }-*/; 
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    public native void setAudioTrack(int track)/*-{ 

        var info = this.mediaPlayer.getStreamInfo(); 

         

        if (track >= 0 && track+1 < info.audioComponents.length) 

            try { 

                this.mediaPlayer.setActiveAudioComponent(info.audioComponents[track]); 

            } catch (e){ 

                //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

            } 

        else{ 

            //throw some sort of mediaplayer exception 

        } 

         

    }-*/; 

     

    public native void setFullscreen() /*-{ 

        try { 

            this.videoWindow.setFullscreen(); 

            this.@se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.MediaPlayer::fullscreen = true; 

        } catch(e){ 

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        }     

    }-*/; 

     

    public native void setPosition(double x, double y, double width, double height) /*-{ 

        try { 

            this.videoWindow.setPosition(x, y, width, height); 

            this.@se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek.MediaPlayer::fullscreen = false; 

        }catch(e){ 

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        } 

    }-*/; 

     

    public native void setTransparency(double level) /*-{ 

        try { 

            this.browserWindow.setTransparency(level); 

        } catch(e){ 

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        } 

    }-*/; 

     

    public native void show()/*-{ 

        try { 

            this.videoWindow.show(); 

        } catch(e){ 

            //DISPLAY_EXCEPTION_ON_LOGLABEL 

        } 

    }-*/; 

} 
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Navigator.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

public class Navigator { 

    private InteractiveComponent focus; 

     

    public Navigator(){ 

        focus = null; 

    } 

     

    public Navigator(InteractiveComponent focus) { 

        this.focus = focus; 

        focus.setSelected(true); 

    } 

     

    public void click(){ 

        focus.click(); 

    } 

     

    public InteractiveComponent getFocus(){ 

        return focus; 

    } 

     

    public void navigateUp(){ 

        if (focus.getNavUp() != null){ 

            focus.setSelected(false); 

            focus = focus.getNavUp(); 

            focus.setSelected(true); 

        } 

    } 

     

    public void navigateDown(){ 

        if (focus.getNavDown() != null){ 

            focus.setSelected(false); 

            focus = focus.getNavDown(); 

            focus.setSelected(true); 

        } 

    } 

     

    public void navigateRight(){ 

        if (focus.getNavRight() != null){ 

            focus.setSelected(false); 

            focus = focus.getNavRight(); 

            focus.setSelected(true); 

        } 

    } 

   

    public void navigateLeft(){ 

        if (focus.getNavLeft() != null){ 

            focus.setSelected(false); 

            focus = focus.getNavLeft(); 

            focus.setSelected(true); 

        } 

    } 

    public void setFocus(InteractiveComponent component){ 

        focus = component; 

        focus.setSelected(true); 

    } 

} 
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SliderNavigator.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

import java.util.Vector; 

 

import com.google.gwt.user.client.ui.HasHorizontalAlignment; 

import com.google.gwt.user.client.ui.HasVerticalAlignment; 

import com.google.gwt.user.client.ui.HorizontalPanel; 

 

public class SliderNavigator extends Navigator { 

 

    private Vector<InteractiveComponent> components; 

    private HorizontalPanel sliderPanel;     

     

    public SliderNavigator(String CSS_Style){ 

        components = new Vector<InteractiveComponent>(); 

        sliderPanel = new HorizontalPanel(); 

        sliderPanel.setStyleName(CSS_Style); 

        sliderPanel.setHorizontalAlignment(HasHorizontalAlignment.ALIGN_CENTER); 

        sliderPanel.setVerticalAlignment(HasVerticalAlignment.ALIGN_MIDDLE); 

    } 

 

    public SliderNavigator(){ 

        components = new Vector<InteractiveComponent>(); 

        sliderPanel = new HorizontalPanel(); 

    } 

     

    public void addInteractiveComponent(InteractiveComponent component){ 

        components.add(component); 

         

        for (int i=0; i<components.size();++i){ 

            if (i == components.size()-1){ 

                components.get(i).setNavLeft(components.get(0)); 

            } else 

                components.get(i).setNavLeft(components.get(i+1)); 

             

            if ((components.size()/2) == i) 

                setFocus(components.get(i)); 

            else 

                components.get(i).setSelected(false); 

             

            updateSlider(); 

        } 

    } 

    

    private void updateSlider(){ 

        sliderPanel.clear(); 

     

        for (int i = 0; i < components.size(); ++i){ 

            sliderPanel.add(components.get(i).getActiveImage()); 

        } 

    } 
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public HorizontalPanel getSliderPanel(){ 

        return sliderPanel; 

    } 

     

    public void slideLeft(){ 

        super.navigateRight(); 

        sliderPanel.insert(sliderPanel.getWidget(sliderPanel.getWidgetCount()-1), 0); 

    } 

     

    public void slideRight(){ 

        super.navigateLeft();     

        sliderPanel.insert(sliderPanel.getWidget(0), sliderPanel.getWidgetCount()); 

    } 

} 
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System.java 
 

package se.systemagic.gwt.exjobb.GWTDemo.Bibliotek; 

 

public class System { 

    public final int ASPECT_RATIO_4_3 = 1; 

    public final int ASPECT_RATIO_16_9 = 2; 

     

    public System(){} 

     

    public native int getAspectRatio()/*-{ 

        return toiEnv.system.getAspectRatio(); 

    }-*/; 

     

    public native void setAspectRatio_4_3()/*-{ 

        toiEnv.system.setAspectRatio(toiEnv.system.ASPECT_RATIO_4_3); 

    }-*/; 

     

    public native void setAspectRatio_16_9()/*-{ 

        toiEnv.system.setAspectRatio(toiEnv.system.ASPECT_RATIO_16_9); 

    }-*/; 

     

    //TODO: add all the other System functions. 

}
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