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Abstract 

Web-based information systems are now a common practice for companies to optimize their 

operations. By making use of web applications such as web services, resources and data can easily 

be shared within the company at a local and even global level over the internet, by accessing these 

resources and data from centralized databases through the web-service. This work was performed at 

Syntronic Software Innovations (SSI) in Gävle and it is based on their specifications and requirements 

that the system has been developed. This thesis describes how such a web system can be developed, 

as well as how the techniques and tools available today are best suited for the purpose. To answer 

these questions, the design science research method has been used. The techniques and tools that 

the research showed to be best suited for this purpose will then be used to practically develop an IT 

artifact in the form of a web system where a web application - or web service - contains the 

functionality to connect to the database and retrieve data, and a client to which the data will be 

retrieved. The IT artifact is then evaluated using the method of "black box testing", or verification 

testing, to determine whether the system met the requirements in the requirement specification. 

The research shows that it is possible to develop such a system by means of the research method 

used.
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Sammanfattning 

Webbaserade informationssystem är idag en vanlig metod för företag att effektivisera sin 

verksamhet. Genom att använda sig av webbapplikationer så som web-services, kan resurser och 

data enkelt delas inom företaget på lokal och även global nivå över internet, genom att dessa 

resurser och data hämtas via web-servicen från centrala databaser. Examensarbetet utfördes hos 

Syntronic Software Innovations (SSI) i Gävle och det är utifrån deras specifikationer och krav som 

systemet har utvecklats. Denna uppsats redogör för hur ett sådant webbsystem kan utvecklas, samt 

vilka tekniker och verktyg som finns tillgängliga idag lämpar sig bäst för ändamålet. För att kunna 

svara på dessa frågor kommer forskningsmetoden design science att användas. De tekniker och 

verktyg som under forskningsarbetet visats sig vara bäst lämpade för ändamålet kommer sen att 

användas för att praktiskt utveckla en IT-artefakt i form av ett webbsystem där en webapplikation, 

eller web-service, innehåller funktionalitet för att koppla upp mot databasen och hämta data, samt 

en klient till vilken dessa data hämtas. IT-artefakten utvärderas sedan med hjälp av metoden ”black 

box testing”, eller verifikationstest, för att undersöka om systemet uppfyllt de krav som angetts i 

kravspecifikationen. Forskningsarbetet visar att det är möjligt att skapa ett sådant system med hjälp 

av den forskningsmetod som använts. 
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1. Inledning 

Här presenteras en inledande inblick i ämnet vars den här uppsatsen behandlar, det vill säga 

webbaserade system med en så kallad SOA (Service Oriented Architecture). Problemet som är 

tänkt att lösas presenteras också samt forskningsfrågor och syftet med arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Datoriserade system som kommunicerar över internet är idag en vanlig, och växande lösning i 

moderna företag för att effektivisera sin företagsamhet. En vanlig struktur på ett sådant 

webbsystem är där företagets data lagras centralt i databaser för att sedan bli tillgänglig för 

företagets anställda genom mjukvara installerad på en webbserver. Denna typ av system 

använder sig av en så kallas Service Oriented Architecture (SOA), även känd som ”cloud 

computing”, där den installerade mjukvaran på servern kallas för en web service, och innehåller 

funktionalitet för att hämta data från databaserna. Web services kan även användas direkt av 

andra mjukvarusystem för att bilda stora komplexa webbsystem som har tillgång till samma 

data. Hendrick (2011) skriver i en artikel om relevansen av SOA system: 

”The reality is that IT is in the midst of a very significant transition from software to services. This 

transition is occurring because of architectural, technological, and business model changes that 

are designed to expand and enhance the role of IT within the enterprise. This transition from 

software to services is the next step in the evolution of SOA and provides confirmation that the 

principles behind SOA are sound and remain relevant in light of the changes that are occurring in 

IT.” 

Examensarbetet kommer att utföras hos Syntronic Software Innovations (SSI) i Gävle, och 

innefattar att utveckla en it-artefakt bestående av ett sådant webbsystem som beskrivits ovan. 

Systemet kommer vid ett lyckat genomförande att kunna användas av SSI i ett annat projekt där 

behovet av utvecklingen av ett sådant system finns. 

1.2 Problemformulering/Kunskapsbehov 

Systemet som ska designas och utvecklas är ett web-baserat larmhanterings system. Larmen 

som systemet ska hantera är av typen utryckningslarm och kan till exempel vara larm som 

inkommer från brukare inom äldrevården. En databas ska användas för att lagra larmen. Dessa 

larm ska kunna hämtas till en mobil Android enhet via en web service. Larminformationen ska 

inkludera larmets geografiska position. Användaren ska kunna acceptera ett alarm och det ska 

då bli markerat som accepterat i databasen. 

För att detta system ska kunna byggas på ett effektivt och välplanerat sätt behövs ställning tas 

till vilken typ av utvecklingsprocessmodell som ska användas, samt vilken typ av 

forskningsmetod och utvärderingsmetod som är lämpligast. 

För genomförandet av detta projekt behöver kunskap erhållas inom områden som: 

 Databaser och tekniker 

 Web Services 
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 Android programmering  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för utvecklingsprocessen av systemet. Den ska beskriva 

förloppet av hur kunskapsbehovet uppfylls genom forskning inom de relevanta områdena i 

forskningsfrågorna. Vidare beskrivs hur forskningsresultaten används för att välja lämpliga 

tekniker och verktyg för att skapa en design som slutligen kan implementeras i skapandet av IT-

artefakten. 

Frågeställning: 

 Hur kan ett web-baserat larmhanteringssystem i Android utvecklas? 

 Vilka tekniker och verktyg lämpar sig bäst för utveckling av ett sådant system? 

  

1.4 Avgränsningar 

Nedan beskrivs de avgränsningar som finns för arbetet och innefattar kraven för systemet, samt 

tidsplaneringen av genomförandet av arbetet. 

 

1.4.1 Krav 

Kraven som Syntronic Software Innovations AB har på systemet är uttryckta i en krav 

specifikation (bilaga A) skriven av Peter Bodhem, projektledare på SSI. Varje krav är tilldelade en 

indikation om hur vida kravet ska vara implementerat i första releasen. Indikationerna är MUST, 

COULD och WON´T – be implemented. 

Funktionella krav: 

 (MUST) Systemet ska designas för att fungera på en PC med Windows 7 (32-bit). 

 (MUST) Alarm data ska lagras i en databas. 

 (MUST) Androidenheten ska få en notification när ett nytt larm inkommit i databasen. 

 (COULD) Androidenheten ska visa larmets geografiska position på en karta. 

 (WON´T) Användaren av systemet måste logga in med lösenord för att använda systemet. 

Icke funktionella krav: 

 (MUST) Alla licenser och mjukvara som används vid utvecklingen av systemet måste vara 

kostnadsfria och open-source. 
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1.4.2 Tidsplan 

Examensarbetet kommer att genomföras under en tidsperiod om tio veckor. För att effektivt 

disponera tiden för arbetet så har en tidsplan utformas (bilaga B). Eftersom tidigare kunskap och 

erfarenhet inom området webbutveckling av den här typen är mycket låg eller obefintlig, så 

kommer den första delen av tidsperioden ägnas åt relevant forskning. 

 

1.4.3 Prototyp 

Eftersom tidsperioden för projektet är endast tio veckor och ingen eller liten tidigare erfarenhet 

inom det relevanta tekniska området finns, verkar det rimligt att det system som kommer 

utvecklas bör anses som en prototyp.  

1.5 Kunskapsintressenter 

Den främsta kunskapsintressenten är Syntronic Software Innovations AB, eftersom 

examensarbetet utförs i regi med dem. Projektets upphovsman är Peter Bodhem vilken också 

agerat som projektledare och har sammanställt kravspecifikationen för systemet. Särskilt 

intresse ligger i de tekniker och verktyg som använts under utvecklingen av IT-artefakten. Vid ett 

lyckat genomförande av projektet kan systemet som helhet eller delar användas i framtida 

projekt på SSI. 

 

1.6 Disposition 

Andra kapitlet innefattar metoddelen, där forskningsmetoderna presenteras. Tredje kapitlet 

innehåller den teori som forskningsarbetet behandlar. I kapitel fyra presenteras empirin grundat 

på forskningen från kapitel tre. Kapitel fem är den avslutande delen av uppsatsen där slutsatser 

och reflektioner görs på hur vida arbetet har lyckats eller inte. Kapitel sex innehåller förslag på 

fortsatt arbete för utveckling av systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. Forskningsansats och Metod 

Här presenteras den forskningsstrategi som kommer att användas under forskningsarbetet. 

2.1 Forskningsansats 

Forskningsstrategin som kommer att användas i den här uppsatsen är design science. Denna 

forskningsstrategi är vanlig när utveckling av en IT-artefakt är en del av uppsatsen. Design 

science beskrivs av Hevner et al (2004) som en av de två huvudsakliga forskningsparadigmer 

inom informationssystem. Hevner et al (2004) menar även att design science paradigmen strävar 

att utöka gränserna för människor och organisationers kapacitet genom att skapa nya och 

innovativa artefakter. Oates (2006) benämning av design science är design and creation, och det 

är Oates riktlinjer som kommer att användas som forskningsstrategi i denna uppsats. 

Oates (2006) menar att design and creation är ett problemlösande angreppsätt, och en iterativ 

process som innefattar fem steg. Oates kallar dessa steg awareness, suggestion, development 

evaluation och conclusion. Vad dessa steg innebär enligt Oates förklaras nedan. 

2.1.1 Awareness 

Detta är det inledande steget i design and creation. Under detta steg identifieras och uttrycks 

det problem som forskningen är tänkt att lösa. Medvetenheten om detta problem kan komma 

från studier av litteratur vars författare identifierat områden för vidare forskning, genom läsning 

av nya upptäckter inom andra discipliner eller genom fältstudier eller från nyutvecklad teknologi. 

2.1.2 Suggestion 

Ett kreativt steg där problemet adresseras med en föreslagen idé om en preliminär lösning på 

problemet. 

2.1.3 Development 

I detta steg implementeras den preliminära idén, eller designen, från suggestion steget. Hur 

detta görs beror på vilken typ av IT-artefakt som skapas. 

2.1.4 Evaluation 

I det här steget utvärderas den implementation som gjorts, och hur vida den tillfredsställer 

designen från suggestion steget. 

2.1.5 Conclusion 

Här sammanfattas resultatet av designprocessen, och kunskapen som har erhållits identifieras. 

Oväntade eller onormala resultat diskuteras också här, och eventuella förslag på fortsatt 

forskning. 
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2.2 Metodval 

I den här sektionen presenteras de forskningsmetoder som kommer att användas för 

genomförandet av examensarbetet. 

2.2.1 Design and creation 

Examensarbetet kommer att genomföras genom att använda design and creation i kombination 

med en systemutvecklingsprocessmodell. Eftersom den IT-artefakt som ska skapas är ett 

webbaserat system med flera mjukvarukomponenter, kommer en egen anpassad 

systemutvecklingsprocessmodell skapas. Systemet kommer att bestå av tre komponenter: 

 Databas för lagring av larm 

 Web Service för hämtning av larm till klienter 

 Androidklient 

Systemutvecklingsmodellen skapas utifrån tidsplanen (bilaga B). Projektet kommer att ha en 

egen iterativ utvecklingsprocess för varje system komponent. Detta innebär att databasen ska 

utvecklas först, följt av web servicen, och slutligen Androidklienten. 

Den första veckan kommer enbart att ägnas åt awareness steget. Här granskas krav 

specifikationen och forskning kommer att utföras för att skaffa den nödvändiga kunskapen inom 

de relevanta områdena genom att tillämpa forskningsfrågorna.  

Under den andra veckan ska en övergripande system design skapas med val av lämpliga tekniker 

och verktyg som framkommit genom forskningen i awareness steget. Denna design skapas i det 

förberedande steget inför utvecklingen av den första systemkomponenten.  

Efter de två första veckorna följer det första development steget. Här börjar implementationen 

av designen för den första mjukvarukomponenten. Detta steg innefattar programmeringsdelen i 

projektet. 

Efter developmentsteget följer evaluation steget. Här testas implementationen genom så kallad 

white box testing, eller komponenttestning. Det innebär att alla möjliga vägar genom koden 

testas för att upptäcka buggar och felaktigheter i funktionaliteten. 

För att ta hänsyn till problem som uppkommer under development steget och evaluation steget 

kommer stegen suggestion, development och evaluation att itereras. Med det menas att man 

kan gå tillbaka och uppdatera designen för att ta hänsyn till en designpunkt som helt enkelt inte 

är möjlig att implementera i development steget, eller en funktion som inte fungerar som den är 

tänkt i evaluation steget. Denna iteration upprepas till dess att komponenten anses uppfylla de 

krav som är angivna i kravspecifikationen (bilaga A). 
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2.2.2 Black box testing 

När alla systemkomponenter är implementerade och testade utförs slutligen conclusion steget 

en gång. Här genomförs en slutlig black box testing, eller verifikationstest, av den färdiga 

prototypen av systemet. Detta är en accepterad utvärderingsmetod inom design science (Peffers 

et al 2006). I detta slutliga verifikationstest testas systemet mot de krav som angivits i 

kravspecifikationen för att se om slutprodukten uppfyller kraven. I conclusion steget kommer 

även den sista sammanfattningen av examensarbetet skrivas i uppsatsen.  Där kommer till 

exempel en diskussion om hur vida examensarbetet har lyckats eller inte att ingå. 

2.3 Forskningsprocess/Tillvägagångssätt 

Forskningen kommer att utföras under awareness steget i utvecklingen av samtliga 

systemkomponenter. I praktiken kommer det gå till så att en djupgående forskning kommer att 

utföras inom varje systemkomponent, det vill säga, databas, web service och Android. Den 

huvudsakliga delen av forskningen kommer att hämtas ur elektroniska källor från internet, och 

utifrån en analys av denna forskning kommer en design att utvecklas i suggestion steget, genom 

att använda de verktyg och tekniker som visat sig vara lämpliga för den här typen av system.  

Figuren nedan visar en utvecklingsfas. Steget awareness inleder fasen, och det är här som kraven 

analyseras för att får att få en precis förståelse av vilka problem som ska lösas. Efter detta inleds 

forskningsarbetet för att identifiera de verktyg och tekniker som lämpar sig bäst. Efter 

awareness steget inleds det första suggestion steget i vilket en design skapas för lösa problemen 

som har identifierats i awareness steget. Denna design består av t.ex. flödesdiagram och 

sekvensdiagram. När designen är klar inleds det första development steget där designen 

implementeras i kod. När koden är klar och designen är implementerad så inleds evaluation 

steget där koden testas med en så kallad ”white box testing” metod, vilken är en metod där man 

testar alla tänkbara vägar genom programkoden. I många fall uppkommer problem någonstans 

under dessa steg. Det kan vara en designpunkt som visar sig vara omöjlig att implementera. I 

dessa fall när problem uppkommer under evaluation steget går man helt enkelt tillbaka till 

suggestionsteget och uppdaterar designen med de nödvändiga ändringarna, för att sedan gå 

vidare till development steget för att implementera den nya lösningen, sen vidare till evaluation 

steget för en ny utvärdering. Denna cykel kallas för iteration. I varje utvecklingsfas itereras 

modellen tills att önskat resultat är uppnått. När önskat resultat är uppnått görs slutligen ett 

conclusion steg i vilket en slutlig sammanfattning av den utvecklade IT-artefakten görs. I det här 

arbetet görs conclusion steget efter att alla systemkomponenter har utvecklats och integrerats 

till ett komplett system. Det är under detta sista steg som verifieringstestet utförs i form av 

”black box testing”. 
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Figur 1. Iterativ utvecklingsprocessmodell. 
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3. Teoridel 

Här undersöks de teorier som framkommit vara relevanta under forskningsarbetet. Det 

innefattar en begreppslista innehållande en rad olika verktyg och tekniker som är relevanta för 

utveckling av denna typ av webbsystem. Slutligen följer en sektion där val av de verktyg och 

tekniker som kommer att användas under utvecklingen av it-artefakten att presenteras.  

3.1 Kunskapsinventering 

Tidigare kunskap och erfarenhet inom utveckling av system av denna natur är väldigt låg eller i 

vissa fall obefintlig. En omfattande forskning måste därför genomföras som grundar sig i 

forskningsfrågorna. Systemet kommer att bestå av tre mjukvarukomponenter, en databas för 

lagring av larm data, en web-service som hanterar hämtningen av larm, och en Android klient 

där larmen ska visas med en visuell geografisk position. Någon form av metod för att populera 

databasen med test larm data behövs också.  

3.2 Iterativ utvecklingsmodell 

Genom att använda denna modell itereras de vanliga stegen som utgör en typisk 

mjukvaruprocess, analys, design, implementation och testning under flera cykler (iterationer), 

och på så vis byggs mjukvaran gradvis upp steg för steg. Varje iteration brukar vanligtvis pågå 

under två till fyra veckor och producerar för varje iteration ett fungerande system som 

presenteras för kunden i slutet av varje iteration. Spence and Bittner (2005) menar att en iterativ 

processmodell drastiskt förbättrar resultaten genom att kontinuerligt involvera kunden under 

utvecklingsprocessen. Detta bidrar till att kunden alltid kan vara säker på att han får det han vill 

ha och att inte onödig tid spenderas på att utveckla något som kunden i slutändan inte anser 

vara det han vill ha, vilket inte är ett ovanligt fenomen inom traditionella 

utvecklingsprocessmodeller som vattenfallsmodellen. I projektet vars den här uppsatsen 

behandlat har kunden representerats av Peter Bodhem som agerat som projektledare. 

3.3 Perspektivanalys/Begreppsanalys 

Här nedan beskrivs de olika begrepp som är relevanta för forskningsarbetet. Dessa begrepp 

innefattar även verktyg och tekniker. 

3.3.1 Java 

Java är ett programmeringsspråk och en datorplattform som fungerar på alla datorer oavsett 

operativsystem. Java lanserades av Sun Microsystems 1995, men är idag ägt av Oracle. Enligt 

Oracle så körs Java på mer än 850 miljoner persondatorer över hela välden, och på flera 

miljarder andra enheter så som mobiltelefoner, superdatorer för forskningsändamål, skrivare 

och parkeringsautomater (Oracle 2012). 
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3.3.1.1 Java Runtime Environment 

För att kunna köra Java applikationer på en enhet krävs att Java Runtime Environment (JRE) är 

installerad. JRE innehåller de nödvändiga klassbiblioteken samt Java Virtual Machine (JVM). JVM 

är den delen som tolkar och kör Java bytecode på den enheten vars JRE är installerad. 

3.3.1.2 Java Development Kit 

Java Development Kit (JDK), är en komplett plattform för utveckling av Java applikationer. Den 

innehåller förutom JRE alla de nödvändiga utvecklingsverktyg så som kompilatorer och 

debuggers. 

3.3.1.3 Java Standard Edition vs Java Enterprise Edition 

Java Standard Edition (SE) är den enklaste versionen av Java plattformarna. Den innehåller JRE 

och JDK för utveckling av standard Java applikationer på såväl klient som serversidan. 

Java Enterprise Edition (EE) bygger vidare på Java SE. Java EE har förutom de standard bibliotek 

och funktioner som ingår i Java SE, stöd för komponentutveckling, web-services och olika 

kommunikations API’er. 

3.3.2 Eclipse Integrated Development Environment 

Eclipse är ett community som samarbetar i olika open-source projekt. Projekten är fokuserade 

på att bygga en öppen utvecklingsplattform bestående av utbyggbara frameworks, verktyg och 

runtimes för att bygga, distribuera och hantera mjukvara genom livscykeln. Eclipse har utvecklat 

ett flertal Integrated Development Environments (IDE), anpassade för olika 

programmeringsspråk. Eclipse IDE innehåller funktioner så som textredigerare, kompilator, 

projektutforskare och debugger. Att samla alla dessa vitala funktioner bidrar till en effektivare 

utvecklingsmiljö.  

3.3.3 Netbeans IDE 

Netbeans IDE är en utvecklingsmiljö som är anpassad för Java utveckling, även om man kan 

använda andra programmeringsspråk så som PHP, C/C++ och HTML5. Netbeans har en inbyggd 

facilitet för att utveckla så kallade Java Swing applikationer. Swing är ett verktyg för Graphical 

User Interface (GUI) modellering och innehåller komponenter så som frames, knappar, etiketter 

och radioknappar.  

3.3.4 SoapUI 

SoapUI är ett testprogram för att utföra SOAP requests mot t.ex. web-services. Dess grafiska 

användargränssnitt gör möjligt att se SOAP meddelandena i XML format.  
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3.3.5 Open Source 

Open Source, eller ”Öppen Källkod” beskrivs i Nationalencyklopedin som:  

öppen källkod, open source, princip för datorprogram där användaren har fri tillgång till 

programmets källkod (se källprogram) och därför kan förstå, korrigera och modifiera 

programmet. 

3.3.6 Databas 

”What is a database? In essence a database is nothing more than a collection of information that 

exists over a long period of time, often many years. In common parlance, the term database 

refers to a collection of data that is managed by a DBMS.” (Ullman et al 2007). 

Databaser används överallt i det moderna samhället. Inom sjukvården används databaser för att 

lagra patientinformation och journaler, på web-shop sidor lagras information om varor i 

databaser och i stort sett alla större företag använder sig av databaser för att lagra information 

om sina anställda. Hämtning, ändring och skrivning av information till en databas sker med hjälp 

av ett gränssnitt som kallas databashanterare eller ”database management system” (DBMS). 

3.3.6.1 Structured Query Language 

Structured Query Language (SQL) är det standardiserade språk som används av 

databashanterare för att hämta, ändra och spara information i en databas.  

3.3.6.2 Olika Open Source Databaser 

Det finns många olika open source databashanterare att tillgå, men de två vanligast 

förekommande är MySQL och PostgreSQL. 

3.3.6.2.1 MySQL 

MySQL är en open source databashanterare som använder sig av SQL för databasoperationer. 

Den är från början designad för mindre system och används oftast som datalagring i webbsidor, 

där behovet av snabb indexering och små transaktioner är vanliga (Mlodgenski 2010). MySQL 

utvecklades av det svenska företaget MySQL AB, men ägs idag av Oracle Corporation. MySQL 

används huvudsakligen på webbservrar för att hämta information för att visas på dynamiska 

webbsidor, eller för att lagra information till webbaplikationer. I gratisversionen som heter 

MySQL Community Edition, finns de flesta grundläggande funktioner, men om man behöver en 

fullskalig databas med funktioner så som ”cluster management” eller ”auditing” så krävs en 

version som inte är kostnadsfri. 

3.3.6.2.2 PostgreSQL 

Ännu en open source databashanterare är PostgreSQL. PostgreSQL är utvecklad av PostgreSQL 

Global Development Group och är det äldsta, största och snabbast växande communityt av 

denna typ (Mlodgenski 2010). Det består av en handfull frivilliga anställda och är kontrollerade 

av företag så som Red Hat och EnterpriseDB. PostgreSQL är en mogen databashanterare som 

http://www.ne.se/lang/k%C3%A4llprogram


16 
 

utvecklats för att fungera i storskaliga företagsmiljöer och stöder funktioner så som ”extensible 

data types”, ”operators” och ”procedural languages”. 

3.3.6.3 Object Relational Mapping 

Object Relational Mapping (ORM), är en teknik som används av programmerare inom 

objektorienterad programmering för att kunna relatera, eller ”mappa” ett objekts data till rader 

och kolumner i databastabeller. Detta bidrar till en smidig hantering av informationsflödet till 

och från databasen då allt kan styras från programkoden. 

3.3.6.4 Java Database Connectivity 

Java Database Connectivity (JDBC), är ett Java API som gör det möjligt för Javaprogram att 

exekvera SQL anrop från Java kod. De flesta relationsdatabaser så som MySQL och PostgreSQL 

har anpassade JDBC API´er att tillgå. 

3.3.7 Web Services 

K Barry (2012), definierar web services som: 

“The term “Web Services” can be confusing. It is, unfortunately, often used in many different 

ways. Compounding this confusion is term “services” that has a different meaning than the term 

“Web Services.” On this site, the term Web Services refers to the technologies that allow for 

making connections. Services are what you connect together using Web Services. A service is the 

endpoint of a connection. Also, a service has some type of underlying computer system that 

supports the connection offered. The combination of services – internal and external to an 

organization – make up a service-oriented architecture.” 

En web-service, eller webbtjänst, är ett program som är installerat på en web server. Andra 

programagenter så som andra web-services eller mobila enheter kan ansluta till web-servicen 

via ett nätverk. Kommunikationen utförs genom XML meddelanden sända med standardiserade 

internetprotokoll. En klient som ansluter till en web service får därmed tillgång till programmets, 

eller web servicens, funktioner.  

3.3.7.1 Apache Tomcat 

Apache Tomcat är en open source web server och servlet container utvecklad av Apache 

Software Foundation och är anpassad för Java språket. En web service behöver installeras på en 

web server för att bli tillgänglig över internet. 

3.3.7.2 Extensible Markup Language 

XML, eller Extensible Markup Language , är ett plattformsoberoende sätt att representera data. 

Det är baserat på samma teknologi som används i HTML genom att använda taggar för att 

kategorisera och gruppera olika data. Vanliga användningsområden för XML är att lagra data och 

representera data i Service Oriented Architectures (SOA) så som web services.  
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3.3.7.3 SOAP 1.2 

SOAP var i version 1.0 en akronym av ”Simple Object Access Protocol”, men i version 1.2 är 

namnet inte längre en akronym. SOAP 1.2 är ett simpelt och ”light weight” protokoll för utbyte 

av information som är baserat på XML. SOAP är standardiserat av W3C och används utbrett på 

alla möjliga plattformar och används ofta i web services. 

3.3.7.4 Web Service Descriptive Language 

Web Service Descriptive Language (WSDL), är ett dokument som beskriver en web service i XML 

format. Det beskriver web services som kollektioner av kommunikation-”endpoints”, kapabla att 

utbyta meddelanden(W3C 2001). WSDL dokumentet används för att ge information om en web 

service. Information så som vilka olika service endpoints som finns tillgängliga, vilken typ av data 

som hämtas, vilka operationer som web servicen tillhandahåller, vilka protokoll som används 

och nätverksadresser för anslutning. 

3.3.7.5 Java API for XML Web Services 

JAX-WS står för ”Java API for XML Web Services” och används vid web-service ”front end” 

utveckling, så som utveckling och deployment av klienter och endpoints. 

3.3.7.6 Spring Framework 

Spring Framework är en ”Inverson of Control” (IoC) container för Java applikationer och används 

för utveckling av Java EE applikationer. IoC containern bidrar med ett konsistent sätt att 

konfigurera och hantera Java objekt. Containern är ansvarig för att hantera objektens livscykel, 

det vill säga, skapa objekt, anropa initialiseringsmetoder, och konfigurera objekt genom att 

koppla ihop dem. Dessa objekt som skapas av containern kallas för beans, eller Spring beans, och 

är Spring Frameworks motsvarighet till Enterprise JavaBeans (EJB). EJB är en server-side 

arkiteturmodell där ”business logic” kapslas in i komponenter, så kallade beans. Klienter som 

ansluter till web applikationen får då tillgång till applikationens funktioner via dessa beans. 

Spring beans konfigureras i en XML fil, vanligen kallad ”Application-context”. Exempel på vad 

som kan vara definierade i beans är klasser vars metoder klienter kan använda för att utföra 

operationer.  

3.3.7.7 Apache CXF 

Apache CXF är ett ramverk för att skapa web-services som bygger på Spring Framework. 

Förutom innehållet i Spring Framework, innehåller CXF funktioner som generering av Java 

klasser utifrån WSDL och generering av WSDL utifrån Java klasser. Detta innebär att man enkelt 

kan generera WSDL utifrån en endpoint interface. 

3.3.7.8 Hibernate 

Hibernate är ett ”Object-Relational Mapping” (ORM) bibliotek för Java, som tillåter mappning av 

Java klasser till tabeller i en relationsdatabas. Mappningen kan konfigureras i en XML fil eller 

genom att använda ”annotations”. Hibernate har också stöd för persistence, vilket är en teknik 
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för att använda en klass som ”Data Access Object” (DAO) som med hjälp av JPA (Java Persistence 

API) hanterar kommunikationen med databasen. 

3.3.8 Android 

Android är ett mobilt öppet operativsystem för mobiltelefoner och pekplattor som körs på 

hundra miljontals enheter i fler än 190 länder (Android 2012). Android har en modifierad Linux-

kärna, med en ovanpåliggande java-baserad objektorienterad applikationsstruktur. Centralt för 

Android är lättillgängligheten av påbyggnadsprogram genom Google Play, som är en typ av 

online-marknad för Java-applikationer, där utvecklare kan marknadsföra sina ”appar”. 

3.3.8.1 Android Software Development Kit 

För utvecklare av Android applikationer finns ett API (Application Programming Interface) 

bibliotek tillgängligt och går under benämningen Android SDK (Software Development Kit). Det 

innehåller alla utvecklingsverktyg som behövs för att bygga, testa och debugga Android 

applikationer. 

3.3.8.2 Eclipse Android Development Tools 

Eclipse ADT (Android Development Tools) är en plugin för Eclipse IDE. Den innehåller verktyg för 

att skapa nya Android projekt där XML konfigureringsfiler genereras automatiskt, facilitet för att 

bygga GUIs (Graphical User Interface), möjlighet att lägga till paket baserade på Android 

Framework API. Verktyg finns också för att exportera applikationer i .apk format för att 

publiceras på Google Play. 

3.3.8.3 kSOAP2-android 

Android har ingen inbyggd funktionalitet för att tolka SOAP meddelanden som används i web-

services. kSOAP2-android är ett ”light weight” och effektivt klientbibliotek för Android som är 

baserat på kSOAP2. I kSOAP2-android biblioteket finns all funktionalitet för att tolka och hantera 

SOAP meddelanden.     

3.4 Val av DBMS 

De två databashanterare som är aktuella är som nämnts ovan PostgreSQL och MySQL. Rent 

prestandamässigt så är MySQL den snabbare, vilket kan ses i den benchmark som utförts av 

2bits.com (2007). Som nämnts tidigare skriver även Mlodgenski (2010) att MySQL förekommer 

oftast i mindre webbsystem där behovet av snabb indexing är önskvärt och endast små 

transaktioner är vanligast. Mlodenski (2010) skriver vidare att PostgreSQL har ett community 

bakom sig som är mycket äldre än det bakom MySQL, och har därför utvecklats och förbättras 

under en längre tid, och även är det snabbast växande communityt av sitt slag. Berkus (2008) 

nämner i sin presentation av en jämförelse av MySQL och PostgreSQL att PostgreSQL är den som 

ligger närmast en enterprise databas i avseendet funktionalitet och säkerhet för storskaliga 

databassystem. Denna typ av avancerad funktionalitet är inte inkluderad i gratisversionen av 

MySQL. 
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3.5 Val av verktyg för Web Service 

Apache har utvecklat ett ramverk för utveckling av web-services som kallas CXF. En stor fördel 

med CXF är att det implementerar JAX-WS för front-end utveckling av web-services, vilket är den 

nuvarande genarationens standard för utveckling av SOA (Service Oriented Architecture) system 

(Gardner 2008). Som standard kommunikationsprotokoll använder CXF SOAP. SOAP är ett 

protokoll för web-service kommunikation som har varit med en längre tid. Även om det finns 

nyare snabbare tekniker som t.ex. REST services, så anses SOAP vara det mera pålitliga 

protokollet genom att det har stöd för WS-Security och WS-Reliable Messaging (Francia 2011). 

En annan fördel med CXF är att det stöder Spring framework, vilket betyder att CXF enkelt kan 

användas med Spring applikationer. Spring framework är ett ramverk för utveckling av 

webbapplikationer, och anses vara ett ramverk som integrerar de ”best practises” och ”design-

patterns” som har bevisats under de senaste åren (Ramsagar 2009). Ramsagar skriver vidare att 

Spring framework erbjuder många infrastrukturs funktionaliteter så som transaction 

management och integration. För smidigt kunna hantera och lagra larmobjekt i databasen 

behövs ett ORM bibliotek. Hibernate ORM är ett sådant bibliotek. Fördelarna med Hibernate är 

att SQL kommandon genereras automatiskt, så utvecklaren behöver inte bry sig om att skriva 

SQL kommandona själv utan kan koncentrera sig på ”business logic” istället, samt att Hibernate 

är databasoberoende, vilket betyder att man lätt kan byta ut datakällan utan att behöva göra 

några ändringar i programmet (roseindia.net 2010). 
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4. Empiridel 

Här presenteras empirin till resultat av forskningen, bestående av en fullständig beskrivning av 

utvecklingsprocessen av IT-artefakten. Systemet utvecklas i tre steg som nämnts tidigare i 

metod-delen. De tre stegen innefattar de tre systemkomponenter som ska utvecklas. Inför varje 

steg kommer en inledande förberedande fas att äga rum där val av tekniker och verktyg kommer 

att diskuteras och motiveras. Motivationen kommer att vara grundad i forskningsarbetet som är 

presenterat i teoridelen av uppsatsen. Efter det förberedande steget inför varje 

systemkomponent, kommer stegen suggestion, development och evaluation itereras genom 

utvecklingen av varje komponent. I uppsatsen kommer endast den sista iterationen att 

presenteras där systemkomponenten anses färdigutvecklad enligt designen. 

4.1 Förberedelser 

Innan utvecklingen av IT-artefakten kan börja måste vissa inledande ställningstagande angående 

utvecklingsspråk och utvecklingsmiljöer tas. För detta måste en övergripande inledande analys 

av systemets komponenter i sin helhet göras för att kunna installera och konfigurera den 

utvecklingsmiljö som ska användas i utvecklingen. Denna utvecklingsmiljö innefattar 

programmeringsspråk och IDE. 

4.1.1 Java som programmeringsspråk 

En central del i systemet är Android klienten. Android applikationer skrivs i 

programmeringsspråket Java och har ett väl utvecklat verktygsbibliotek tillgängligt för Eclipse 

IDE, så kommer Java att uteslutande användas genom utvecklingen av systemet. 

4.1.2 Eclipse IDE för Java EE 

Eclipse IDE för Java EE utveckling kommer att användas i utvecklingen av både web-servicen, och 

Androidapplikationen, eftersom Eclipse har en effektiv lösning på att organisera Javaprojekten. 

Eclipse har också som nämnts i teoridelen en plugin för Androidutveckling (Android ADT). 

4.1.3 Sekvensdiagram på systemnivå 

För att få en inledande förståelse av systemets funktionalitet i sin helhet skapas ett 

sekvensdiagram baserat på ett use case för att hämta alla larm och sedan acceptera ett specifikt 

larm. 
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Client Web Service Database

getAllAlarms()

DAO

getAllAlarms()

get all alarms from db()

return all alarms()

acceptAlarm(id)

a = getAlarm(id)

get alarm from db(id)

return alarm()

a.Alarm_Accepted = TRUE

updateAlarm(a)

update alarm(a)display accept confirmation()

return all alarms()

return alarm()

 

Figur 2. Sekvensdiagram på systemnivå. 

4.2 Databasen 

Här presenteras inledande vilken typ av databas som kommer att användas med motivation 

varför. Det här avsnittet kommer också innehålla den kompletta utvecklingsprocessen med 

inledande design i form av ERD (Entity Relationship Diagram), samt SQL scripten som kommer 

användas för att skapa respektive tabeller i databasen. Eftersom någon form av facilitet behövs 

för att generera testlarm i databasen, kommer vald teknik för det ändamålet också diskuteras 

här. 

4.2.1 Suggestion 

Valet av databashanterare stod mellan PostgreSQL och MySQL. Enligt vad forskningen visar så är 

MySQL en relativt enkel DBMS (Database Management System), men fokus på snabbhet och 

färre små transaktioner, bäst lämpad för datalagring i webbsidor. Gratisversionen av MySQL har 

dessutom inte alla funktioner tillgängliga för mera avancerade databasoperationer, så som 

auditing. PostgreSQL däremot är en mogen databashanterare som har utvecklats redan ifrån 
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början att vara komplett för storskaliga system och har all avancerad funktionalitet. Även om 

PostgeSQL anses vara något långsammare än MySQL, så lämpar sig PostgreSQL bättre som 

databashanterare då databasen blir mera framtidssäkrad vid eventuell vidareutveckling av 

systemet. 

4.2.1.1 Design 

Databasen kommer att lagra information om utryckningslarm, och kommer att ha tre tabeller 

med relevant larminformation så som larmets utryckningsnivå, tidpunkter för larm, och 

geografisk position där larmet har utlösts. Den geografiska positionen kommer att baseras på 

vilket hus och vilket rum där larmet utlösts. Här nedan presenteras designen av databasen i form 

av ett ERD. 

Alarms

PK Alarm_ID

 Category_ID
 Location_ID
 Alarm_Accepted
 Alarm_Date
 Accepted_Timestamp

Categories

PK Category_ID

 Category

Locations

PK Location_ID

 Room
 House

 

Figur 3. Alarm Database ERD. 

 

4.2.2 Development 

För att skapa tabellerna från designen måste en SQL script skapas och köras i SQL konsolen i 

pgAdmin, som är ett administrationsprogram som medföljer PostgreSQL. Scripten kommer att 

skapas i Notepad++ och kommer även att innehålla testdata för några olika categories och 

locations. 
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SQL skript för att skapa databasstrukturen: 

 

Figur 4. SQL script för skapande av databasstruktur. 

 

4.2.3 Evaluation 

Databasen testas genom att utföra tre SQL anrop för att kontrollera strukturen i respektive 

tabell. 

SELECT * FROM alarms; 

SELECT * FROM categories; 

SELECT * FROM locations; 

Tabellerna visas utan problem med den förväntade strukturen och testdatan. 
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4.2.4 Alarm Populator 

För att enkelt och smidigt kunna lägga till test larm i databasen kommer en enkel ”desktop” 

applikation att utvecklas.  

4.2.4.1 Suggestion 

För att utveckla applikationen kommer Netbeans IDE att användas, eftersom applikationen 

kommer att behöva en GUI, och Netbeans IDE är väldigt smidig att använda då den innehåller 

facilitet för att bygga Java Swing GUI’s. 

4.2.4.1.1 Design 

Ett enkelt huvudformulär, eller JFrame som det kallas i Swing, kommer att skapas där all kod 

kommer att ingå. Formuläret kommer att ha två JComboBoxes för att enkelt kunna välja larmets 

kategori (category) och plats (location). De kategorier och platser som ska finnas tillgängliga att 

välja är de som finns lagrade i databasen. Inledningsvis kommer dessa endast att vara de som 

lagts in i tabellerna med SQL skripten. För att kunna ansluta från Java applikationen behövs ett 

JDBC bibliotek anpassat för samkoppling med PostgreSQL databasen. 

4.2.4.2 Development 

Projektet skapas som nämnts tidigare i Netbeans, och består av en huvudklass med en JFrame 

som användargränssnitt (GUI). För att hantera databasuppkoppling och transaktioner läggs en 

JDBC drivare för PostgreSQL till i projektets build-path. Nedan visas anslutningsinformationen för 

databasen. 

 

Figur 5. Anslutningsinformation för datakällan 

 

I formulärets konstruktor initialiseras GUI komponenterna som knappar, combo boxes och text 

fields. Här populeras även location combo boxen med locaton ID’s från de locations som finns i 

databasen, genom användning av java.sql biblioteket. Eftersom det bara finns ett bestämt antal 

categories, för närvarande tre stycken, så anges det som konstanter i skapandet av categories 

combo boxen (1, 2 och 3). Koden för att ansluta till databasen och hämta location ID’s ses nedan. 
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Figur 6. AlarmFrame konstruktor 

 

Ett nytt larm skapas genom att välja en location och en category från combo boxarna och sen 

klicka på ”Add Alarm” knappen. Ett nytt larm skapas då i databasen och ett timestamp läggs till 

för tidpunkten för skapandet av larmet. Koden för ”Add Alarm” knappen visas nedan. 
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Figur 7. ActionPerformed för jButtonAdd. 

 

4.2.4.3 Evaluation 

All funktionalitet från designen implementerades utan problem. Eftersom kategorierna är 

larmnivåer (LÅG NIVÅ, MELLAN NIVÅ, HÖG NIVÅ) och kommer att vara konstanta i denna 

prototyp av systemet, deklarerades category ID’s direkt i combo boxen för val av kategori. 

Fullständig fel hantering implementerades med exceptions och felmeddelanden i form av 

dialoger.  

4.3 Web Servicen 

Här beskrivs vilka tekniker och verktyg som kommer att användas för att utveckla web servicen, 

följt av en detaljerad beskrivning av utvecklingsprocessen. 

4.3.1 Suggestion 

För att utveckla web servicen kommer Apache CXF framework att användas. Fördelen med CXF 

är att det bygger på Spring Framework, som bidrar till en effektiv lösning av att kapsla in 

”buisiness-logic” i så kallade beans. En annan smidig funktion i CXF är att WSDL dokumentet 

genereras utifrån den SEI (Service Endpoint Interface) som angetts i XML konfigureringsfilen. CXF 

har även ett verktyg som kan generera klientkod utifrån WSDL dokumentet, vilket bidrar till att 

snabbt och smidigt kunna bygga en test klient för web servicen. För att hantera 

kommunikationen med den bakomliggande databasen kommer Hibernate ORM (Object-

Relational Mapping) att användas för att mappa larmobjekten mot tabellerna i databasen. För 
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att publicera web-servicen på internet behövs en web-server. Som web-server kommer Apache 

Tomcat att användas eftersom den är en web-container som är anpassad för just Java servlet 

applikationer. 

4.3.1.1 Design 

Web-servicen kommer att utvecklas i tre steg. Först skapas två projekt som kommer att fungera 

som API’er till web-servicen. Det första kommer att inehålla domänklasserna Alarm, Category 

och Location, samt en interface för själva web-servicen som exponerar dess metoder. I det andra 

API projektet implementeras web-service interfacen med dess metoder. I detta API skapas också 

en persistence interface samt implementation. En persistence klass fungerar som DAO (Data 

Access Object), vilken fungerar som ett mellanlager mellan databasen och applikationen. Sist 

kommer själva web-servicen att utvecklas och inkludera de två API’erna. 

 

Figur 8. Domänklassdiagram. 
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Figur 9. Klassdiagram för implementation av interfaces. 

 

4.3.2 Development 

Web-servicen skapas som nämnt tidigare i tre steg, vilket resulterar i tre separata Eclipse 

projekt. Utvecklingen av varje komponent presenteras nedan under respektive projektnamn, 

med en beskrivning av förloppet samt kodexempel. 

4.3.2.1 amsa-api 

Först skapas domänklasserna utifrån klassdiagrammet i suggestion steget. Klasserna innehåller 

två constructors, var av en är tom. En tom constructor äv ett krav i Hibernate ORM för att kunna 

mappa klasserna mot databasen.  Exempelkod från Alarm klassen ses nedan. 
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Figur 10. Alarm klassen, datatyper och constructors 

 

 

Figur 11. Accessor och Mutator för alarm id 

 

Web-service interfacen är den interface som kommer exponeras för klienter som ansluter till 

web-servicen. Interfacen med dess metoder kan ses nedan. Metoderna som skapas erhåller 

funktionalitet för att hämta alla larm, hämta ett specifikt larm, hämta alla larm från ett specifikt 

hus och hämta alla larm från en specifik kategori. 
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Figur 12. Alarm Service interface 

 

4.3.2.2 amsa-api-impl 

I detta projekt implementeras Alarm Service interfacen. För att göra databasoperationer 

tillgängliga för klienterna används Hibernate persistence, vilket är som beskrivits tidigare en 

teknik där man använder ett mellanlager mellan klienten och datakällan, och där en DAO klass 

ansvarar för direktkommunikationen med databasen. Denna DAO klass kommer att ha en 

interface med samma abstrakta metoder som AlarmService interfacen, samt en implementation 

av interfacen. Nedan visas delar av koden för implementationsklasserna tillsammans med 

förklaring. 

 

AMSAPersistenceImpl.java 

För att utföra queries mot databasen använder sig AMSAPersistenceImpl sig av ett 

EntityManager objekt som ingår i javax.persistence biblioteket. När klienten anropar en metod 

som är tillgänglig i web-servicen genom AlarmServiceImpl skapas en referens till 

AMSAPersistenceImpl vilken i sin tur är klassen som sköter kommunikationen med databasen. 

AMSAPersistenceImpl i sin tur skapar därmed en instans av EntityManager som utför queries 

mot databasen med hjälp av HQL (Hibernate Query Language).  

En instans av EntityManager skapas: 

 

Figur 13. Ett EntityManager objekt skapas 
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EntityManager objektet kan sen användas för att utföra HQL queries mot databasen: 

 

Figur 14. Metod för att hämta alla larm från databasen 

 

AlarmServiceImpl.java 

Som nämnt tidigare så är det den här klassen vars metoder klienter kommer att anropa. En 

instans av AMSAPersistenceImpl kommer att skapas och anropar i sin tur metoderna i 

persistence klassen. @Webservice annotationen deklarerar klassen som en service endpoint, 

vilket betyder att klienter kan ansluta och använda klassens metoder. 

AlarmServiceImpl instansierar en referens till persistence klassen: 

 

Figur 15. AlarmServiceImpl instantierar en referens till AMSAPersistenceImpl 

 

Metodanropen skickas vidare till persistence klassen: 

 

Figur 16. Metod för att hämta alla larm från databasen 
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Acceptera Larm 

AlarmServiceImpl har också en metod för att acceptera ett specifikt larm, vilket betyder att 

larmets alarm_accepted attribut i databasen sätts till TRUE, samt att larmet får en timestamp 

med vilken tid det blev accepterat. Detta görs genom att acceptAlarm metoden i 

AMSAPersistenceImpl anropas från AlarmServiceImpl metod med samma namn, och skickar med 

larmets id samt skapar ett nytt datumobjekt. 

 

Figur 17. Anropar acceptAlarm i persistence klassen och skickar id samt nuvarande tid 

 

AMSAPersistenceImpl metoden acceptAlarm kopierar sen larmet med det givna id’t till ett nytt 

alarmobjekt där alarmAccepted attributet sätts till TRUE, samt sätter acceptedTimestamp 

attributet till det datumet som skickats in. EntityManager anropas sen för att sammanfoga det 

nya objektet med det i databasen. 

 

Figur 18. Metod för att acceptera ett larm i databasen 

 

För att konfigurera mappningen av javaklasserna mot databasen skapas två XML filer. Först 

skapas persistence.xml för att deklarera en persistence-unit, i vilken typen av JPA 

implementation anges, i detta fall HibernatePersistence. Här anges också sökvägen till 

mappningsfilen orm.xml, vilken innehåller själva mappningen mellan javadomänklassernas 

attribut och motsvarande kolumner i databasen. Kodexempel ses nedan. 
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Persistence.xml 

 

Figur 19. persistence.xml 

 

Orm.xml 

 

Figur 20. Exempel på mappning av Alarm klasse 

 

4.3.2.3 amsa 

Detta projekt är själva web-servicen och skapas som ett dynamiskt webbprojekt i Eclipse. För att 

få tillgång till amsa-api och amsa-api-impl, inkluderas dessa i amsa genom att inkludera dem i 

build-path. För att publicera web-servicen måste den deployas på en web-server, vilket Apache 



34 
 

Tomcat kommer att användas till. amsa projektet konfigureras web-service innehållet upp i XML 

filer istället för att använda annotations, och utdrag ur respektive XML fil kan ses nedan. 

 

Web.xml 

Denna fil kallas ”deployment descriptor” och innehåller sökvägen till de andra XML 

konfigureringsfiler som ska läsas in, samt deklaration av CXF servlet’en som exponerar service 

endpoint’en för klienter att ansluta till. Nedan visas utdrag ur web.xml filen. 

 

Figur 21. Definition av vilka konfigurationsfiler som ska laddas 

 

 

Figur 22. Deklaration av CXF servlet 

 

Cxf-servlet.xml 

Här defineras jax-ws endpointen för servicen med referens till SEI bean. Genom att ansluta till 

endpointen får klienter tillgång till metoderna i SEI.  

 

Figur 23. Definition av service endpoint 

 

Application-context.xml 

Det här är konfigurationsfilen där alla Spring beans defineras. Dessa beans innefattar själva 

logiken för applikationen. Utdrag ur koden ses nedan. 
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Bean för AlarmServiceImpl klassen. Denna bean exponeras genom service endpoint som visats 

tidigare, och genom denna bean får klienten tillgång till metoderna i AlarmServiceImpl klassen, 

vilket i sin tur refererar till amsaPersistenceImpl bean som i sin tur utför databasoperationerna. 

 

Figur 24. Bean för AlarmServiceImpl.java 

 

Här är bean för datakällan, vilket är en klass i Spring Framework som hanterar uppkoppling och 

inloggning till databaser. Här deklareras vilken JDBC drivare som ska användas, URL till 

databasen, samt inloggningsuppgifter. 

 

Figur 25. Bean för datakällan 

 

Detta är EntityManager bean som hanterar persistence. Den persistence-unit som definerades i 

persistence.xml filen anges här, samt datakällan och vilken typ av JPA dialekt som ska användas, i 

det här fallet Hibernate. 

 

Figur 26. EntityManager bean 
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4.3.3 Evaluation 

Web-servicen skapades enligt designen utan några problem eller avvikelser. För att testa web-

servicen installerades Apache Tomcat på vilken amsa projektet deployades. SoapUI användes för 

att testa samtliga metoder i web-servicen med lyckat resultat och inga fel. 

 

4.4 Android Klienten 

I det här avsnittet beskrivs utvecklingsprocessen för Android klienten. Beskrivning av vilka 

tekniker och verktyg som använts diskuteras också. 

4.4.1 Suggestion 

Android klientapplikationen ska utvecklas i Eclipse med hjälp av Android SDK samt Eclipse ADT 

Plugin. Med hjälp av dessa verktyg får Eclipse stöd för att skapa Android projekt. Detta är en 

smidig lösning eftersom samtliga web-service komponenter också har utvecklats i Eclipse. För att 

Android applikationen ska kunna hantera SOAP meddelanden som kommer från web-servicen så 

kommer kSOAP2-android att användas. kSOAP2-android är ett API bibliotek framtaget specifikt 

för android för att tolka SOAP meddelanden. 

4.4.1.1 Design 

Android applikationen kommer att innehålla två skärmar, eller activities. Huvud activityn 

kommer innehålla en lista där alla hämtade larm visas. Användaren kan sedan välja ett av larmen 

i listan för att visa vart detta larm har utlösts, samt vilken tidpunkt. Denna information kommer 

att visas i en andra activity som består av en gridview där varje cell symboliserar ett rum i en 

byggnad. Det rummet där larmet har utlösts kommer att markeras rött för att indikera att ett 

larm har gått där. Användaren kan sedan acceptera detta larm genom en knapptryckning vilket 

ska markera det aktuella larmet som accepterat i databasen. Detta förhindrar att detta larm kan 

hämtas igen. Alarm objekten på klientsidan kommer inte att innehålla Location och Category 

objekt, eftersom det enda relevanta på klientsidan är attributen ”house” och ”room” i Location 

klassen, samt ”category” i Category klassen. Klassdiagram över Alarm klassen ses nedan. 
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Figur 27. Klassdiagram Alarm klass 

 

4.4.2 Development 

Android applikationen utvecklas som ett Android Application Project i Eclipse. Först skapas 

domänklassen Alarm utefter klassdiagrammet. Alarm klassen implementerar Serializable för att 

alarm objekt enkelt ska kunna skickas över nätverket till web-servicen. Ett utdrag ur koden visas 

nedan. 

 

Figur 28. Alarm klassen med attribut och constructors 
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MainActivity klassen är ansvarig för att koppla upp mot web-servicen och hämta alla larm, samt 

visa den i en ListView. För att koppla upp mot web-servicen behövs nödvändig information så 

som URL, namespace och metodnamn. Dessa attribut kan ses nedan. 

 

Figur 29. Attribut för nätverkskommunikation 

 

För att kunna hantera och tolka SOAP meddelanden importeras kSOAP2-android biblioteket. 

Med hjälp av detta bibliotek kan SOAP meddelanden hanteras som SoapObject’s och 

informationen kan sen extraheras för att skapa Alarm objekt. Nedan visas de importerade 

kSOAP2-android biblioteken. 

 

Figur 30. kSOAP2-android bibliotek 

 

För att utföra nätverkskommunikation i en Android applikation krävs att den utförs i en 

bakgrundstråd. Detta görs genom en intern klass som heter AlarmFetchTask och ärver från 

AsyncTask. AlarmFetchTask implementerar två abstrakta metoder, doInBackground och 

onPostExecute. I doInBackground metoden utförs själva nätverkskommunikationen. Här skapas 

SOAP requests meddelanden genom att Skapa SoapObjects innehållande 

anslutningsinformationen som nämnts ovan. Denna SOAP request returnerar ett SoapObject 

innehållande en lista med alla nya larm från databasen. doInBackground metoden visas nedan. 
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Figur 31. doInBackground metoden 

 

Efter det att doInBackground har körts anropas onPostExecute metoden och det som returneras 

i doInBackground skickas med som parameter. I onPostExecute extraheras informationen i 

SoapObject objektet och används för att skapa nya Alarm objekt med denna information, som 

sedan läggs till i larm listan. Dessa larm visas sen i ListView’en genom att anropa setListAdapter. 

onPostExecute metoden visas nedan. 
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Figur 32. onPostExecute metoden 

 

Användaren kan sedan välja ett specifikt larm i listan genom att klicka på det. Ett intent skapas 

då som startar en annan activity och skickar med det valda larmet. Larminformationen visas då i 

nästa activity som heter GridViewActivity, där larmets verkliga position illustreras med hjälp av 

en GridView som representerar det hus som larmet utlösts i. Varje cell i GridView’en 

representerar rummen i huset, och det rum där larmet utlösts markeras med röd bakgrundsfärg. 

Rummen representeras av en enkel bild bestående av en rektangel med vit bakgrund, markerad 

ram och rumsnummer. En uppsättning rumsbilder med röd bakgrund skapas också för att 

illustrera rum med utlöst larm. För att hantera och ladda bilderna skapas en separat 

ImageAdapter klass (ImageAdapter) som ärver från BaseAdapter. Klassen innehåller två arrayer, 

den ena inehållande rummen med vit bakgrund och den andra med röd bakgrund. För att ladda 

bildfilerna i respektive cell i GridView’en loopas ImageAdapter metoden getView. I getView 

kollas det aktuella rumsnumret i larmet och laddar då det specifika rumsnumret från arrayen 

med rumsbilder med röd bakgrund för det rummet. Utdrag från ImageAdapter klassen ses 

nedan. 
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Bildfilerna laddas in i två arrayer.  

 

Figur 33. Arrays för rum bildfiler 

 

getView metoden lägger till bilderna till GridView. Det rumsnummer som larmet har utlösts i 

laddas från arrayen med röd bakgrundsbild. 

 

Figur 34. getView metoden 

 

När det valda larmets detaljer visas i GridView activity kan larmet väljas att accepteras, det vill 

säga att larmet blir markerat i databasen som accepterat och förhindrar att larmet hämtas igen. 

Detta görs genom att trycka på ”Acceptera Larm” knappen, vilken skapar en instans av ännu en 

AsyncTask klass i GridViewActivity som heter AcceptAlarmTask. doInBackground metoden 

kopplar upp mot web-servicen och anropar acceptAlarm metoden och skickar med det valda 

larmets ID. I postExecute metoden visas sedan ett toast meddelande för att bekräfta att larmet 

blivit accepterat. Utdrag ur GridViewActivity koden visas nedan. 
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Anslutningsinformation för att ansluta och anropa metoden acceptAlarm. 

 

Figur 35. Attribut för nätverkskommunikation 

 

När knappen ”Acceptera Larm” aktiveras skapas en ny instans av AcceptAlarmTask och 

anslutningsinformationen skickas som parametrar. 

 

Figur 36. OnClickListener för Acceptera Larm knappen 

 

4.4.3 Evaluation 

Android applikationen skapades enligt designen och all funktionalitet implementerades. Den 

kördes och testades på en HTC One X Android telefon utan problem. 

 

4.5 Verifikation 

För att verifiera om prototypen uppfyller kraven från kravspecifikationen (bilaga A) görs ett 

”verification test”. Detta test utformas med test-cases som testar varje krav från 

kravspecifikationen (bilaga A), och utförs i det avslutande conclusion steget. Verifikations testet 

utförs med Syntronic Software Innovations AB’s standard och innefattar en ”verification 

specification” (bilaga C) där test-cases sammanställs, samt en ”verification report” (bilaga D) där 

resultatet av testet presenteras. Varje test-case identifieras med ett Test Case ID, samt hänvisar 

till det krav i kravspecifikationen (bilaga A) det testar mot. Prototypen identifieras genom 

Syntronic standard för prototyper, i detta fall PA1. Nedan analyseras resultaten av varje test-

case hur vida det har uppfyllt kravspecifikationen eller varför det inte har gjort det. 

4.5.1 TC_1 Accept a new alarm 

Detta test misslyckades på samtliga verifieringspunkter för att stöd för notifications inte 

implementerats i prototypen. Den ursprungliga idén var att använda så kallad ”poll”, vilket är en 

teknik för att hämta data med givna tidsintervaller. Denna teknik kan kritiseras då det gäller 



43 
 

utryckningslarm då det är viktigt att snabbt kunna agera på dessa larm. Vid användning av ”poll” 

sätts tidsintervallen vanligtvis mellan 10 och 30 min för att ta hänsyn till batterilivslängd, vilket 

inte är att rekommendera vid t.ex. akutlarm. En annan teknik för notifications är ”push”, vilket 

istället skickar nyinkomna larm till Android enheten direkt när de kommer in i databasen. På 

grund av tidsbrist så kunde inte ”push” notifications implementeras i prototypen så istället 

implementerades en manuell lösning där larmen hämtas med en knapptryckning. Ett nytt test-

case skapades för att ta hänsyn till denna manuella funktionalitet och testet lyckades på samtliga 

verifikationspunkter (se bilaga D). 

4.5.2 TC_2 Licences 

Detta bekräftar att samtliga verktyg och mjukvara som använts vid utvecklingen av systemet är 

kostnadsfria och open-source. Testet var därför lyckat (se bilaga D). 

4.5.3 TC_3 Database 

Verifikationstestet för databasen lyckades på samtliga verifikationspunkter (se bilaga D). 

4.5.4 TC_4 Alarm Notification 

Även detta test misslyckades på samtliga verifieringspunkter eftersom funktionalitet för 

notifications inte implementerats i prototypen (se bilaga D). 

4.5.5 TC_5 Geographical Visualization 

Detta test misslyckades på samtliga verifieringspunkter (se bilaga D) eftersom på grund av 

tidsbrist så implementerades inte detta i prototypen. Eftersom detta krav var av typen ”COULD”, 

betyder det att kravet inte var tvunget att implementeras i prototypen och därför inget 

misslyckande ur kravsynpunkt. En alternativ visuell representation implementerades dock som 

förklaras i development steget av Android klienten ovan. 
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5. Avslutande del 

I det här kapitlet sammanfattas examensarbetet och slutsatser dras om hur vida det har lyckats 

eller misslyckats med hänsyn till forskningsfrågorna, samt hur väl arbetet runt utvecklingen av it-

artefakten har lyckas med hänsyn till utvärderingsmetoden i form av ”black box testing”, eller 

verifikationstest. 

5.1 Slutsats och reflektion 

Här nedan presenteras slutsatser och reflektioner över uppsatsen och forskningsarbetet i sig, 

och över it-artefakten i sig i olika sektioner. Slutsatser för uppsatsarbetet presenteras med 

hänvisning till forskningsfrågorna. 

 

5.1.1 Hur kan ett web-baserat larmhanteringssystem i Android utvecklas? 

Slutsatsen för denna forskningsfråga lyder att genom att tillämpning av en rigid 

utvecklingsmodell och forskningsmetod, kan detta genomföras även om liten tidigare kunskap 

inom området finns. Forskningsmetoden som använts är design science, eller design and 

creation som Oates benämner den, i kombination med en iterativ utvecklingsmodell där 

systemet gradvis har byggts upp och granskats och testats i varje iteration. Användandet av 

dessa metoder har bidragit till ett välplanerat utförande av examensarbetet, där tillämpningen 

av en iterativ utvecklingsmodell har bidragit till att utvecklingen av systemet har delats upp i 

mindre delar, vilket har varit positivt då liten eller obefintlig kunskap har funnits för utveckling av 

denna typ av system. På det sättet läggs koncentrationen på just den forskning som är relevant 

för just den iteration i vilken projektet befinner sig i just då, eftersom den mängd forskning som 

behövs för det kompletta systemet lätt kan kännas överväldigande inledningsvis. 

Valet av den forskningsmetod och utvecklingsmodell som använts under examensarbetet har 

bidragit till att denna fråga kan besvaras enligt ovan. Med detta stöd så anses arbetet som lyckat 

i denna fråga. 

5.1.2 Vilka tekniker och verktyg lämpar sig bäst för utveckling av ett sådant 

system? 

Denna fråga kommer till följd av ovanstående fråga, då identifiering av verktyg och tekniker 

uppkommit genom forskningen av denna typ av webbsystem. Eftersom det finns en uppsjö av 

olika metoder och tekniker för ändamålet så har en djupgående forskning genomförts inom 

varje komponent av systemet (databas, web-service och Android), så har efter en analys av 

dessa källor av tidigare forskning val gjorts av lämpliga verktyg och tekniker. Som nämnts 

tidigare i sektion 3.4 så användes PostgreSQL som databas då den är en ”fully featured” 

databashanterare, som är helt kostnadsfri. Som nämnts i sektion 3.5, så användes Apache CXF 

för utvecklingen av web-servicen, detta på grund av sin enkelhet och effektivitet, där SOAP 

används som standard protokoll för nätverkskommunikationen, samt att web-servicen enkelt 

kan konfigureras upp med Spring XML filer och spring beans. För mappningen mellan 



45 
 

larmobjekten och databasen användes Hibernate ORM på grund av smidigheten med 

autogenererade SQL kommandon och kompabilitets-flexibilitet då det är databasoberoende, 

vilket betyder att databasen lätt kan bytas ut mot en annan i framtiden. 

Med stöd av ovanstående påstående så kan slutsatsen även i den här frågan dras att arbetet har 

lyckats. 

5.1.3 Har systemet uppfyllt kraven? 

Den utvärderingsmetod som har använts för arbetet har varit ”black box testing”, och har utförts 

genom ett så kallat verifikationstest, där man gör ett slutligt test av systemet mot samtliga 

punkter i kravspecifikationen. Resultatet av detta test som kan ses i verifikationsdelen i slutet av 

kapitel fyra, visar att prototypen inte uppfyllde alla krav från kravspecifikationen. Varför detta 

var fallet förklaras med att det inte fanns tillräckligt med tid för implementering av dem delar 

där verifikationen misslyckats. Som förklarats ovan i verifikationsdelen så har alternativa 

lösningar implementeras för att kunna demonstrera en fungerande prototyp. 

Med stöd av detta så måste det anses att systemet inte uppfyllde samtliga krav från 

kravspecifikationen, och var ur denna synpunkt ett misslyckande. 

5.1.4 Generalisering 

Som resultatet visar så är det möjligt att utveckla denna typ av Android system med hjälp av 

design and creation som forskningsmetod i kombination med den utvecklingsprocessmodell jag 

har använt. Uppsatsen kan användas som en guide för utveckling av webb-system med 

databaslagring, web service och Android klient. Även om detta system är litet så är det byggt 

med verktyg och tekniker som gör det lätt att skala upp systemet och lägga till utökad 

funktionalitet. 
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Bilaga A: Kravspecifikation 

Requirement specification - Alarm 

Management System in Android  

Abstract 

This document is the requirement specification for the thesis project 

“Alarm Management System in Android” 

The purpose of this document is to state the requirements for the 

system. 

 

Application 

This document is aimed at towards those involved in this thesis. 

 

Document History 

Date Revision Description Author 

2012-11-

06 

PA1 First preliminary version PEBO 
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1 Introduction 

1.1 Scope 

The scope of the project is to develop an alarm management 

system in android.  

1.2 Requirement Definitions 

Each individual requirement is described in a table with the 

following fields. 

 

Name Description 

ID Id is the unique requirement identity. 

Priority The priority is defined in the table below 

 

Priority Comment 

M Must 

These requirements are a must have. 

S Should 

These requirements are also high-priority 

requirements, and are every bit as important as the 

requirements in the must category. However, there 

might be workarounds that satisfy these 

requirements or they may not be as time critical. 

C Could 

These desirable requirements are of lesser priority 

and are nice to have capabilities in the solution. They 

really don’t affect anything else in the solution one 

way or the other and will be included if time and 

resources permit. 

W Won’t 

These requirements will not be implemented in a 

given solution release. They may be considered for 

inclusion in a future release (future requirements 

that stakeholder would like to have) or be omitted 

from the solution altogether. 
 

Description Description of the requirement. 
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2 Requirements 

2.1 General 

This chapter contains requirements towards the system-level. 

ID Priority Description 

SYS_01 M Windows 7 32 bit 

The system should be designed to work on Windows 7 32 

bit 

SYS_02 M Licenses 

All applied license in the system should be free of 

charge/open source 

SYS_03 M Database 

Alarms should be stored in a database, persistent 

SYS_04 M Alarm notification 

When the database receives a new alarm a notification 

should be displayed in an android device 

SYS_05 C Geographical visualization 

The received alarm will be displayed in its correct location 

by applying a GIS-API. 

SYS_06 W Session based authentication 

The user shall authenticate with a password 

SYS_07 W Authentication 

The user needs to be authenticated to use the system 

3 Abbreviations 

Abbreviation Description 

GIS Geographical Information System 

API Application Programming Interface  
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Bilaga B: Tidsplan 

 

 

1.1 Time plan 

Activity Duration 

Setting up the development environment 1 d 

Field study database 1 d 

Field study web services 1 d 

Field study android version 1 d 

Design specification 5 d 

Implementation(Database and population 

application) 

5 d 

Implementation(Web service) 15 d 

Implementation(Android) 10 d 

Verification(Verification Specification, 

Verification report) 

5 d 

Design specification 5 d 
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Bilaga C: Verifieringsspecifikation 

Alarm Management System in Android Uen 

PA1 

Abstract 

This document contains the design verification for the Alarm 

Management System in Android. 

Application 

This document is intended as an instruction for those who will 

verify the Alarm Management System in Android. The document 

is also intended for people who are interested in how the 

application has been verified.  
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General 

This document describes the test cases that will test the 

functionality of the Alarm Management system for Android. The 

requirements from the requirement specification will be used as 

the test cases to verify the functionality of the system. The 

verification will be conducted in the IDE environments. 

4 Environment 

The following components will be needed for the verification test. 

A Windows 7 32-bit PC with the following installed software: 

Eclipse EE IDE with the amsa, amsa-api, amsa-api-impl and 

amsa-alarm-client projects added 

Android SDK 

Netbeans IDE with the Alarm Populator project added 

The PostgreSQL Alarm Database populated with the Alarm 

Database SQL script. 

Tomcat server with the amsa web service deployed 

5 Preparations 

First the PostgreSQL Alarm database server must be started. This 

can be done by either using the shell or the pgAdmin software. 

Next the Tomcat server needs to be started. This is done inside 

Eclipse. Verify that the amsa project is deployed correctly to the 

Tomcat server and is accessible by accessing the WSDL through 

an internet browser. Make sure that the connection IP addresses 

references in the amsa-alarm-client and the Netbeans Alarm 

Populator is the correct IP address. 

6 Verification 

Each verification test case is labeled with a test case ID in the 

format “TC_X”. The test cases include several verification points 

labeled VP. Some test cases will correspond to a requirement and 

is identified using the format “SYS_XX”. 
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4.1 Accept a new alarm  

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_1 Accept a new alarm. SYS_01 

Abstract:  

Check that an alarm can be received and accepted on the Android client. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

The AMSA must be set up on the PC according to the preparations section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Licenses 

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_2 Open source licenses SYS_02 

Abstract:  

All licenses and software used building the AMSA system should be free and open source. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

N/A 

 

 

 

4

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP Test description Acceptance Criteria 

1.  

Add a new alarm to the database by 

using the Netbeans alarm populator 

application project. 

The alarm should be added to the database, and the 

Android client should receive a notification of anew 

alarm when executing a poll. 

2.  
Select the new alarm in the alarm list 

on the Android client. 

The alarm details and location should be displayed 

in a new activity. 

3.  
Accept the alarm by pressing the 

accept button. 

The alarm should be marked as accepted in the 

database and have received an accepted timestamp. 

VP Test description Acceptance Criteria 

1. 
Check that all licenses of the used 

software are free and open source. 
All software should be free and open source. 
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4.3 Database 

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_3 
Store alarm data in the database 

persistently 
SYS_03 

Abstract:  

Check the database functionality. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

The PostgreSQL database must be installed and the server must be connected. The create SQL script 

must also have been run. 

The Netbeans IDE with the alarm populator project must be installed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Alarm Notification 

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_4 
Receive alarm notification on the Android 

client. 
SYS_04 

Abstract:  

Check that the Android client will receive notification when a new alarm is added to the database. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

The amsa-alarm-client needs to have the correct connection IP address reference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP Test description Acceptance Criteria 

1. 

Add a new alarm to the database by 

using the Netbeans alarm populator 

application project. 

The alarm data should be correctly added to the 

database tables. 

2. 

Disconnect the database server and 

then reconnect to see that the alarm 

data is persistent. 

The alarm data should be in the same state as before 

disconnecting the server. 

VP Test description Acceptance Criteria 

1. 

Add a new alarm to the database by 

using the Netbeans alarm populator 

application project. 

The Android client should receive a notification of 

anew alarm when executing a poll. 

2. 
Execute a poll when there is no alarm 

data in the database. 

The Android client should not receive any 

notification and the system shall not crash. 

3. 
Execute a poll when all alarms in the 

database are marked accepted. 

The Android client should not receive any 

notification and the system shall not crash. 
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4.5 Geographical Visualization 

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_5 Show alarm location. SYS_05 

Abstract:  

Show the alarms geographical location. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

The amsa-alarm-client needs to have the correct connection IP address reference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VP Test description Acceptance Criteria 

1. 

Add a new alarm to the database 

using the Netbeans alarm populator 

application project. 

The Android client should receive a notification of 

anew alarm when executing a poll. 

2. 
Select the new alarm to view 

location. 

The location should be displayed on a map at its 

correct geographical position. 
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Bilaga D: Verifieringsrapport 

Alarm Management System in Android 

Abstract 

This document contains the design verification report for the 

Alarm Management System in Android. 

Application 

The document is intended for people who are interested in the 

outcome of the verification.  
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7 General 

This is the verification report of the Alarm Management System 

in Android. The verification was conducted using the verification 

specification, see ref[1]. 

7.1 Verified revisions 

amsa P1A 

amsa-api P1A 

amsa-api-impl P1A 

amsa-alarm-client P1A 

7.2 Summary of results 

The verification was conducted using the verification 

specification, see ref [1]. 

Because of the time scope of the project the system could not be 

installed and set up on a Windows 7 (32-bit) PC. Instead the 

verification was done using the Windows 7 (64-bit) PC on which 

the system was developed. 

Some test cases failed because the necessary implementation of 

the functionality needed could not be done in the scope of the 

time plan. 

Instead of automatic alarm notifications on the Android client, a 

manual solution was implemented. The alarms are fetched from 

the database by clicking a button. 

The verification points of test case TC_1 were modified in the 

verification to adjust to this functionality. 

8 Environment 

The following equipment and software were used during the 

verification: 

A Windows 7 64-bit PC with the following installed software: 

Eclipse EE IDE with the amsa, amsa-api, amsa-api-impl and 

amsa-alarm-client projects added 

Android SDK 

Netbeans IDE with the Alarm Populator project added 

The PostgreSQL Alarm Database populated with the Alarm 

Database SQL script. 

Tomcat server with the amsa web service deployed 
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9 Verification 

3.1 Accept a new alarm 

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_1 Accept a new alarm SYS_01 

Abstract:  

Check that an alarm can be received and accepted on the Android client. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

The AMSA system is set up according to the preparations section of the verification specification[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment: The test case failed because automatic alarm 

notification functionality was not implemented in the P1A 

version. Adjusted verification points below. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Licenses 

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_2 Open source licenses SYS_02 

Abstract:  

All licenses and software used building the AMSA system should be free and open source. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

N/A 

 

VP Test description Acceptance Criteria Result 

4.  

Add a new alarm to the database 

by using the Netbeans alarm 

populator application project. 

The alarm should be added to the database, 

and the Android client should receive a 

notification of anew alarm when executing 

a poll. 

FAIL 

5.  
Select the new alarm in the alarm 

list on the Android client. 

The alarm details and location should be 

displayed in a new activity. 

FAIL 

6.  
Accept the alarm by pressing the 

accept button. 

The alarm should be marked as accepted in 

the database and have received an accepted 

timestamp. 

FAIL 

VP Test description Acceptance Criteria Result 

1. 

Get all alarms from the database 

by clicking the “Hämta Larm” 

button. 

All alarms not marked accepted should be 

displayed in the alarm list. 

PASS 

2. 
Select an alarm from the list to 

display alarm details and location. 

The correct alarm details and location 

should be shown in a gridview. 

PASS 

3. 
Accept the alarm by clicking the 

“Acceptera Larm” button. 

The alarm should be marked accepted 

TRUE in the database and receive an 

accepted timestamp. 

PASS 

VP Test description Acceptance Criteria Result 
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3.3 Database 

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_3 
Store alarm data in the database 

persistently 
SYS_03 

Abstract:  

Check the database functionality. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

The PostgreSQL database is connected and populated with the create script. 

The Netbeans IDE with the alarm populator project is installed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Alarm notification 

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_4 
Receive alarm notification on the Android 

client. 
SYS_04 

Abstract:  

Check that the Android client will receive notification when a new alarm is added to the database. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

The amsa-alarm-client is installed with the correct IP configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Check that all licenses of the used 

software are free and open source. 

All software should be free and open 

source. 

PASS 

VP Test description Acceptance Criteria Result 

1. 

Add a new alarm to the database 

by using the Netbeans alarm 

populator application project. 

The alarm data should be correctly added 

to the database tables. 

PASS 

2. 

Disconnect the database server 

and then reconnect to see that the 

alarm data is persistent. 

The alarm data should be in the same state 

as before disconnecting the server. 

PASS 

VP Test description Acceptance Criteria Result 

1. 

Add a new alarm to the database 

by using the Netbeans alarm 

populator application project. 

The Android client should receive a 

notification of anew alarm when executing 

a poll. 

FAIL 

2. 
Execute a poll when there is no 

alarm data in the database. 

The Android client should not receive any 

notification and the system shall not crash. 

FAIL 

3. 
Execute a poll when all alarms in 

the database are marked accepted. 

The Android client should not receive any 

notification and the system shall not crash. 

FAIL 
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Comment: The test case could not be conducted because alarm 

notification was not implemented in the P1A version. 

3.5 Geographical Visualization 

Test Case ID: Test Case Name: Requirement References: 

TC_5 Show alarm geographical location. SYS_05 

Abstract:  

Show the alarms geographical location. 

Pre-condition / Special Procedure Requirements:  

The amsa-alarm-client have the correct connection IP address configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment: The test case failed because geographical location 

functionality was not implemented in the P1A version. 

 

4 Terminology 

AMSA Alarm Management System in Android 

IDE Integrated Development Environment 

SDK Software Development Kit 

SQL Structured Query Language 

5 References 

[1] 102 54 SCXC XXX, PA1, Verification 

Specification  

 

VP Test description Acceptance Criteria Result 

1. 

Add a new alarm to the database 

using the Netbeans alarm 

populator application project. 

The Android client should receive a 

notification of anew alarm when executing 

a poll. 

FAIL 

2. 
Select the new alarm to view 

location. 

The Android client should not receive any 

notification and the system shall not crash. 

FAIL 


