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Sammanfattning
Denna rapport redogör för utvecklingen av en trygghetsapplikation för Android, en relativt ny 
plattform som till största delen används i mobiltelefoner. Denna applikation skulle innefatta 
möjligheten att via telefonen snabbt och enkelt manuellt larma ett antal kontakter vid farliga och 
oroande situationer. Utöver detta skulle applikationen även kunna visa användarens position på en 
karta i samband med detta, och även mer sport- och fritidsrelaterade ändamål såsom löprundor.

Arbetet utfördes åt D-Safety, och baseras på en applikation kallad SoftAlarm, som i skrivande stund 
är under utveckling hos företaget.

Abstract
This report details the development of an application for personal safety for the Android operating 
system. Android is a relatively new platform, primarily used on mobile phones.

The purpose of the developed application is to give the user the possibility to easily and quickly 
alert a number of contacts by phone in case of emergencies, and to show the user’s location on a 
map. This is not only used during emergencies, but for other purposes as well – for example to 
monitor a jogging round. 

The project was carried out in co-operation with the company D-Safety, the developer of the 
"SoftAlarm" – the product on which the developed application is based.
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1 Inledning

1.1 Syfte
Projektet gick ut på att utveckla en applikation för mobiltelefoner med operativsystemet Android, 
utifrån ett redan existerande men ofärdigt program för personlig trygghet. Denna applikation, kallad 
SoftAlarm, har som huvudmål att göra det möjligt för användare att via ett larmnätverk snabbt och 
enkelt meddela omvärlden om någonting går fel, både på manuell väg och automatiskt via 
telefonernas olika sensorer. Applikationen är också tänkt att ge användare tillgång till ett antal 
funktioner för sport och fritid.

Under projektet utvecklades applikationen från grunden, med målet att implementera två 
övergripande funktioner:

− SMS-baserade kommunikationsprotokoll, med fokus på:

• Meddelandestruktur för att lägga till larmkontakter

• Meddelandestruktur för larmgivning

− Inhämtning av GPS-data för trygghets- och fritidsfunktioner, med fokus på:

• Visning av position på karta

• Visning av förflyttning på karta

Planen för SoftAlarm innefattar många fler funktioner, men projektets fokus låg på de två ovan 
nämnda kärnfunktionerna. Ytterligare funktioner var tänkta att implementeras i det fall att det skulle 
finnas tid över:

− Automatiska larm

− Spårning av telefonen

− Identifiering av WLAN för hjälp vid positionering

− Övriga meddelandestrukturer

− Ytterligare kartfunktioner

Applikationen skulle utvecklas på så sätt att dess meddelanden är fullt kompatibla med den redan 
existerande programvaran, så att instanser av SoftAlarm kan kommunicera med varandra oberoende 
av version och plattform.
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1.2 Bakgrund

1.2.1 Uppdragsgivare

Arbetet utfördes på uppdrag av företaget D-Safety, som också är utvecklaren av den applikation 
som projektet baseras på. Denna är skriven för äldre mobiltelefoner med Java ME (Micro Edition) 
och är planerad att vara kompatibel med många olika tillverkare. Företaget ser dock väldigt stor 
potential i Androidplattformen och de möjligheter som operativsystemets funktioner ger. Av denna 
anledning sökte de drivna utvecklare för att göra en version av programmet till denna plattform.

Då den existerande versionen av D-Safetys trygghetsapplikation ännu inte var helt färdig under 
projektets gång, skedde utvecklingen till de båda plattformarna parallellt. Detta, kombinerat med de 
stora skillnaderna mellan Java ME och Android som utvecklingsplattform, gjorde att programmet 
inte kunde portas direkt från den existerande versionen. All kod skrevs därför från grunden, 
anpassat efter Androids API och D-Safetys önskemål och specifikationer.

1.2.2 Marknad

Olyckor och det oväntade kan lätt inträffa, både i privat- och arbetsliv, och både i den privata och i 
den offentliga sektorn. Med äldre- och sjukvård, ensamarbete och överfall finns det en bred 
marknad med många målgrupper som är i behov av trygghet, och därför försöker D-Safety ge sin 
produkt en mycket bred funktionalitet.

Programvaran SoftAlarm riktar främst in sig till scenarion som dessa:

• Kvinnor, och i mindre grad män, som rör sig utomhus på kvällstid med risk för överfall och 
våldtäkt

• Barn och unga vuxna som går vilse eller kommer för nära farliga platser när de utforskar 
omgivningen eller går hem från en vän eller aktivitet

• Ensamarbetare inom byggindustrin och andra farliga yrken där ingen kan hjälpa till om 
någonting går fel

• Aktiva seniorer som gillar att vandra i skogen och går vilse, drabbas av sjukdom eller skador 
eller slås av plötslig förvirring.

Som Figur 1.2.2.1 visar anmäls det ett väldigt stort antal våldtäkter i Sverige per år, och endast ett 
ytterst fåtal avvärjs – 2009 var 5453 av totalt 5937 våldtäkter fullbordade. Med andra ord stoppas 
bara ca 8 % av alla våldtäktsförsök, en statistik som skulle kunna förbättras om offren hade ett mer 
effektivt sätt att kalla på hjälp och uppmärksamma farliga situationer (1).
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Figur 1.2.2.1 Våldtäktsstatistik, sammanställd av D-Safety med information från  
Brottsförebyggande rådet (1).

Förutom överfall försvinner också 6000-7000 personer per år; de flesta återfinns inom en tid, men 
ett flertal hittas aldrig (1, 2). Med avancerade funktioner för larm och positionering kan många av 
dessa försvinnanden lösas tidigare och kanske förhindras.

1.2.3 Befintliga lösningar

1.2.3.1 Skygd
Vid en överblick av existerande mobila larm så finns det en del liknade produkter och tjänster med 
mobiltelefoner som plattform. En av dessa är Skygd, av företaget med samma namn. Denna 
programvara larmar ett antal, av användaren definierade, kontakter via SMS och e-post. 
Larmgivningen kan ske på manuell väg, men programmet kan också ställas in på att skicka ut ett 
larm efter att en viss period har gått utan att användaren stänger av funktionen. Vid utlösning av ett 
larm ringer telefonen upp den högst prioriterade larmkontakten, och om de inte svarar rings nästa 
upp och så vidare.

När Skygd skickar ett larm får mottagarna en länk och ett engångslösenord till en personlig 
larmsida, där de kan se larmgivarens senaste positioner och kamerabilder. Skygd spelar 
kontinuerligt in ljud från omgivningen, och när ett larm skickas laddas en 30 sekunder lång 
ljudsekvens, tagen från tiden innan larmet skickades, till larmsidan, där larmmottagarna kan lyssna 
på den.

Skygd marknadsför sig mest mot privatpersoner, och deras produkt har enligt dem själva bara 
testats på telefoner från Nokia (3).
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1.2.3.2 BXO Pager
BXO Pager av BXO Solutions är ett program som gör användarens telefon till en larmmottagare, 
och är mer anpassad för användare inom farliga yrken, ensamarbetare och sjukvård och 
äldreomsorg. Enligt företaget ger programvaran en överskådlig presentation av alla aktiva larm, alla 
larm loggas och kommunikationen är övervakad på ett sådant sätt att telefonen snabbt upptäcker om 
kontakten tappas (4).

Det finns också möjlighet att utvidga BXO Pagers funktionalitet via produkten BXO IAC 
(Interactive Alarm Control), som tillåter att kunden själv skapar egna gränssnitt anpassade till just 
sitt yrke. Denna produkt ger också användaren möjligheten att plocka upp larm. Applikationen 
gråmarkerar då meddelandet för alla andra larmmottagare, så att det understryks att någon redan har 
åtagit sig att hantera fallet. För att minska risken att flera användare reagerar på samma larm kan 
IAC också hantera eskalering, där en mottagare åt gången larmas tills en av dem plockar upp 
larmet.

IAC kan också ställas in för att fungera med annan utrustning, och kan via anpassade gränssnitt 
exempelvis stänga och öppna automatiska dörrar eller slå på och av fläktar (5).

1.2.3.3 Jämförelse med SoftAlarm
Där både Skygd och BXO Pager riktar sig mot en begränsad målgrupp har D-Safety valt att försöka 
nå ut med sin produkt till så många som möjligt, vilket också är en bakomliggande orsak till att 
Androidversionen utvecklas. Till skillnad från BXO Pager har SoftAlarm möjligheten att agera både 
som larmmottagare och larmgivare, och olikt Skygd kan hela denna process ske oberoende av 
Internet. Det SoftAlarm inte har är möjligheten att spela in och skicka ljudsekvenser – en funktion 
som D-Safety emellertid planerar att implementera i slutprodukten. SoftAlarm har i skrivande stund 
inte heller möjlighet att kommunicera med annan utrustning på det sätt som BXO Pager har, men 
detta är planerat att i slutprodukten fungera genom att låta applikationen skicka och motta data från 
exempelvis syremätare via bluetooth.
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2  Applikationen

2.1 Översikt
Androidversionen av applikationen SoftAlarm består av två huvuddelar – larmhantering och 
positionering. För att larmhantering ska fungera så måste det finnas kontakter att skicka dessa larm 
till. Detta hanteras i applikationens meny för inställningar, där kontaktmenyn finns – själva larmen 
kan skickas via en knapp på några av menyerna. Positioneringsfunktionerna används för att, när ett 
larm skickas, visa användaren på en karta på larmmottagarnas telefon. Dessa funktioner används 
även i Sportmenyn som ett träningshjälpmedel, där applikationen bland annat redovisar 
användarens hastighet och sprungna distans, och visar användarens rutt på en karta.

2.2 Användargränssnitt

2.2.1 Larmknapp

Då applikationens fokus ligger på användarens trygghet, är en central del av användargränssnittet en 
larmknapp. Denna knapp finns i många delar av applikationen och ligger då på botten av skärmen, 
utan några andra närliggande komponenter (se Figur 2.2.1). Upplägget gör att den är lätt att se, och 
minskar risken att användaren skickar ett larm av misstag.

Figur 2.2.1 Huvudskärmen, med larmknappen i botten. 
Alla andra alternativ ligger samlade i en scrollande lista, 

så att även om skärmen är väldigt kort göms de alternativ som kommer 
för nära larmknappen, så att skärmens botten alltid  är obelamrad.

Knappen är inställd på att starta en Service (avsnitt 3.3.1.2), som skickar ett meddelande till alla 
nummer i användarens larmlista vid ett tryck. Larmmeddelanden skickas omedelbart, så att även om 
telefonen stängs av eller går sönder så finns det en stor chans att åtminstone en larmkontakt får 
meddelandet.

Larmknappen är tänkt att finnas i de flesta menyerna i applikationen, och är implementerad i 
SoftAlarms huvudmeny, kontaktmeny och sportmeny.
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2.2.2 Kontaktmenyn
I kontaktmenyn visas de telefonnummer som applikationen kommer att kontakta vid ett larm, och 
här är det möjligt för användaren att lägga till fem nummer från sin kontaktbok. Då användaren 
knackar på en rad i larmlistan får de se alla kontakter som de har definierat, där deras nummer visas 
i en speciell färg för att signalera om numret är färdigt att användas som larmkontakt eller ej. Ett 
grönt nummer visar att kontakten har accepterat en förfrågan, och rött betyder att de har avböjt. 
Nummer visas i vitt om det inte har svarat på en kontaktförfrågan, oavsett om en förfrågan har 
skickats till det eller ej (se Figur 2.2.2.1). Om en kontakt har fler än ett nummer visas istället hur 
många nummer som personen i fråga har, och när användaren knackar på kontakten öppnas en ny 
lista med dessa nummer. Samma färgkodning finns då också i denna lista.

I menyerna förhindras användaren att lägga till nummer som redan finns i larmlistan eller redan har 
avböjt larmkontakt med användaren. Om ett accepterat nummer väljs så läggs det direkt in i listan, 
i annat fall skickas en kontaktförfrågan (avsnitt 2.2.1).
I denna meny syns också tre tabbar, "Kontakter", "Teman" och "GPS" (se Figur 2.2.2.1). Dessa har 
inte implementerats och är bara tänkta som ett förslag till upplägg av menyn för inställningar. 
Kontaktmenyn visas oavsett vilken av de tre tabbarna som är markerad. 

Figur 2.2.2.1 Nummer markeras med färger beroende på deras status. Larmlistan till vänster har  
ett liknande system – svart bakgrund för accepterad kontakt, röd för avböjd kontakt och orange när  

de ännu inte har svarat på förfrågan. Nummer som redan finns i larmlistan markeras som grå i  
nummerlistan.
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2.2.3 Sportmenyn

Sportmenyn beskriver en karta som kontinuerligt uppdateras med användarens position och 
riktning, och har en meny från vilken användaren kan påbörja "löprundor" (se Figur 2.2.3.1). Under 
en runda uppdateras sportmenyn med användarens distans, hastighet, medelhastighet och 
maxhastighet, och räknar upp tiden sedan start. Användarens position uppdateras oberoende av om 
en runda är aktiv eller inte, men användarens rörelsehistorik – i form av sammankopplade blå linjer 
– visas bara efter det att en runda har påbörjats.

Figur 2.2.3.1 Sportmenyn, med menyraden uppfälld.

Under menyvalet "Inställningar" kan användaren ändra zoomnivå. "Spara" sparar ned den senaste 
rundan till en fil, och genom att trycka på "Rundor" presenteras användaren med en lista av 
nedsparade rundor, varav en kan väljas och visas upp på kartan.
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2.3 Meddelandestruktur

2.3.1 Kontaktmeddelanden

För att applikationen ska kunna skicka meddelanden till ett telefonnummer måste detta först läggas 
in i programmets kontaktdatabas, vilket sker via två olika meddelanden – kontaktförfrågningar och 
kontaktsvar. När en användare får en förfrågan ombeds denne att acceptera eller avböja 
kontaktlänken (se Figur 2.3.1.1), där ett positivt svar innebär att telefonnumret läggs in i databasen. 
Ett negativt svar förhindrar att avsändaren av kontaktförfrågan skickar några fler meddelanden till 
det numret. Strukturen säkerställer att de nummer som används är giltiga mobilnummer, och att de 
har applikationen installerad. Detta är ett måste om de ska kunna hantera applikationens övriga 
meddelandetyper.

Figur 2.3.1.1 En ny kontaktförfrågan – användaren kan skicka ett positivt 
eller negativt kontaktsvar. 
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2.3.2 Larmprotokollet DOVLS

Applikationens protokoll för larmkodning, DOVLS, baseras på den svenska larmstandarden OVLS 
(Open protocols for interfacing Vehicle Location Subsystems), fastställd 1996, som i sin tur är en 
utbyggnad av en standard med samma namn, OVLS (Open Vehicle Location Standard)(6). DOVLS-
protokollet fastställdes av D-Safety för användning i applikationen, och används i de 
larmmeddelanden som skickas mellan användare. 

Ett DOVLS-meddelande innehåller ett flertal olika informationstyper som det är viktigt att en 
larmmottagare får veta. Denna information är  uppdelad enligt nedan:

• Anledning till larm

• Senaste GPS-position

• Datum och tid då senaste positionen inhämtades

• Hastighet

• Rörelseriktning

• Höjd över havet

• Batteri

• Närliggande WLAN SSID

Vid mottagning av ett larm får användaren valet att "plocka upp" eller ignorera larmet. I det tidigare 
fallet används meddelandets GPS-information för att visa användaren var larmgivaren är med hjälp 
av en karta (se Figur 2.3.2.1). Det skickas även ett kort meddelande – en "ack" – till larmgivaren så 
att denne får veta att larmet plockats upp.

Figur 2.3.2.1 Efter att larmet plockats upp visas larmgivarens position
 och en uppsjö data.

Det var till en början tänkt att användaren skulle ha möjlighet att skicka ett meddelande till en 
larmcentral genom OVLS-protokollet. Detta var dock inte projektets fokus och finns inte 
implementerat i den resulterande applikationen.
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2.3.3 Övriga meddelanden

Det finns ett flertal olika typer av meddelanden som slutprodukten skall kunna hantera, bland annat 
spårningsmeddelanden, som ber applikationen att skicka uppdateringar om sin position med jämna 
mellanrum. Dessa meddelanden var dock inte fokus för projektet, och den resulterande 
applikationen har därför inte stöd för dem.

2.3.4 Meddelanden via SMS

Meddelanden skickas med hjälp av SMS, vilket betyder att de inte kan innehålla mer än 140 stycken 
8-bitars tecken enligt standarden för SMS. Denna gräns kan höjas om man istället använder 7-bitars 
teckenkodning, en ändring som ger tillgång till 128 tecken istället för de vanliga 256, men tillåter 
innehåll till en storlek av 160. 

Teckenkodningen gavs inte någon större hänsyn under projektet, då larmmeddelanden utan 
supplementär information från WLAN tar upp cirka 120 tecken, vilket innebär en god marginal av 
20 tecken. Omfattningen av denna del av meddelandet är i stort sett oföränderlig och nästan helt 
oberoende av inskickad data, så det finns inte någon reell fara att storleksgränsen överstigs. Då 
meddelandet innehåller WLAN-adresser kan det mycket snabbt växa sig för stort, men identifiering 
av WLAN var inte en del av de basfunktioner som projektet fokuserade på och var därför aldrig 
med i de meddelanden som användes. För eventuella framtida utbyggnader på projektets 
applikation skulle en möjlig lösning på storleksproblemen dock kunna vara att skicka WLAN-
adresser i ett separat meddelande.

Värt att notera är att för många mobiloperatörer och en stor del betalplaner kostar det användaren 
pengar att skicka SMS, vilket betyder att onödiga meddelanden måste begränsas, och att 
användaren måste notifieras varje gång ett meddelande skickas. Då applikationens funktion är helt 
beroende av de meddelanden som skickas rekommenderas det att användare inte har en annan 
betalplan än de hos vanliga påfyllningsbara kontantkort. Om dessa kort skulle få slut på pengar kan 
applikationen inte längre kommunicera med omvärlden och larmfunktionerna blir värdelösa.

2.4 Positionering

2.4.1 Inhämtning av position

Android tillhandahåller som standard ett antal möjligheter för att visa användarens position – 
antingen via telefonernas inbyggda GPS eller genom Cell-ID och WiFi. Applikationen tar vara på 
detta, inte bara genom larmmeddelanden (avsnitt 2.3.2), utan också i ett antal kartfunktioner. 
Förutsatt att positioneringstjänsterna är aktiverade hämtas longitud och latitud på formatet WGS 84 
(World Geodetic System 1984) – en internationell standard för realtidsbestämning av koordinater 
genom GPS, och som har en noggrannhet på ca 10m (7). Denna information används sedan för att 
rita ut användarens position på en karta med inställningsbar zoomnivå, så att de ges lättförståelig 
information om var de befinner sig.
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2.4.2 Visning av förflyttning på karta

I applikationen finns det funktioner som ser till att användarens position uppdateras löpande. 
Genom att jämföra positioner med varandra kan användarens kurs också beräknas, vilket visas i det 
grafiska gränssnittet som en pil.

Figur 2.4.2.1 Användarens nedsparade runda, visas som 
en sammansättning av ljust blåa linjer.

Användaren ges även möjlighet att påbörja, avsluta, spara och se sina förflyttningar som 
"löprundor" (se Figur 2.4.2.1), den väg de tagit under en period från det att de väljer att påbörja en 
runda till dess att de väljer att avsluta den. Under en runda får användaren tillgång till data om sin 
hastighet, den beräknade medelhastigheten för rundan samt maxhastigheten. Även distansen visas, 
beräknat som summan av avstånden mellan varje närliggande position i rörelsehistoriken.

2.4.3 Eniros API

Applikationens kartor kommer helt och hållet från Eniro, en webbtjänst som bland annat ger gratis 
tillgång till kartor över Sverige, Norge, Finland, Danmark och Åland. Kartorna laddas ned via 
specialiserade HTTP-anrop, som innefattar användarens rutt med ett antal positioner, kartans bredd 
och höjd, karttyp, zoomnivå och positionen som ska användas som kartans centrum, enligt 
specifikationerna i Eniros egna API. På detta sätt hämtas en karta av precis rätt dimensioner för att 
passa skärmstorleken, med förflyttningshistoriken visuellt representerad som linjer mellan 
positionerna.

Vanligt i Android är att det redan från början finns en tjänst kallad GoogleMaps installerad, en 
avancerad karttjänst som klarar av att göra en del av det som SoftAlarms kartfunktioner gör, och 
som också är gratis för användaren. Att använda denna tjänst i en kommersiell produkt kräver dock 
att D-Safety betalar tjänstens ägare, Google Inc., för en licens, vilket står i kontrast mot Eniro som 
tillåter att företaget använder deras kartor utan betalning.
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2.5 Lagring av data

2.5.1 Databaser

Databaser (avsnitt 3.3.5.1) används mest till lagring av data som lätt kan representeras som en rad i 
en tabell, vilket lämpar sig bra när det finns många objekt av en viss typ. Inom applikationen 
används detta format för lagring av kontakter, telefonnummer och meddelanden. I kontaktdatabasen 
sparas de nummer som används som larmkontakter – med andra ord de telefonnummer som 
kommer informeras när en larmsituation uppstår (se Figur 2.5.1.1). 

Figur 2.5.1.1 Kontaktdatabasen är synonym med larmlistan, Nummerdatabasen sparar vilka  
nummer som accepterats, och meddelandedatabasen noterar alla inkommande meddelanden  

och kommer ihåg om de har lästs eller ej.

Meddelandedatabasen innehåller de meddelanden som mottagits, inklusive tiden då meddelandet 
inkom och huruvida användaren har läst det eller ej. Den tredje databasen, nummerdatabasen, sparar 
alla de nummer som kommunicerat med applikationen och noterar vilka som har godkänts eller 
nekats som kontakter. Detta tillåter programmet att ignorera meddelanden från de nummer för vilka 
användaren avböjt larmkontakt.
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2.5.2 Preferences

Preferences (avsnitt 3.3.5.2) var under projektets gång ett tänkt verktyg att spara användarens 
inställningar för applikationen, där zoomnivå på applikationens kartor var en sådan inställning. 
Denna funktionalitet implementerades dock inte på grund av tidsbrist.

2.5.3 Filer

Filer (avsnitt 3.3.5.3) används av applikationen för att spara och läsa in sekvenser av GPS-
positioner. Formatet lämpar sig väl för detta ändamål, eftersom filer till skillnad från databastabeller 
inte har några större restriktioner på datans utformning. Strukturen på datan i filer kan bestämmas 
fritt, där databaser istället kräver att informationen sparas som rader i en tabell, där varje kolumn 
har en förväntad datatyp. Eftersom olika positionssekvenser i de flesta fall har olika längd är det 
svårt att representera dem som tabellrader, vilket är anledningen till att filer används istället.

2.5.4 Lagring på nätet

Då D-Safety har uttryckt intresse av att implementera en webbtjänst, med användarkonton och 
annan information, är Androids möjligheter att skicka data över nätet av visst intresse. 
Applikationen gavs dock aldrig någon funktionalitet för att skicka filer över Internet, då denna 
tjänst ännu inte är klar och då dessa funktioner inte ingick bland de som projektet fokuserade på.

2.5.5 Tillgänglighet

Applikationen använder ContentProviders (avsnitt 3.3.1.3) till alla interna databaser, och varje 
förfrågning mot och uppdatering av databaserna går genom dessa. Fördelarna med denna struktur är 
att företaget, om de eventuellt vill komplettera programmet med ytterligare en applikation, kan ta 
del av den data som redan finns i SoftAlarm, då ContentProviders tillåter att andra applikationer får 
tillgång till en applikations databaser. En tänkbar nackdel är att databaserna kan modifieras av 
applikationer från andra utvecklare, men detta kan i viss mån förhindras genom att ange en 
textsträng för skrivtillåtelse. För att en annan applikation då skall tillåtas att ändra i databasen måste 
den ange denna sträng, och i detta fall kommer användaren automatiskt att notifieras om detta vid 
installationstillfället av den applikationen.
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3 Vad är Android?

3.1 Historia
Android är en mobil plattform som lanserades i slutet av 2008 (8) av Open Handset Alliance, en 
grupp  mobiloperatörer, producenter, mjukvaruutvecklare och relaterade teknikföretag. I denna 
grupp ingår många kända företag såsom Google Inc, Sony Ericsson och LG Electronics. 

Android byggdes från grunden för att vara den första fria plattformen för mobila enheter, och finns 
därför huvudsakligen i mobiltelefoner (9). Det finns dock långt framskridna planer på att använda 
operativsystemet på annan hårdvara, till exempel TV-apparater. (10).

3.2 Androids uppbyggnad

3.2.1 Struktur

Android bygger på en Linuxkärna, med en virtuell maskin som tolkar och utför de instruktioner som 
ges av applikationerna, kallad "Dalvik Virtual Machine". Genom denna kan program komma åt ett 
antal  funktionsbibliotek från språken C och C++, bland annat databassystemet SQLite och 
grafikbiblioteket OpenGL ES. Man skulle kunna säga att den virtuella maskinen är den port genom 
vilken den mer abstrakta applikationskoden kommunicerar med operativsystemets kärna (8) 
(11, sökord *what is android*) (se Figur 3.2.1.1).

Figur 3.2.1.1 Utveckling sker oftast på högre nivå i språket Java, 
men operativsystemet tolkar via Dalvik VM som kör koden på Linuxkärnan, 

med hjälp av interna C och C++ bibliotek.
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3.2.2 Skräpsamlare

Eftersom mobiltelefoner har väldigt begränsat minne i jämförelse med persondatorer, har Androids 
skräpsamlare (på engelska garbage collector) mycket större befogenheter än den hos vanliga 
virtuella maskiner för Javaprogram. Där vanliga skräpsamlare bara kan frigöra den data som 
garanterat aldrig kommer att användas mer av programmet, har Androids skräpsamlare tillåtelse att 
frigöra i stort sett vilken process som helst så länge den inte är aktiv och får input från användaren 
(11, sökord *fundamentals*). Med andra ord kan skräphanteraren, när minnet börjar brista, döda 
vilken process som helst som inte betraktas som "synlig" för användaren. Detta innebär att det i 
Android är särskilt viktigt att spara och hantera information, då man inte kan garantera att den 
temporära datan kommer att finnas kvar då användaren återvänder till en applikation eller meny.

3.3 En applikations uppbyggnad

3.3.1 Fyra grundklasser

3.3.1.1 Activity

Activities (aktiviteter) är Androids grafiska gränssnitt, och den del av applikationer som användare 
interagerar med. För sig själva gör de inte särskilt mycket, men de kan innehålla grafiska 
komponenter, i Android kallade "views" (vyer), som till exempel knappar, textrutor och bilder.

Inom systemet hanteras aktiviteter som en stack, där den senaste aktiviteten alltid läggs på toppen 
av de tidigare. När användaren trycker på "tillbaka"-knappen lämnas den översta aktiviteten över till 
skräpsamlaren och den näst översta aktiviteten kommer i fokus, och så vidare. Skräpsamlaren kan 
när som helst frigöra en aktivitet var som helst i stacken om den inte är i fokus (avsnitt 3.2.2), men 
detta påverkar inte användarens upplevelse, då aktiviteten återskapas om och när den kommer till 
toppen av stacken igen (11, sökord *Activity*).
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Figur 3.3.1.1.1 En aktivitet kan sägas ha tre kretslopp som den genomgår -  
från början till slut markerat av funktionerna onCreate till och med onDestroy, 

från synlig till osynlig genom onStart och onStop, 
och från fokus till bakgrund via onResume och onPause (8) (11, sökord *Activity*).

3.3.1.2 Service

Services (tjänster) är exekveringstrådar som ligger i bakgrunden och utför instruktioner utan att 
användaren behöver vara medveten om dem. De skiljer sig från aktiviteter (avsnitt 3.3.1.1) på det 
sätt att de kan vara aktiva och arbeta även när applikationen inte är i fokus.

En tjänst kan, i likhet med aktiviteter, startas av en aktivitet, en annan tjänst eller en 
BroadcastReceiver. En viktig skillnad är dock att tjänster också kan bindas till andra aktiviteter och 
tjänster, och kommunicera genom detta band via en AIDL-skapad mellanhand 
(11, sökord *Service*) (avsnitt 3.3.2.2). 
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3.3.1.3 ContentProvider

ContentProvider är Androids sätt att tillgängliggöra en applikations datalagringsstrukturer för andra 
applikationer. Ett exempel på detta är användarens kontaktbok, en fristående applikation med en 
kontaktdatabas som andra program kan avläsa och till och med ändra i. En ContentProvider kan 
dock specificera en tillåtelse-sträng för läs- och/eller skrivrättigheter, vilket förhindrar applikationer 
att komma åt data om de inte anger denna sträng i sin Manifestfil (avsnitt 3.3.3).

För att komma åt datan inuti en ContentProvider används URI:er (Uniform Resource Identifier), 
textsträngar som används som identifikation för de data som applikationen vill komma åt. Denna 
typ har en mycket stark relation till den mer allmänt kända URL (Uniform Resource Locator), de 
båda termerna är i stort sett helt ombytbara då alla URL:er också är URI:er (12).

Vid installationstillfället av en applikation notifieras användaren om alla tillåtelser som programmet 
har angett, med en kort förklaring om vad dessa innebär (11, sökord *permissions*). För att inte 
misstänkliggöra applikationer i användarens ögon bör de därför bara be om de tillåtelser som de 
definitivt kräver för att fungera.

3.3.1.4 BroadcastReceiver
BroadcastReceivers, till skillnad från aktiviteter och tjänster, körs av operativsystemet under väldigt 
korta perioder och i vanliga fall relativt sällan. Dessa objekt definierar ett antal händelser i 
operativsystemet som de reagerar på, och när dessa händelser inträffar sänder operativsystemet 
sedan ut ett Intent-objekt innehållandes all data för händelsen (avsnitt 3.3.2.1). BroadcastReceivers 
plockar upp dessa data och utför sina instruktioner en gång innan de stängs av igen i väntan på nästa 
utskick (11, sökord *BroadcastReceiver*).
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3.3.2 Inbördes kommunikation

3.3.2.1 Intent
Intent är en datastruktur som kan sägas vara en abstrakt beskrivning av någonting som ska utföras, 
och är den enda vägen genom vilken nya aktiviteter och tjänster kan startas. Intents kan fyllas med 
mängder av olika data, där några av de viktigare exemplen innefattar en flagga som beskriver 
objektets syfte och vilken kategori detta syfte ska tillhöra, till exempel "ACTION_MAIN" och 
"CATEGORY_HOME" vilka ger en Intent som i samband med funktionen "startActivity" för 
användaren tillbaka till skrivbordet. För mer specifika syften kan en Intent ges typen av det objekt 
som ska initieras, eller en syftesflagga tillsammans med en databas-URI. Exempel på det senare är 
flaggan "ACTION_VIEW" tillsammans med en URI till Androids kontaktdatabas, vilket skulle 
starta en aktivitet som visar alla kontakter i kontaktboken.

Innan en Intent skickas kan den också fyllas med extra data, vilket ger utvecklare möjligheten att 
sända nödvändig information mellan olika aktiviteter via den Intent som skickas när en aktivitet 
startar en annan aktivitet (11, sökord *Intent*).

3.3.2.2 Verktyget AIDL
För att möjliggöra kommunikation mellan olika processer inom samma applikation använder sig 
Android av verktyget AIDL (Android Interface Definition Language). Detta verktyg tillåter 
utvecklare att väldigt snabbt och simpelt skriva ett enkelt gränssnitt, som AIDL sedan utvidgar via 
kodgenerering. Den resulterande koden gör att gränssnittet kan fungera som en kommunikationsväg 
mellan olika exekveringstrådar (11, sökord *AIDL*).

3.3.3 Manifest

I varje applikation finns det en XML-fil (Extensible Markup Language) som kallas Manifest. Denna 
fil innehåller den information om applikationen som operativsystemet behöver veta för att köra den, 
som bland annat mot vilken version av Android som applikationen är riktad, applikationens namn 
och version och den ikon som representerar applikationen. Här måste utvecklare även ange alla 
Activities, Services, ContentProviders och BroadcastReceivers som finns (avsnitt 3.3.1), och de 
olika ContentProviders och funktioner som programmet vill komma åt – det senare via 
tillåtelsesträngar som exempelvis "READ_SMS", vilken ger tillåtelse att läsa från operativsystemets 
SMS-databas.
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3.3.4 Resurser

3.3.4.1 Layoutfiler

Uppbyggnaden av grafiska gränssnitt kan i Android göras direkt i den vanliga programkoden, men 
det är mycket vanligare att det sker i så kallade "layoutfiler" – XML-filer i vilka man anger de 
grafiska komponenter som används och deras olika data och parametrar. Dessa komponenter, så 
kallade "views", ordnas i en trädliknande struktur inom Layout-objekt (se Figur 3.3.4.1.1). Dessa 
objekt bestämmer på vilket sätt som de olika komponenterna kommer att lägga sig på ritytan – 
exempelvis kommer underkomponenter till objektet "LinearLayout" att ligga i rader eller kolumner 
beroende på objektets inställningar (8) (11, sökord *layouts*).

Figur 3.3.4.1.1 Grafiska komponenter ligger i en trädstruktur, där sättet som 
undre komponenter läggs på ritytan bestäms av den övre komponentens typ. 

Undre komponenter kan dock specificera vissa parametrar som modifierar deras relation till den  
övre komponenten.
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3.3.4.2 Övriga resurser
I Android kan stora delar av data förpassas till speciella XML-filer, i synnerhet gäller detta 
textsträngar, färgkoder och tal, men också mer avancerade strukturer såsom animationer. I filerna 
kan varje resurs ges ett namn eller ID som applikationen sedan använder för att komma åt resursen 
(avsnitt 3.3.4.3). 

Andra resurser innefattar bilder – dessa objekt hanterar däremot Android självt, så utvecklaren 
behöver inte skriva några extra filer för att använda dem. Android använder bildernas namn som ID, 
och tillåter applikationen att komma åt dem på detta sätt.

Rekommenderat för utvecklare för Androidplattformen är att åtminstone datan för de saker som 
användaren kommer att se – såsom text och färger – definieras i resursfilerna. Det finns en mycket 
stor fördel med detta – om man vill ha stöd för flera språk kan en utvecklare göra kopior av 
resursmappen med de olika nationskoderna lagda vid slutet av mappens namn (t.ex. "sv" för 
Sverige), vilket tillåter Android att automatiskt hitta rätt resursmapp beroende på användarens 
språkinställningar. Eftersom resurserna i de olika mapparna har exakt samma namn och ID kan man 
därmed ändra vilka resurser som används av applikationen utan att alls modifiera programkoden 
(11, sökord *localization*).

Figur 3.3.4.2.1 Språkexempel; det är exakt samma applikation på båda bilderna, men med två  
olika språkinställningar. På grund av bland annat begränsningar i kartorna (avsnitt 2.3.3) används 

dock inte denna funktionalitet i den nuvarande versionen av SoftAlarm.

3.3.4.3 Användning av resurser
För att komma åt alla resurser i programkoden genererar Android ett eget objekt utifrån det som 
finns i resursmappen i utvecklingsmiljön. Detta objekt kallas "R", för "Resources" eller "Resurser", 
och innehåller alla ID för alla resurser i mappen. Applikationen behöver därmed bara specificera ID 
för resursen tillsammans med några funktionsanrop, så hämtas det värde som hör till resursen så att 
programmet kan använda det (11, sökord *accessing resources*).
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3.3.5 Datahantering

3.3.5.1 SQLite

Det mesta av Androids datalagring sker med hjälp av databasmotorn SQLite. Detta system är helt 
serverlöst, vilket innebär att varje enskild process i operativsystemet kan kommunicera med 
databasens filer utan att behöva skicka sina förfrågningar genom en separat serverprocess. SQLite 
kräver dessutom ytterst lite stöd från operativsystemet och externa bibliotek för att fungera; 
avsaknaden av en server i samband med detta och motorns knappa storlek gör systemet väl lämpat 
för inbäddade system. Det är möjligt att detta är en stor anledning till att motorn används av flera 
andra operativsystem för smartphones, såsom Apples iPhone OS och Nokias Symbian OS. SQLite 
är dessutom allmän egendom (så kallad "public domain"), vilket betyder att man inte behöver ha en 
licens eller uppfylla några krav för att använda systemet, oavsett om det är för privat eller 
kommersiellt bruk (13).

3.3.5.2 Preferences

För enstaka, simplare data  finns Preferences – Androids sätt att spara mindre bitar information, 
såsom en användares inställningar och preferenser för en applikation. Denna datastruktur kan spara 
primitiva data tillsammans med en textnyckel som sedan används för att komma åt informationen 
när den behövs (11, sökord *Preferences*).

3.3.5.3 Filer

För data som är svåra att beskriva som en rad i en tabell så finns det möjlighet att använda filer. 
Android tillåter applikationer att skapa filer både på det interna minnet och på telefonens SD-kort – 
för att göra det senare behöver dock applikationen be användaren och operativsystemet om 
tillåtelse. Filer tillhör som standard den applikation som skapat dem, och är helt avskärmade från 
andra program, såvida applikationen inte gör den läs- eller skrivbar för allmänheten eller 
tillgängliggör dess data via en ContentProvider (avsnitt3.3.1.3). Värt att notera dock är att en fil 
som sparas på det externa minnet är läsbar för allmänheten och kan inte göras privat 
(11, sökord *Files*). 

En viktig skillnad jämfört med Androids preferences och databaser är att filer inte har ett givet 
format, och att det därför finns större frihet vad gäller vad man kan spara, hur mycket som sparas 
och hur informationen formateras.
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3.4 Jämförelser

3.4.1 Motivering
Då företaget vill nå en större marknad än den som täcks av telefoner med stöd för Java ME, är det 
viktigt att jämföra potentiella plattformar. För ett operativsystem för smartphones som Android är 
det av stort intresse att undersöka skillnaden gentemot andra populära operativsystem, varav ett av 
de mest kända i skrivande stund är iPhone OS. Det är också viktigt att se vilka skillnader som finns 
mellan Android och den gamla plattformen Java ME, då detta kan hjälpa att se möjligheter och 
restriktioner som den nya plattformen har gentemot den äldre.

3.4.2 Java ME

Java ME utvecklades av Sun Microsystems för att underlätta applikationsutveckling för mobila 
enheter med alla deras begränsningar, och är en samling av olika funktioner – inte ett 
operativsystem, till skillnad från Android. 

Då Java ME skapades för att kunna användas på flera olika plattformar, bygger applikationer på 
flera utbytbara API-paket, kallade konfigurationer, profiler och extrapaket (se Figur 3.4.2.1), och en 
stor del av biblioteken är abstrakta och måste implementeras separat för varje mobiltelefon med 
stöd för Java ME. Ett exempel är GUI-biblioteket LCDUI, som innehåller så kallade "Command"-
objekt. Dessa objekt är abstrakta händelsebeskrivningar, och kan användas som alternativ till 
menyer, exempelvis "tillbaka"- eller "OK"-knappar på skärmen. Det är upp till mobiltillverkaren att 
bestämma och implementera sättet på vilket de visas och binds till knappar på telefonen (14) (15, 
sökord *Command*). Allt detta gör Java ME till en väldigt lös plattform, vilket den måste vara för 
att passa i så många telefoner som möjligt. Plattformen är byggd på detta sätt då de olika 
telefontillverkarna aldrig har haft några riktiga standarder sinsemellan om hur deras telefoner ska 
vara, vilket är en stor skillnad från Android. Detta operativsystem för med sig en hårdvarustandard 
som varje tillverkare måste uppfylla för att få använda det (16).

Figur 3.4.2.1 För simplare mobila enheter, såsom de flesta vanliga mobiltelefoner, används  
konfigurationen CLDC (Connected Limited Device Configuration). I de flesta fall används MIDP 
(Mobile Information Device Profile) som profil. Konfigurationer, profiler och ytterligare paket kan  

bytas ut och väljas fritt så att applikationen passar perfekt med aktuell hårdvara. På toppen av  
plattformen finns MIDlets, vilket är vad Java ME-applikationer kallas.
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3.4.3 iPhone OS

Android och iPhone OS är båda avancerade, nyare operativsystem för smartphones, vilket 
naturligtvis innebär att de har väldigt många likheter. Förutom de mer uppenbara likheterna i 
möjligheten att utnyttja Internet, ladda ned applikationer och användningen av pekskärm, delar de 
också basteknologier såsom OpenGL ES och SQLite. 

Till skillnad från Androids Java skrivs applikationer för iPhone i Objective-C. Den kanske just nu 
största skillnaden är dock att iPhone OS inte har stöd för multitasking, vilket Android har haft sedan 
sin första version. Multitasking – det vill säga möjligheten att kunna köra flera applikationer och 
exekveringstrådar samtidigt – kommer emellertid enligt Apple att implementeras i iPhone OS 
version 4.0, som i skrivande stund är under utveckling (17).

Figur 3.4.3.1 iPhone OS olika systemlager; Core OS och Core Frameworks innehåller, 
i likhet med Android, SQLite och andra kärnteknologier, och är mestadels C-baserad. 

Medialagret bygger både på C och Objective-C och hanterar grafik och ljud –  
här finns bland annat OpenGL ES-biblioteket. Cocoa Touch är det gränssnitt som utvecklare  
använder för sina applikationer. I detta gränssnitt finns bland annat UIKit som innehåller de  

grafiska komponenterna. 
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4  Metoder och Verktyg

4.1 Utveckling

4.1.1 Utvecklingsverktyg

Applikationer till Androidplattformen utvecklas i programmeringsspråket Java, och kräver tillgång 
till JDK (Java Development Kit), version 5 eller senare. Den utvecklingsmiljö som används för 
projektet är Eclipse Galileo version 3.5.2, med Android SDK (Source Development Kit) revision 5 
och insticksprogrammet ADT (Android Development Tools) version 0.9.6 för att koppla ihop dessa. 

4.1.2 Utvecklingsmetodik

Utvecklingen skedde parallellt, där var och en arbetade med ett gränssnitt eller en funktion 
samtidigt som den andre arbetade på något annat. Diskussion skedde fram och tillbaka i stort sett 
kontinuerligt om problem eller om hur de olika funktionerna som var under konstruktion skulle 
interagera. Under arbetet hölls en logg för varje utvecklare om vilka filer som ändrats, och vid slutet 
av varje arbetsdag sammanfogades dessa ändringar i applikationen och testades. Kommentarer i 
koden och dokumentation i form av Javadoc skedde med jämna mellanrum.

Innan utvecklingen började ordnades en programmeringsstandard som skulle följas under arbetet. 
Denna standard beskrev små detaljer för att underlätta förståelsen av programkoden, som t.ex. hur 
klasser, metoder och variabler skulle namnges. 

4.2 Funktionsbibliotek

4.2.1 Målversion

För programmeringsarbetet används Androids egenutvecklade funktionsbibliotek eller API:er 
(Application Programming Interface), som finns dokumenterade på deras utvecklingshemsida (11). 
Version 1.5 av dessa bibliotek  är fortfarande väldigt stor vad gäller användare och antalet telefoner 
på marknaden. Den är dock något förlegad med både 1.6 och 2.1 lanserade, och ytterligare en 
version under utveckling. De äldre versionerna förlorar redan marknadsandelar till 2.1, och på 
förvånansvärt kort tid, som illustreras i Figur 4.2.1.1. Trots detta utvecklas applikationen mot 1.6:s 
ramverk,  med en stor del av testningen fokuserad på version 2.1, då kompatibilitetsproblemen 
mellan dessa versioner är få och D-Safety vill nå ut med sin applikation till en så stor marknad som 
möjligt.
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Figur 4.2.1.1 Uppställningen av Androidtelefoner som kopplade upp sig 
till Android Market under två distinkta mätningar. Det första diagrammet gäller 

för en tvåveckorsperiod med slut 12 april 2010, det andra för en 
tvåveckorsperiod med slut 17 maj samma år (11, sökord *platform versions*).

4.2.2 Skillnader mellan 1.6 och 2.1

Till skillnad från sina föregångare stödjer 2.0 och 2.1 möjligheten att ha flera olika användarkonton 
på en och samma telefon. Det finns därför viss risk att de äldre ramverkens funktioner för utläsning 
av  kontoinformation såsom kontakter inte fungerar fullt ut i de senare versionerna. Då 
applikationens kod skrevs för version 1.6 kunde version 2.1:s nya funktioner för detta ändamål inte 
användas, vilket öppnar för möjligheten att kompatibilitetsfel uppstår.

4.3 Testning

4.3.1 Testmiljö

4.3.1.1 Emulatorer

Utvecklingsmiljöns egna emulatorer användes för den större delen av testningen, och applikationen 
testades mot både Android version 1.6 och 2.1. En del fel i emulatorn gör dock att vissa funktioner 
för SMS inte kan testas i denna miljö, och avsaknaden av en riktig GPS gör att positionerings-
funktionerna inte kunde prövas i full utsträckning utan utvecklingstelefoner.

4.3.1.2 Telefoner

Till testning fanns under de tre sista veckorna tillgång till tre androidtelefoner i nyskick – en HTC 
Tattoo A3288 med Android 1.6, en HTC Legend A6363 med Android 2.1 samt en Sony Ericsson 
X10i Xperia med Android 1.6. Med dessa nya testmiljöer följde dock vissa begränsningar – riktiga 
telefoner spenderar riktiga pengar när de skickar SMS eller ansluter till Internet via operatörens 
nätverk. För att minska utgifterna under testningen förhandlades därför tillgång till ett trådlöst 
nätverk så att applikationens internetberoende funktioner kunde testas utan förlust.
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4.3.2 Testmetodik

4.3.2.1 Meddelandestrukturer

Meddelandestrukturerna testades intensivt på emulatorer, då det kostar pengar att skicka SMS på 
utvecklingstelefonerna. Ett typexempel på meddelandetest är testningen av negativa kontaktsvar, 
där en emulator skickar en kontaktförfrågan till en annan emulator och får ett "nej" tillbaka. Den 
andra emulatorn skickar då en förfrågan till den första, som tackar nej, och så vidare. Detta test 
visar om nummerdatabasen fungerar korrekt genom att upprepade gånger uppdatera ett nummer i 
databasen från att vara öppet till att ha avböjt larmkontakt och tvärtom. När meddelandestrukturerna 
fungerade fullt ut på emulatorerna började de testas på utvecklingstelefoner istället.

Mot slutet av projektet användes en testmetod för meddelandestrukturer på telefonerna som inte 
kostade några pengar, eftersom denna miljö var mycket olik emulatorerna och hade helt andra 
problem. Genom att binda de funktioner som tolkade SMS-meddelanden till knappar på 
huvudmenyn och ge dem ett fördefinierat falskt meddelande kunde applikationen "luras" att till 
exempel en kontaktförfrågan inkommit. På så vis kunde applikationens beteende på riktiga telefoner 
undersökas utan SMS-kostnader.

Under projektets gång var det meningen att meddelandestrukturerna också skulle testas mot den 
version av SoftAlarm som gjordes för äldre mobiltelefoner med stöd för Java ME, men detta skedde 
aldrig då meddelandestrukturen för den versionen inte var helt färdig. 

Testningen mellan Androidtelefoner visade att meddelandestrukturen fungerade utmärkt, både för 
Android version 1.6 och version 2.1. Det uppkom ett flertal problem med bland annat databaserna 
och tolkningen av SMS under arbetet, men dessa löstes i god tid innan projektet var över.

4.3.2.2 Positionering

Till en början användes emulatorerna till testning av positioneringsfunktionerna. Emulatorn har i 
utvecklingsmiljön ett gränssnitt som tillåter att en utvecklare skickar in en GPS-position, men denna 
användes inte då den inte fungerade. Istället användes protokollet telnet för att koppla upp sig mot 
emulatorns konsol, och genom denna manuellt skriva in kommandon för att skicka nya GPS-
positioner. Eftersom denna positionsuppdatering inte skedde kontinuerligt, som den gör på vanliga 
telefoner, fanns det dock många begränsningar med dessa test – bland annat kunde emulatorn inte 
återge förflyttningshastigheter, och vissa positioner återgavs felaktigt.

När utvecklingstelefonerna anlände kunde mer noggranna tester genomföras, och vid ett flertal 
tillfällen användes applikationen under promenader och bilturer för att se att rörelserna på kartan 
och hastighets- och riktningsberäkningarna stämde. Testerna visade att dessa beräkningar 
fungerande, och likaså positioneringen, men det fanns vissa problem när nya kartor skulle hämtas 
och användarens sparade rutt omfattade väldigt många positioner (avsnitt 5).
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5  Resultat
Av de kärnfunktioner som applikationen skulle innefatta blev alla klara i tid. Applikationen har en i 
stort sett komplett meddelandestruktur vad gäller kontaktmeddelanden och larm mellan användare, 
och manuell larmgivning har implementerats som en röd knapp i flera menyer (avsnitt 2.2.1). 
Larmmeddelanden  (avsnitt 2.3.2) skickas dock inte med komplett information, då batterinivån i 
meddelandet alltid får ett konstant värde av 100 %. Detta beror på att det i Android inte går att 
direkt läsa av batterinivån från applikationen – man måste istället använda en BroadcastReceiver 
(avsnitt 3.3.1.4). Då det var ytterst lite tid kvar av projektet när detta upptäcktes, implementerades 
aldrig avläsningen.

Den andra kärnfunktionen – att visa användarens position och förflyttning på en karta (avsnitt 2.4) – 
är även den färdig. Kartfunktionerna är dessutom lagda i en egen grafisk komponent, och kan därför 
enkelt överföras till ytterligare gränssnitt. Detta är av stor betydelse då D-Safetys slutgiltiga version 
av SoftAlarm är tänkt att ha fler kartfunktioner än de som gjorts för detta projekt. 

Ytterligare funktioner som utvecklats är möjligheten att spara ned användarens förflyttade sträcka, 
eller "löprunda", till en fil, och även visa denna sträcka vid ett senare tillfälle (avsnitt 2.4.2). För 
både larmgivare och mottagare finns också möjligheten att ringa upp den andre genom ett enkelt 
knapptryck under ett larm, och mottagaren kan då se larmgivarens senaste position på en karta 
(avsnitt 2.3.2).

Eftersom SoftAlarm är tänkt att så småningom utvecklas till en professionell kommersiell produkt 
finns det en hel del funktionalitet som applikationen är planerad att ha som inte implementerades 
under projektets gång. Detta inbegriper identifiering av WLAN, telefonspårning, möjligheten att 
fästa "intressepunkter" på en karta, automatiska larm och ett flertal olika meddelandestrukturer. 
Under larm hanteras inte heller fallet då telefonen inte har en gammal position i minnet och 
positioneringssensorerna inte är aktiverade. Tanken var då att användaren skulle skickas till 
operativsystemets meny för GPS- och WLAN-inställningar när telefonen slås på eller applikationen 
startas upp, vilket inte implementerades.

Vidare uppstod det under utvecklingen ett flertal problem. De flesta löstes så småningom, men ett 
fel som kvarstår är hämtningen av kartor, där kartor slutar genereras efter det att 
förflyttningsspårningen har varit aktiverad en längre tid (avsnitt 2.4.2). Detta beror på 
begränsningar i Eniros API (avsnitt 2.4.3), där HTTP-anropen misslyckas när antalet positioner att 
använda för linjeutritning blir för stort. Detta kan lösas genom olika metoder: närliggande punkter 
kan slås ihop när antalet börjar växa, punkter utanför kartan kan tas bort från kartanropet, bara de 
senaste punkterna ritas ut, eller så kan en blandning av dessa lösningar användas. Ett annat problem 
som visade sig var när applikationen försökte använda sig av operativsystemets egen 
kontaktboksapplikation då användaren ville ändra på en av sina kontakter – detta fungerade på 
Android 1.6 men inte på 2.1. Anledningen till detta är att funktionerna för att komma åt kontakter 
har ändrats mellan de två versionerna – många andra funktioner från version 1.6 fungerar ändå, men 
just detta fall är inte kompatibelt med version 2.1 (avsnitt 4.2.2). Denna funktion uteslöts därför från 
projektet.

32 (35)



6  Förbättringsmöjligheter
De grafiska gränssnitten har ett flertal brister – de är inte alla intuitiva, vissa menyer tycks 
oprofessionella till utseendet, larmknappen finns bara på en del av menyerna och för sportmenyn i 
synnerhet finns det en del information som inte förklaras väl. Detta beror på att det mesta av arbetet 
har lagts på att göra färdigt funktionaliteten först, så de flesta gränssnitt konstruerades på mycket 
kort tid för att testa dessa olika funktioner. Det finns en del nyttiga grafiska funktioner som 
implementerats – till exempel visas ett meddelande varje gång som applikationen skickar ett SMS 
eller hämtar en karta från Internet, så att användaren alltid hålls informerad om när applikationen 
gör saker, speciellt det som kan kosta pengar. Dessa funktioner räcker dock inte riktigt till för att 
göra användningen av programmet helt smärtfri och intuitiv, så det finns stora möjligheter för 
förbättringar på detta område.

En tanke som uppstod under utvecklingen var hur larmmeddelanden kunde förses med så nya 
positionsdata som möjligt, utan att fördröja utskicken. I nuläget används den senast inhämtade 
positionen, som i vissa fall kan vara timmar eller till och med dagar gammal, och i värsta fall inte 
finnas alls. En tänkbar lösning är att först skicka ett larmmeddelande utan positionsdata och 
komplettera detta med ytterligare ett meddelande efter att en djupare avläsning av GPS:en 
genomförts.

Även kartorna skulle kunna förbättras, bland annat skulle man kunna ändra applikationens 
nedladdade kartor så att användaren kan flytta dem. På detta sätt kan användaren utforska 
omgivningen längre än vad som till en början får plats på skärmen, vilket är till stor nytta för bland 
andra de som gått vilse. I nuläget är kartor helt bundna av användarens position, och det ges ingen 
möjlighet att flytta på kartan utan att användaren flyttar på sig.

För att bredda applikationens marknad ytterligare kan man också utöka sportfunktionen till att räkna 
ut förbrända kalorier, och implementera andra allmänna funktioner för träning och hälsa. Det 
förstnämnda kan göras om man tillåter att användaren inför personlig information såsom höjd och 
vikt, möjligen i ett speciellt användarkonto. Detta skulle möjligen också passa bra ihop med D-
Safetys planerade webbtjänst.

Ännu ett förslag skulle vara att automatiskt ringa upp en kontakt när ett larm skickas, istället för att 
ge larmgivaren möjlighet att manuellt göra detta via en knapp. På detta vis blir det ett steg mindre 
för larmgivaren att komma i kontakt med en mottagare, vilket kan ha stor betydelse i farliga 
situationer. Det skulle också kanske vara möjligt att få applikationen att skicka ett larm när 
telefonen skakas hårt, så att användaren slipper avaktivera skärmlås och navigera genom olika 
menyer under farliga och stressade situationer.
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Bilder

Figur 4.2.1.1 Android Developers, 12 april 2010 respektive 20 maj 2010
http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html
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