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Johan Wänglöf
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SAMMANFATTNING
Om ett företag ska utveckla en ny mobilapplikation in-
nebär det att det måste tas fram många olika typer för att
deras applikation ska kunna användas på de största mo-
biloperativsystem. En hybridapplikation löser detta genom
att enbart utveckla de delar som måste använda enhetens
hårdvarufunktioner. Detta examensarbete kommer ta upp vil-
ka problem, och hur de löstes, som uppstod i avseende på
notifikationer, cache och offlineläge i utveckling av en kom-
munikationsaggregator i HTML5 för Android. Det visade sig
att det inte uppstod några större problem med att implemen-
tera notifikationer och cache medan offlinestödet var svårare
att implementera.

INLEDNING

Motivering
Det finns tre olika applikationsmiljöer som kan utvecklas
mot: webb-, native- och hybridapplikationer [10].

En webbapplikation är en hemsida som körs direkt i en-
hetens webbläsare. Denna typ kommer inte åt enhetens
hårdvarufunktioner.

En nativeapplikation kan enbart köras på det operativsystem
den applikationen är utvecklad för. Till exempel kan en iOS-
applikation inte köras på Android och vice versa.

En hybridapplikation kan använda enhetens
hårdvarufunktioner men är främst en hemsida utvecklad
i HTML, CSS och JavaScript som visas i en webbvy på
en enhet. En sådan applikation är en blandning, en hybrid,
mellan en native- och en webbapplikation. En hybridapplika-
tion körs som en vanlig nativeapplikation och måste därför
installeras från den onlinebutik som den aktuella enheten
installerar sina applikationer från. Androids onlinebutik
heter Google Play1 medan iPhoneanvändare installerar sina
applikationer från App Store2.

Denna rapport kommer reflektera det jobb som läggs ner i
Briteback, en kommunikationsaggregator som hjälper företag

1Google Play https://play.google.com/store
2App Store https://itunes.apple.com/en/genre/

mobile-software-applications/id36?mt=8

att på ett lättare och smartare sätt kunna kommunicera med
sina anställda genom att ha både chatt och e-post integrerat
tillsammans. I rapporten kommer problem och lösningar tas
upp om hur både native- och HTML5-funktioner integreras i
denna kommunikationsaggregator för att det ska fungera både
i en webbläsare och i en Androidapplikation. Denna applika-
tion använder Crosswalk3 för att skapa en hybridapplikation.

Det finns en tydlig trend i världen att smarta mobiltelefoner
(eng. smart phones) är på väg att bli normen. Detta är speciellt
tydligt i Mellanöstern och Afrika där försäljningen av smarta
mobiltelefoner har ökat med 50% de senaste åren4. Gartner5

estimerade att 9 utav 10 mobiltelefoner i världen kommer att
vara av den smartare typen6, samt att antalet smarta mobil-
telefoner ha överstigit 1.75 miljarder enheter under 2014 [1].
Marknaden för applikationer som används i dessa mobiltele-
foner är väldigt lukrativ [6] men för att kunna stödja de största
operativsystemen måste det oftast utvecklas mot många oli-
ka plattformar för att nå ut till den största möjliga publiken.
Istället för att utveckla mot många olika plattformar vilket tar
tid och kostar pengar7 kan en hemsida utvecklas som sedan
visas i telefonens webbläsare. Detta gör att enbart en mjuk-
vara utvecklas men den kan visas på de flesta smarta mobil-
telefoner som finns på marknaden idag. Det finns dock vissa
negativa aspekter att utveckla en sådan hemsida som ska visas
i en telefons webbläsare. En negativ aspekt är att denna appli-
kation inte kan komma åt enhetens hårdvarufunktioner, till
exempel för att visa notifikationer. Vissa menar även att pre-
standan inte blir lika bra som en applikation som körs direkt
i enheten, det finns dock inga studier om detta [18]. HTML5
är en teknik för att visa olika typer av innehåll på internet,
till exempel text, bilder och filmer. W3C8 släppte en rekom-
menderad HTML5-standard den 28 oktober 2014 [12] men
tekniken har kunnat användas under lång tid. Denna milstol-
pe hjälper utvecklare att konstruera hemsidor enligt en offi-
ciell standard och inte behöva använda element som enbart
vissa webbläsarföretag implementerat. 2014 skrev Gartner att

3Crosswalk Project https://crosswalk-project.org/
4Gartner Says Sales of Smartphones Grew 20 Percent in

Third Quarter of 2014 http://www.gartner.com/newsroom/id/
2944819

5About Gartner http://www.gartner.com/technology/
about.jsp

6Gartner Says Sales of Smartphones Grew 20 Percent in
Third Quarter of 2014 http://www.gartner.com/newsroom/id/
2944819

7How much does it cost to develop a mobile app?
http://appmuse.com/appmusing/how-much-does-it-
cost-to-develop-a-mobile-app/

8Help and FAQ - What does W3C do? http://www.w3.org/
Help/#activity
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HTML5 kommer vara bland de tio bästa mobila tekniker un-
der 2015 och 20169.

Syfte
Målet med detta examensarbete är att implementera stöd för
notifikationer, cachning och offlineläge när en hybridapplika-
tion utvecklas istället för en nativeapplikation.

• En notifiering är en typ av visuell påminnelse till
användaren att något har hänt som denne bör hantera.

• Cachning betyder att data mellanlagras för att användaren
inte ska behöva använda mer datatrafik än nödvändigt, det-
ta leder i sin tur att datan kan ladda snabbare eftersom den
redan ligger i minnet.

• Offlineläge är till för att användaren ska kunna använda
applikationen även när en internetuppkoppling inte finns
tillgänglig.

Frågeställningar
1. Vilka problem uppstår vid implementationen av native-

stöd för Android för en HTML5-baserad kommunika-
tionslösning, avseende:

(a) Notifieringar,
(b) Cache, och
(c) Offlinestöd

2. Hur kan dessa problem hanteras?

Avgränsningar
Rapporten kommer enbart göra undersökningar mot opera-
tivsystemet Android. Detta görs för att Android är ett av de
största mobila operativsystemet i världen [2].

Undersökningarna och implementationerna kommer göras
under examensarbetets tidsramar samt enbart av en utveck-
lare, därför kan vissa moment ramla utanför denna ram och
inte hinnas med.

BAKGRUND
Det arbete som kommer presenteras i denna rapport är gjort
på Android- och webb-klienterna för Briteback. Briteback är
en kommunikationsaggregator som hjälper företag att på ett
lättare och smartare sätt kunna kommunicera med sina an-
ställda genom att ha både chatt och e-post integrerat tillsam-
mans.

TEORI

Tre olika applikationsmiljöer
Enligt (Henning Heitkötter, Sebastian Hanschke, Tim A. Ma-
jchrzak, 2013) [10] kunde tre olika applikationsmiljöer iden-
tifieras:

1. Webbapplikationer,

2. Hybridapplikationer, och

3. Nativeapplikationer
9Gartner Identifies Top 10 Mobile Technologies and Capabiliti-

es for 2015 and 2016 http://www.gartner.com/newsroom/id/
2669915

Webbapplikationer
Webbapplikationer är utvecklade i HTML, CSS och Java-
Script och körs i telefonens webbläsare (se figur 1). Detta är
en traditionell hemsida som är optimerad för smarta mobilte-
lefoner. Denna optimering måste tänka på att det finns många
olika skärmstorlekar samt att användarinteraktionen inte är
densamma på till exempel en Androidenhet och en iPhone
(knapparna sitter på olika ställen etc.). En webbapplikation
kan dock inte använda enhetens hårdvaruspecifika funktioner
till exempel enhetens kamera.

Figur 1: Webbapplikation (anpassad från [16])

Hybridapplikationer
En hybridapplikation är, precis som en webbapplikation,
byggd i HTML, CSS och JavaScript men en hybridapplika-
tion har även tillgång till telefonens hårdvarufunktioner (se
figur 2). Denna typ av applikation kan alltså komma åt tele-
fonens kamera och den installeras, körs och har en startikon
precis som en nativeapplikation. En hybridapplikation körs i
en webbvy vilket är en webbläsare fast användaren kan in-
te integrera med den utan detta sköts helt av applikationen.
Utvecklingen på detta sätt går mycket snabbare eftersom det
som händer på hemsidan speglas direkt i mobilapplikationen,
och hemsidan kan användas för att visa samma innehåll på
flera olika enheter samtidigt [17].

Figur 2: Hybridapplikation (anpassad från [16])
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Nativeapplikationer
En nativeapplikation är skriven för att enbart fungera i dess
tänkta miljö (se figur 3). Till exempel måste en nativeappli-
kation till Android utvecklas i programmeringsspråket Java10

och en nativeapplikation till iOS måste vara utvecklad med
Swift11 (eller Objective-C12). Denna kod kan inte delas mel-
lan dessa två operativsystem och tar därför längre tid att ut-
veckla eftersom det utvecklas mot två olika miljöer. När en
nativeapplikation utvecklas används en uppsättning utveck-
lingsverktyg som är framtaget till den aktuella utvecklings-
miljön, denna uppsättning kallas SDK på engelska som står
för software developer kit. Om en Androidapplikation utveck-
las används SDK Tools från Google.

Figur 3: Nativeapplikation (anpassad från [16])

Webbvy i Android
En webbvy är till för att visa en hemsida i en applikation.
Den webbvy som följer med Android använder WebKit för
att rendera de hemsidor som visas i vyn [5]. En sådan vy är
inte en fullfjädrad webbläsare som innehåller en adress eller
navigeringskontroller (bakåt, framåt, uppdatera etc.) utan är
endast till för att visa en hemsida. Det är väldigt hjälpsamt
att använda en sådan vy om det till exempel finns text som
uppdateras ofta. Om denna text skulle placeras i applikatio-
nen istället skulle hela applikationen behöva uppdateras om
texten uppdaterades. Om det istället finns en hemsida med
denna text och en webbvy används för att visa den kan en-
bart hemsidetexten uppdateras för att användaren ska se den
uppdaterade texten direkt i applikationen utan någon uppda-
tering.

10Home: Java Platform https://docs.oracle.com/javase
11About Swift https://developer.apple.com/

library/ios/documentation/Swift/Conceptual/
Swift Programming Language/

12About Objective-C https://developer.apple.com/
library/ios/documentation/Cocoa/Conceptual/
ProgrammingWithObjectiveC/Introduction/
Introduction.html

Sandlådemiljö
En sandlådemiljö (eng. sandbox) är en vanlig dynamisk
mjukvaruanalys, som är en samling av tekniker som bland
annat innefattar övervakning av ändringar i filsystemet,
nätverksaktivitet, processer och trådar. En sandlådemiljö kan
beskrivas som ”en miljö där processaktiviteter begränsas en-
ligt en säkerhetspolicy”(eng. ”an environment in which the
actions of a process are restricted according to a security po-
licy”) [7]. I praktiken betyder detta att en applikation är iso-
lerad från andra applikationer för att inte kunna göra skada
utanför sin egna miljö.

Nedanför kommer skillnaden mellan två olika
sandlådemiljöer som är relevant för denna rapport nämligen
sandlådemiljöerna i iOS och Android.

iOS-sandlådemiljö[19]
1. Applikationsspecifika sandlådor med samma restriktioner

för alla applikationer.

2. Använder både DEP13 och ASLR14.

3. Har grundbehörigheter när en applikation installeras. Om
en applikation behöver fler rättigheter frågar operativsyste-
met användaren om de tillåter att applikationen får använda
rättigheten (se figur 4).

Figur 4: iOS rättighetsruta

Android-sandlådemiljö[19]
Varje Androidapplikation körs av en egen användare på filsy-
stemet, som i sin tur har ett unikt ID, vilket ger applikationen
egna rättigheter på en egen del på filsystemet där den kan
skriva data. Detta är också för att begränsa varje applikation
till sina egna processer och ska inte kunna komma åt andra
applikationers processer. Till exempel kan inte en applikation
läsa något från en annan applikation.

13DEP står för data execution prevention, DEP skiljer mellan data
och kod[24][19].

14ASLR står för address space layout randomization flyttar ap-
plikationens adressrymd till en slumpmässig adress[24][19]
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I figur 5 visas Androids mjukvarustack. I figuren synd det hur
operativsystem exekveras och det är den rutan som har ett
fönster runt omkring (Android runtime) som är den sandlåda
varje applikation använder sig utav. En ny sådan ruta skapas
varje gång en användare startar en applikation [3].

1. Applikationsspecifika sandlådor med utvecklarbestämda
restriktioner.

2. Använder varken DEP15 eller ASLR16.

3. Har inga grundbehörigheter utan utvecklaren måste spe-
cificera vilka rättigheter applikationen måste ha. Dessa
rättigheter måste användaren godkänna innan applikatio-
nen kan installeras (se figur 6).

Figur 5: Androids mjukvarustack [4]

Crosswalk mot Androids inbyggda webbvy
När Britebackapplikationen skapades gjordes valet att
använda Crosswalk istället för Androids inbyggda webbvy.
Detta val gjordes för att det är lättare att få samma funk-
tionalitet på alla typer av Androidenheter genom att kunna
bestämma vilken version av Chromium17 som ska köras. Ge-
nom detta val är det lättare att ha koll på vad som skulle gå
sönder och vad som fortsätter att fungera som det ska på hem-
sidan. Crosswalk använder inte Androids webbvy utan har
modifierat Chromium som är open-source variant av Goog-
les Chrome webbläsare.

En annan anledning att använda Crosswalk över den inbygg-
da webbvyn var att Crosswalk erbjuder fler HTML5 API:er

15Se fotnot 13.
16Se fotnot 14.
17The Chromium Projects http://www.chromium.org/Home

Figur 6: Androids rättighetsruta

än den inbyggda, detta har dock den inbyggda blivit myc-
ket bättre när Android 5.0 (Lollipop) blev släppt. I Android
5.0 kan webbvyn till exempel använda WebRTC som enbart
Crosswalk hade stöd för i tidigare Android-versioner. Men
även om den inbyggda blir bättre kan den ändå inte användas
i applikationen eftersom det skiljer för mycket mellan olika
Androidversioner. Genom att använda Crosswalk är det lätt
att få en fullständig överblick på vad som fungerar och in-
te fungerar. Detta är vitalt eftersom så många enheter som
möjligt ska stödjas och kunna använda applikationen, samti-
digt att det ska kunna vara möjligt att ha en sån liten kodbas
som möjligt.

Figur 7 visar resultatet från HTML5test18 som ger poäng
till webbläsare baserat på vilka HTML5 API:er webbläsaren
stödjer. I figuren syns det att Crosswalk, som kallas Unique
id, stödjer fler API:er än den inbyggda webbvyn som finns i
Android.

Figur 7: HTML5 funktionstest, högre är bättre [11]

Skillnader mellan native-, hybrid- och webbaseradeappli-
kationer
Den största skillnaden mellan en native- och en webbaserad-
applikation är vilket programmeringsspråk som används. Om
en nativeapplikation för Android utvecklas, används oftast Ja-
va som utvecklingsspråk som sedan exekveras i en virtuell

18HTML5test - About http://html5test.com/about.html
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miljö som heter Dalvik, medan en webbaseradapplikation ut-
vecklas med hjälp av HTML, CSS och JavaScript och kan
köras direkt en webbläsare. En hybridapplikation för Andro-
id utvecklas i både Java och HTML, CSS och JavaScript.

En annan stor skillnad mellan native- och hybridapplikationer
mot webbaseradeapplikationer är att den sistnämnda inte kan
användas om användaren inte har tillgång till internet medan
native- och hybridapplikationer kan användas offline om detta
finns inbyggt i applikationen [9]. Att ha ett offlineläge mins-
kar användarens dataanvändning och datakostnad genom att
spara viss data som användaren använder regelbundet [14].

Risker med att använda en tredjepartswebbvy
Den inbyggda webbvyn i Android har som standard att den
inte kan kommunicera utanför den applikation som använder
webbvyn, den lever i en sandlåda. Webbvyn har enbart
tillgång till information som är relaterat med webben, såsom
kakor och webbcache. Dessa spärrar finns för att omöjliggöra
att skadlig kod ska kunnas köras från en webbvy som poten-
tiellt skulle kunna skada applikationen, och möjligtvis and-
ra applikationer. Eftersom dessa spärrar finns är det svårt att
enbart köra en webbapplikation då vissa vill ha tillgång till
enhetens hårdvarufunktioner såsom dess kamera, eller dess
interna lagring för att visa/skicka filer. För att webbapplika-
tionen ska kunna få tillgång till enhetens hårdvara måste en
sorts brygga skapas mellan webbvyn och hårdvaran. Vad den-
na brygga essentiellt gör är att skapa hål i sandlådan för att
kunna komma åt hårdvara, och om dessa hål inte är säkra nog
kan skadlig kod komma igenom och skada applikationen, och
möjligtvis andra applikationer. Ett exempel är om en webbap-
plikation har fått rättigheten att skapa en notifikation på tele-
fonen kommer även JavaScript från andra hemsidor som visas
i denna vy ha tillgång att skapa en notifiering [13].

METOD
Detta avsnitt är uppdelat i två delar för att svara på de ställda
frågeställningarna. Den första delen visar hur problemanaly-
sen har tagits fram med hjälp av en programmeringsdagbok,
den andra delen visar hur den bästa lösningen systematiskt
togs fram.

Förstudie
Innan implementeringen av notifieringar, cache och offli-
nestödet började, undersöktes det hur andra utvecklare ha-
de implementerat liknande stöd i utveckling av en HTML5-
applikation på Android. Med vanliga Googlesökningar leta-
des det efter relevant information och det lästes även rele-
vant information på olika Androidmaillistor efter tips hur det-
ta skulle skötas. Detta gav värdefull information om hur im-
plementationen av notifikationer, cache och offlinestöd skulle
börja.

För att få en bättre förståelse för hur notifikationer fungerar
på Android lästes deras introduktionsguider19. Eftersom den
webbvy som används i denna applikation är baserad på Chro-
mium gjordes det efterforskning vad Chromium stödjer inom

19Notifications http://developer.android.com/guide/
topics/ui/notifiers/notifications.html

webbcachning20. Att hitta relevant information angående hur
offlinestöd implementeras i en applikation som visar en hem-
sida i en webbvy var svårhittat och det verkar inte vara många
som har försökt sig på detta.

Innan något började implementeras togs det fram en kravspe-
cifikation som listade vilka krav som fanns på notifikationer-
na, cachen och offlinestödet.

Implementering
Under implementeringsfasen användes Android Studio, som
är det senaste verktyg att använda i skrivande stund, om en
Androidapplikation ska utvecklas. Android Studio släpptes
maj 2013 [21] och är baserat på IntelliJ IDEA Community
Edition21 med tillagda verktyg som är tänkta att hjälpa Andro-
idutvecklare. Innan Android Studio släpptes användes främst
Eclipse för att utveckla Android med ett tilläggsprogram från
Google som gav Androidspecifika verktyg till Eclipse.

Denna rapport reflekterar det arbete som är gjort på företaget
Briteback där Scrum [15][23] användes som utvecklingsme-
tod med sprintar som pågick en vecka i taget. Detta betyder
att det var ett retrospektivt- och ett sprintstartmöte per vecka.
Utöver dessa möten var det ett dagligt scrummöte där varje
deltagare tog upp vad som hade gjorts dagen innan, vad som
skulle göras under den aktuella dagen och om det var några
problem. Detta dagliga möte ska vara kort och koncist där al-
la ska stå upp och inte utveckla de problem som har uppstått
alltför mycket.

På det retrospektivamötet diskuterades det om hur förra sprin-
ten hade gått. Bland annat diskuterades det om vad som skulle
börjas, fortsättas och slutas med.

I början av sprintstartmötet tidsestimerades varje ärende som
skulle vara med i den nya sprinten med hjälp av planerings-
poker [22] (eng. planning poker).

Briteback använder Git som versionhanteringsmjukvara och
det var därför naturligt att det användes i denna implementa-
tion.

Den relaterade koden som är skriven är testad i följande
Androidversioner: 4.4, 5.0 och 5.1. Det fanns inte tillgång till
enheter med lägre versioner, men eftersom den Crosswalk-
version som används måste ha lägst Androidversion 4.0 [8]
fanns det ingen direkt anledning att sätta upp virtuella miljöer
för versionerna mellan 4.0 och 4.4.

Britebacks webbapplikation är uppbyggt av HTML, CSS och
JavaScript.

Problemanalys
För att arkivera och mäta hur allvarliga problemen var fördes
en programmeringsdagbok där varje problem som uppstod
blev nedskrivna och analyserade. Jag bestämde mig för att
använda två olika dagböcker:

20Indexed Database API http://www.chromium.org/
developers/web-platform-status#TOC-Indexed-
Database-API-

21Download IntelliJ IDEA https://www.jetbrains.com/
idea/download/
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1. En dagbok där jag skrev ned det problem som uppstod di-
rekt när det skedde, användes för att föra snabba anteck-
ningar för att komma ihåg vad som hände under dagen. I
denna skrev jag även om problemet var lättlöst för mig eller
inte.

2. En daglig dagbok där jag svarade på de frågor jag kom fram
till var relevanta för mig (se nedan).

En studie presenterad i Journal of Personnel Psychology [20]
kom fram till att man ska svara på frågorna en eller flera
gånger per dag och att den sammanlagda svarstiden inte ska
överstiga 5 – 7 minuter totalt. På grund av denna restriktion
bör antalet frågor inte överstiga 5 totalt. Jag tog fram 3 olika
frågor som jag svarade på efter varje arbetsdag:

1. Vad har blivit gjort idag?

2. Vilka problem har uppstått?

3. Finns det några enkla lösningar på problemen?

Jag svarade på dessa frågor en gång i slutet av dagen men
när jag gjorde detta, och för att få fram de bästa svaren
på frågorna, tittade jag igenom den första dagboken för att
säkerställa att jag inte missade något som hade hänt under
dagen.

För att få fram data på hur allvarligt ett problem som uppstod
var, frågade jag personer på kontoret, samt andra utveckla-
re, att försöka återskapa problemet. Värt att notera är att jag
inte tog upp de problem jag ansåg vara väldigt lätta att hit-
ta och lösa själv. Jag frågade minst 6 personer per problem,
detta för att kunna säkerställa om det var en hög, medel el-
ler låg allvarlighetsgrad. Det enda jag gav kollegorna var vad
problemet var och ingen annan hjälp.

För att mäta allvarlighetsgraden på problemen baserat på sva-
ren från kollegorna tog jag fram följande skala:

1. 2, eller mindre, användare: Låg allvarlighetsgrad

2. Mellan 3 och 5 användare: Medel allvarlighetsgrad

3. 6, eller fler, användare: Hög allvarlighetsgrad

Lösningsförslag
När problemet hade blivit analyserat och fått en allvarlig-
hetsgrad togs det fram minst ett förslag hur problemet skulle
lösas men målet låg på två, eller helst fler, förslag. När enbart
ett förslag togs fram var det oftast på ett sådant problem jag
ansåg vara lätt att lösa själv, annars försöktes det att ta fram
minst två förslag.

Innan förslag för problemet togs fram utvärderades problemet
utifrån följande perspektiv i den mån det gick:

1. Hur lång tid tog det för testaren att återskapa problemet?

2. Finns det något bibliotek som löser liknande problem?

(a) Om inte, har jag skrivit något liknande som kan
återanvändas?

3. Vilken allvarlighetsgrad har problemet?

(a) Om problemet är av den låga graden, kan det lösas
senare utan att applikationen går sönder?

När dessa perspektiv hade svar och lösningsförslag tagits
fram bestämdes det vilken lösning som skulle användas ge-
nom att föra en diskussion med chefen för projektet och få
fram vilken lösning han tyckte passade bäst.

RESULTAT
I grafen nedan finns de 5 största problem som uppstod (P1
är det största funna problemet, P5 är det problem som hade
den lägsta allvarlighetsgraden av dessa 5 problem) och dess
allvarlighetsgrad baserat på den skala som togs fram i Me-
todstycket:
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Med denna skala syns det att P1, P2, P3 och P4 är av den
högre allvarlighetsgraden medan P5 är av den lägre allvarlig-
hetsgraden.

Texten nedan är uppdelad per frågeställning samt per pro-
blem.

Problem med notifieringar

Problem 1 - Popupnotifikationer (P1)
Popupnotifikationer används när användaren har applikatio-
nen öppen och använder den. I Briteback används popupnoti-
fikationer för att visa användaren att ny e-post har kommit.

Perspektiv
Det gick väldigt snabbt för testarna att återskapa problemet
eftersom det märktes direkt när ett nytt e-post kom. Problem
1 har en hög allvarlighetsgrad enligt den framtagna skalan.

Lösningsförslag
Utifrån det perspektiv som togs fram hittades enbart ett
lösningsförslag. Detta för att, just då, enbart fanns en tanke
på hur problemet skulle lösas:
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1. Skapa en funktion i applikationen som skapar en Toast22

som var synlig för Crosswalk och kunde därmed också
kunna kallas på från hemsidan.

Detta tillvägagångssätt ändrades med senare iterationer till ett
JavaScriptbibliotek som heter Android-Toast23, detta biblio-
tek skapar popupnotifikationer som liknar Toasts (se figur 8).

Figur 8: Britebacks toast

Problem 2 - Notifikationer i notifieringsfältet (P2)
Notifikationer i Androids notifieringsfältet används för att vi-
sa användaren att det har hänt något i en applikation som inte
visas aktivt på skärmen, som berör användare. I denna appli-
kation används denna typ av notifikation enbart när det har
kommit ett nytt e-postmeddelande. I figur 9 syns det hur det
ser ut när ett nytt e-postmeddelande har kommit.

Figur 9: Android notifieringsfält med Britebackikon

Perspektiv
Samma som för popupnotifikationerna gick det snabbt för tes-
tarna att återskapa problemet eftersom ingen notifikation vi-
sades när ett nytt e-postmeddelande blev mottaget. Android
har en inbyggd klass för denna typ av notifikationer som he-
ter NotificationManager24. Problem 2 har en hög allvarlig-
hetsgrad enligt den framtagna skalan.

Lösningsförslag
Eftersom det finns en inbyggd klass i Android för att bygga
notifikationer i notifieringsfältet fanns det ingen anledning att

22Toast http://developer.android.com/reference/
android/widget/Toast.html

23Android-Toast https://github.com/jadjoubran/
Android-Toast

24NotificationManager http://developer.android.com/
reference/android/app/NotificationManager.html

inte använda denna. Det togs fram två olika lösningsförslag
med användandet av denna klass:

1. Skapa en egen klass som har vissa standardvärden som of-
tast kommer användas när en ny notifikation skapas som
sedan skapar en notifikation med NotificationManager.

2. Kalla på NotificationManager varje gång en ny notifikation
ska skapas och visas.

Vald lösning
Den lösning som blev vald på grund av man kan återanvända
den kod som är skriven blev det första lösningsförslaget, alltså
att skapa en egen klass med standardvärden. Se bilaga 1 för
denna klass.

Problem 4 - Visa notifikationer vid rätt tidpunkt (P3)
Briteback har en egenskap där användaren kan ställa in vilka
tider nya e-postmeddelanden ska visas på (kallade uppdate-
ringstider). Om applikationen har blivit installerad på en en-
het ska det visas en notifikation på detta klockslag om några
nya e-postmeddelanden har kommit.

Perspektiv
De som testade detta hade väldigt varierade tider att upptäcka
om detta var ett problem eller inte, eftersom varje testare sat-
te sin egna uppdateringstider. Det hittades inget bibliotek som
gjorde liknande uppgift utan det fick skrivas egna funktioner
som löste problemet. Problemet har en hög allvarlighetsgrad
eftersom de flesta testarna inte fick alla e-postnotifikationer
som de fick av andra e-postapplikationer som fanns installe-
rade.

Lösningsförslag
Eftersom detta var en helt ny implementering var det vik-
tigt att försöka få den rätt från början. Det togs fram följande
lösningsförslag:

1. Ta reda på användarens nästa uppdateringstid och ställ in
ett larm för att kolla efter nya e-post på den tidpunkten.

2. Ta reda på användarens nästa uppdateringstid och ställ in
en timer på hur länge det var mellan tiden just då och nästa
uppdateringstid.

3. Låta en timer vara igång i bakgrunden på enheten som kol-
lar om en ny uppdateringstid har inträffat varje minut.

4. Skapa en server som skickar notifikationer till enheten vid
en uppdateringstid.

5. Ta reda på användarens alla uppdateringstider och ställ in
ett unikt larm per tid.

Vald lösning
Under de första iterationerna valdes lösningsförslag 3, alltså
att ha en timer igång i bakgrunden som kollar varje minut
om en uppdateringstid har inträffat. Denna idé skrotades ef-
ter några iterationer i förmån mot det sista lösningsförslaget.
Detta på grund av det drog väldigt mycket batteri att ha en
bakgrundsprocess igång som gjorde kollar mot en extern ser-
ver om ett nytt e-postmeddelande hade kommit eller inte. Det-
ta förslag användes relativt länge och många småproblem som
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uppstod löstes på kort tid och det fungerade även bra. Dock
drog detta också extra batteri från enheten vilket inte är at-
traktivt för användaren men ändrades inte eftersom det skulle
ta för lång tid.

Problem med cache

Problem 5 - Cachning (P5)
Cache mellanlagrar data för att få tillgång till datan snabba-
re än om den skulle behövas hämtas från en server. I Brite-
back används cache för att lagra e-postmeddelanden för att
snabbare kunna ladda e-postvyn. Detta gör att applikationen
slipper fråga externa serverar om e-postmeddelanden som
användaren redan sett. Eftersom Briteback använder Cross-
walk som webbvy behövdes ingen implementation då Cross-
walk använder IndexedDB precis som den vanliga webbap-
plikationen gör.

Perspektiv
Det var svårt för testarna att märka av om cachen var inakti-
verad eller aktiverad och det tog därför lång tid för dem att
upptäcka problemet. Eftersom Crosswalk redan har stöd för
den cache som används har detta problem en låg allvarlig-
hetsgrad eftersom det var så få som märkte någon skillnad
när cachen var inaktiverad eller aktiverad.

Lösningsförslag
Eftersom det är hemsidan som använder cachen för att spa-
ra innehåll och inte Androidapplikationen är detta problem
utanför denna rapports begränsningar.

Även om det var få som märkte om cachen var av- eller
påslagen var det intressant att få reda på tidsskillnader med
den av- och påslagen. För att få en bra bild på skillnaderna
bestämdes det att ta värden när cachen var avaktiverad (fall
1), första gången användaren går in i applikationen med cache
aktiverad (fall 2), samt när cachen är initierad (fall 3). Dessa
värden spelades in fem gånger per fall vilket gav de resultat
som finns i figurerna. De värden som inspelningarna visade
finns i bilaga 2.
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Problem med offlinestöd

Problem 3 - Offlineläge (P3)
Offlinestöd behövs för att kunna använda en applikation ut-
an en internetuppkoppling. Offlinestöd i Briteback används
för att minska uppstartstiden samt minska datamängden
användarna behöver för att starta applikationen. Offlinestödet
laddar hem en zipfil med alla filer som behövs för att visa Bri-
teback i webbvyn. Dessa filer används sedan av applikationen
istället för att ladda hem filerna varje gång applikationen star-
tas.

Perspektiv
Det var enkelt för testarna att återskapa problemet genom
att stänga av sin dataanslutning på sin enhet. Det finns ing-
et färdigt bibliotek för att lägga in ett offlineläge i Android
utan det behövdes skrivas själv. Detta problem har en hög all-
varlighetsgrad.

Lösningsförslag
Då detta är ett måste att ha i applikationen fanns det bara ett
lösningsförslag:

1. Implementera ett offlineläge för att användaren ska kunna
använda applikationen utan en datauppkoppling.

Vald lösning
Efter ett antal iterationer och efterforskningar märktes det att
applikationen behövde en intern webbserver för att få kun-
na implementera ett offlineläge. När detta märktes fanns det
dock ingen tid kvar att implementera ett sådant läge.

Det var nödvändigt att implementera en intern webbserver i
applikationen för att kunna visa hemsidan då denna är dy-
namisk där mycket text ändras och läggs till. Det lilla som
gjordes var bestämma vilken webbserver att implementera
och valet föll på NanoHttpd25 för det är en väldigt enkel, och
snabb, webbserver som endast består av en fil.

25NanoHttpd http://nanohttpd.com/
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DISKUSSION

Resultat
Notifikationer
Implementeringen av popupnotifikationer gick bra och det var
inga riktiga problem egentligen. Det som behövdes göras var
att läsa på hur funktioner i applikationen som var synliga för
Crosswalk, kallades från hemsidan. Detta skapade dock ett
potentiell säkerhetshål i webbvyns sandlåda som är påpekat
i [13], som menar att ett sådant säkerhetshål kan ge väldigt
allvarliga problem.

Implementeringen av notifikationer i notifieringsfältet var det
mer jobb med även om det inte heller var överdrivet svårt.
Den första implementationen hade väldigt mycket duplicerad
kod som enbart kopierades där en notifikation skulle synas.
När det visuella hur notifikationen såg ut var bra, skapades
en notifikationsklass för att göra det lättare att skapa notifika-
tioner som såg likadana ut utan att ha duplicerad kod överallt
som är svårt att underhålla.

Cache
Då det inte blev några konstigheter att få cache att fungera
med Androidapplikationen tog denna del mycket kortare tid
än vad som hade räknats med. Under “utvecklingen” blev det
inget skrivet i den dagliga dagboken eftersom allt fungerade
direkt utan att det behövdes utveckla något.

Att det inte blev några konstigheter med cachen beror mycket
på att Crosswalk används i applikationen då Crosswalk har
stöd för väldigt många HTML5 API:er som man kan se i [11],
inklusive IndexedDB som webbapplikationen använde för att
cacha innehåll.

Offlinestöd
Offlinestödet var det som hade flest och svårast problem att
lösa. Det tog väldigt lång tid att komma framåt och det tog
väldigt lång tid att komma fram till att det behövdes en in-
tern webbserver, som serverade hemsidan till applikationen.
Innan det kom fram till att en intern webbserver behövdes,
hade många olika idéer tagits fram och implementerats för att
senare visa att de implementeringarna inte fungerade.

Enligt [9] ska ett offlineläge fungera i både native- och hy-
bridapplikationer, dock inte i webbapplikationer. Ett offli-
neläge är viktigt för alla sorters applikationer som har stöd
för detta då detta kan leda att användaren sparar både pengar
och tid[14].

Metod
Implementering
Under implementering hade det varit bättre att kunna testa
den relevanta koden på fler enheter med Android och fler ver-
sioner av Android för att få en bättre bild på hur systemet
fungerar på olika typer av enheter. För att lösa detta kunde
virtuella miljöer sättas upp med olika Androidversioner och
testas på det sättet.

Allvarlighetsgradering
Detta kunde ha gjorts annorlunda genom låta testarna gradera
det problem de fick testa istället för att jag tog fram den skalan

som användes. Detta skulle ge problemen en bättre allvarlig-
hetsgradering eftersom graderingen skulle bero på att fler än
bara jag hade tyckt till om.

Problemanalys
Jag skulle kunna ha följt det studien i Journal of Personnel
Psychology [20] kom fram till och svara på de framtagna
frågorna flera gånger om dagen, samt ha kommit fram till fler
frågor. Detta skulle ge en mer specificerad översikt på vad
som var svårt och problematiskt just då.

För att få fram hur allvarligt ett problem var tog jag hjälp av
kollegor samt av andra utvecklare, dels för att det var svårt att
klassificera problemet själv samt för att stärka validiteten av
den skala som jag tog fram.

Lösningsförslag
Här skulle jag kunna ha tagit fram fler perspektiv för att få en
bättre bild på allvarlighetsgraden på varje problem.

Arbetet i ett vidare sammanhang
Att utveckla hybridapplikationer blir allt vanligare eftersom
det tar mycket kortare tid och kostar därmed mindre än att
utveckla en nativeapplikation. Det som bland annat arbetar
mot hybridapplikationer är alla olika mobila operativsystem
har olika grafiska användargränssnitt. Detta betyder att även
applikationer från samma företag med samma funktionalitet
ser olika ut på till exempel en Androidenhet och en iPhone.
Detta betyder att användaren kanske inte får samma upple-
velse av en hybridapplikation som användaren hade fått av en
nativeapplikation.

SLUTSATSER
Det är väldigt intressant att utveckla en hybridapplikation i
många aspekter. Det som måste tänkas på att är att applika-
tionen kommer användas i många olika enheter som bland
annat har olika skärmstorlekar och olika prestanda vilket gör
det väldigt viktigt att optimera även de minsta delarna av ap-
plikationen. Även om det är mycket att tänka på när en hy-
bridapplikation utvecklas kommer en väldigt stor publik nås
med en och samma kodbas som förhoppningsvis är mindre än
om en nativeapplikation hade utvecklats.

Notifikationer
Det enda problemet med popupnotifikationer var att webbap-
plikationen behövde få tillgång till enhetens hårdvara, vilket
egentligen inte är ett problem, men en säkerhetsrisk [13]. Det-
ta gjordes via Crosswalk som exponerar hårdvarufunktioner
till webbapplikationen via funktioner som utvecklaren själv
exponerar. Detta blev senare ersatt med ett JavaScriptbiblio-
tek som gör detsamma fast utan att behöva exponera funktio-
ner för webbapplikationen.

Notifikationer i notifieringsfältet var inga problem eftersom
de endast användes när applikationen var nerstängd och var
därför skriven helt i Java.

Cache
Cache fungerade direkt med hjälp av Crosswalk eftersom
Crosswalk är baserat på Chromium. Chromium har väldigt
bra stöd för den databasen som används för cachning på Bri-
teback nämligen IndexedDB.
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Offlinestöd
Offlinestöd uppnåddes inte i applikationen. Detta var på
grund av att det behövdes implementeras en lokal webbser-
ver för applikationen vilket tog relativt lång tid. Det tog även
lång tid att komma fram till att applikationen behövde en egen
webbserver och innan detta gjordes testades olika implemen-
tationer som inte fungerade. När den lokala webbservern fun-
gerade som den skulle, behövdes det ytterligare implementa-
tion för att applikationen skulle kunna använda offlinefilerna.

Arbete i framtiden
Det hade varit väldigt intressant att testa andra webbvyer till
Android för att se om webbapplikationen hade fungerat bättre
i avseende på hastighet på gränssnittet.

Det hade även varit väldigt intressant att se hur offlineläget
skulle fungera och hur mycket arbete kvar, det var att göra.
Jag kom till exempelvis fram till att det behövdes imple-
menteras en URL i servern som serverade de offlinefiler ap-
plikationen behövde och sedan göra en funktion i applika-
tionen som hanterade dessa filer när den väl hämtat dem.
Det hade varit intressant att veta om detta skulle vara rätt
tillvägagångssätt eller om det finns något annat sätt att göra
det på.
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NotificationUtility.java
1 package com.briteback.helpers;
2
3 import android.app.Notification;
4 import android.app.NotificationManager;
5 import android.app.PendingIntent;
6 import android.content.Context;
7 import android.content.Intent;
8 import android.graphics.Color;
9 import android.media.RingtoneManager;

10 import android.net.Uri;
11 import android.os.Build;
12 import android.support.v4.app.NotificationCompat;
13 import android.util.Log;
14
15 import com.briteback.Constants;
16 import com.briteback.MainActivity;
17 import com.briteback.R;
18 import com.crashlytics.android.Crashlytics;
19
20 import java.util.List;
21
22 /*
23 * Helper class where all notifications are built
24 */
25 public class NotificationUtility {
26 private static final String LOG_TAG = "NotificationManager";
27 private Context context;
28 private PendingIntent pIntent;
29 NotificationManager nManager;
30 NotificationCompat.Builder builder;
31 NotificationCompat.InboxStyle inboxStyle = new NotificationCompat.←↩

InboxStyle();
32
33 public NotificationUtility(Context context) {
34 this.context = context;
35 Intent mainActivity = new Intent(context, MainActivity.class);
36 pIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0, mainActivity, 0);
37 nManager = (NotificationManager) context.getSystemService(Context.←↩
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NOTIFICATION_SERVICE);
38
39 builder = new NotificationCompat.Builder(this.context);
40
41 // Change the background color on Lollipop
42 if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
43 int color = this.context.getResources().getColor(R.color.←↩

primary_background);
44 builder.setColor(color);
45 }
46 builder.setSmallIcon(R.mipmap.appicon_transparent);
47
48 builder.setContentIntent(this.pIntent);
49 builder.setAutoCancel(true);
50 }
51
52 /*
53 * Will create the notification and show it
54 */
55 public void showNotification(int notifyId, Notification notification) ←↩

{
56 nManager.notify(notifyId, notification);
57 }
58
59 public void cancelNotification(int notifyId) {
60 Crashlytics.log(Log.DEBUG, LOG_TAG, "Cancelling: " + String.←↩

valueOf(notifyId));
61 nManager.cancel(notifyId);
62 }
63
64 /**
65 * Set sound on the notification to the default notification sound
66 */
67 public void setDefaultSound() {
68 Uri notificationUri = RingtoneManager.getDefaultUri(←↩

RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION);
69 this.builder.setSound(notificationUri);
70 }
71
72 /**
73 * Set sound on the notification to a custom sound
74 * @param uri The path to the sound to be played when the ←↩

notification shows
75 */
76 public void setSound(Uri uri) {
77 this.builder.setSound(uri);
78 }
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79
80 /**
81 * Set the vibration pattern for the notification
82 */
83 public void setVibration() {
84 this.builder.setVibrate(new long[]{250, 250, 250, 250, 250});
85 }
86
87 /**
88 * Set lights on the notification for the LED on the device
89 */
90 public void setLights() {
91 this.builder.setLights(Color.WHITE, 3000, 3000);
92 }
93
94 public void setDeleteIntent(Class<?> intentClass, int notificationId) ←↩

{
95 Crashlytics.log(Log.DEBUG, LOG_TAG, "Setting delete intent with ID←↩

: " + String.valueOf(notificationId));
96 Intent intent = new Intent(this.context, intentClass);
97 intent.putExtra(Constants.EXTRA_NOTIFICATION_ID, notificationId);
98 PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(this.←↩

context, 0, intent, PendingIntent.FLAG_CANCEL_CURRENT);
99 this.builder.setDeleteIntent(pendingIntent);

100 }
101
102 public void setContentIntent(Class<?> intentClass) {
103 Intent intent = new Intent(this.context, intentClass);
104 // intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.←↩

FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP);
105 // intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT);
106 //PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT
107 PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this.←↩

context, 0, intent, 0);
108 this.builder.setContentIntent(pendingIntent);
109 }
110
111 /**
112 * Make the notification "sticky".
113 * Important to remove the stickiness when done, else the notification←↩

will be in the user’s notification
114 * for a long, long, loong time
115 * @param ongoing True to make it sticky, false to remove the ←↩

stickiness
116 */
117 public void setOngoing(boolean ongoing) {
118 this.builder.setOngoing(ongoing);
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119 }
120
121 /**
122 * Auto cancel makes the notification disappear when the user touch it
123 * @param autoCancel Default is true, false to keep the ←↩

notification until it is swiped
124 */
125 public void setAutoCancel(boolean autoCancel) {
126 this.builder.setAutoCancel(autoCancel);
127 }
128
129 /*
130 * Create a one line notification
131 */
132 public void showNormalNotification(CharSequence title, CharSequence ←↩

text, int id) {
133 Crashlytics.log(Log.DEBUG, LOG_TAG, "Notification title: " + title←↩

);
134 Crashlytics.log(Log.DEBUG, LOG_TAG, "Notification text: " + text);
135
136 this.builder.setContentTitle(title);
137 this.builder.setContentText(text);
138
139 this.showNotification(id, this.builder.build());
140 }
141
142 /*
143 * Create a multiple line notification
144 */
145 public void showBigNotification(CharSequence title, CharSequence text,←↩

List<String> lines, int id) {
146 // NotificationCompat.Builder builder = this.getStandardBuilder();
147 this.builder.setContentTitle(title);
148 this.builder.setContentText(text);
149
150 inboxStyle.setBigContentTitle(title);
151 for (String line : lines) {
152 inboxStyle.addLine(line);
153 }
154 this.builder.setStyle(inboxStyle);
155
156 this.builder.setNumber(lines.size());
157
158 this.showNotification(id, this.builder.build());
159 }
160 }
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1. Fall 1: Cachen är avaktiverad

2. Fall 2: Första gången användaren går in på hemsidan med cache aktiverad

3. Fall 3: Cachen är aktiverad och initierad

Körning Fall 1 Fall 2 Fall 3

1 3102,416 2988,268 416,209
1 2902,228 2878,001 381,847
Summa 6004,644 5866,269 798,056

2 2274,648 2839,15 250,732
2 2110,988 2576,167 349,499
Summa 4385,636 5415,317 600,231

3 2310,508 2387,405 324,19
3 2873,899 2327,792 391,294
Summa 5184,407 4715,197 715,484

4 2843,554 2311,269 257,356
4 2431,29 3526,964 368,834
Summa 5274,844 5838,233 626,19

5 2881,931 2767,858 319,14
5 2133,663 2601,339 403,686
Summa 5015,594 5369,197 722,826

Tabell 1: Millisekunder att ladda sidan utan cache, init cache och med cache
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På svenska

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

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva  ut  enstaka  kopior  för  enskilt  bruk och  att  använda det  oförändrat  för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet  kräver  upphovsmannens  medgivande.  För  att  garantera  äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.
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den omfattning som god sed kräver  vid användning av dokumentet  på  ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.
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förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
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The online availability of the document implies a permanent permission for
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security and accessibility.

According  to  intellectual  property  law  the  author  has  the  right  to  be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.
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