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Sammanfattning 
I takt med ökande försäljning av så kallade smarta telefoner ökar även 

behovet av applikationer till dem. En av de största plattformarna för 

smarta telefoner är Android, och i det här examensarbetet har en 

Androidapplikation för ett företag som vill skapa interaktiv radio över 

Internet utvecklats. Företaget har förutom vanliga radiofunktioner även 

önskat presentera bilder samt en webbsida, kallad Canvas, i 

applikationen. Uppgiften har varit att bygga en väl fungerande 

mediespelare kompatibel med vanliga versioner av Androidbaserade 

mobila enheter. För att uppfylla detta har nio konkreta mål tagits fram. I 

ett första skede har lösningar för vardera mål studerats, i ett andra 

skede implementerats i en applikation och i ett tredje skede utvärderats 

med en expert. En applikation som lät användaren välja radiokanal samt 

lyssna på denna och interagera med dess Canvas har utvecklats. 

Applikationen har byggts i moduler där var modul har sin egen uppgift, 

exempelvis hanterandet av webbtjänster eller ljud. Experten har testat 

applikationen på tre olika mobila enheter samt svarat på ett antal frågor 

relaterade till de konkreta målen. Expertens ansåg alla mål var 

uppfyllda, vilket har tolkats som att en väl fungerande mediespelare 

kompatibel med vanliga Androidbaserade enheter har skapats. 

 

Nyckelord: Android, kompabilitet, webbtjänster, Java, smarta telefoner, 

mediespelare 
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Abstract 
The increase in sales of the so called smart phones has meant that there  

has also been a requirement  to determine new  applications for which 

they are suitable. One of the largest platforms for smart phones is 

Android and the task of this thesis is to develop an application for a 

company that wishes to create interactive radio for the Internet. In 

addition to ordinary radio features, the company would like  the 

application to be able to present images and a small web page called 

Canvas. The overall aim ,of this thesis, is to build a fully functional 

media player that is compatible with the majority of the  commonly 

used Android based mobile units. To fulfill the overall aim, nine explicit 

goals were targeted. The  first stage involved   studying solutions for 

each goal and the  second stage involved  implementing them in the 

application and the stage involved evaluating the application by 

enlisting the help of  an expert. An application was built that allows the 

user to choose a radio channel and listen to it whilst interacting with the 

canvas. The application was built in modules, each of which  had  its 

own task, for example dealing with the web services or the sound. The 

expert tested the application on three mobile units and answered a 

series of questions regarding the explicit goals. The expert considered 

that all the goals had been achieved , which can thus be  interpreted that  

a well-functioning media player compatible with Android based units 

had  been created. 

 

Keywords: Android, compatibility, web services, Java, smart telephone-

down, media players 
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1 Introduktion 
Smarta telefoner har de senaste åren blivit allt mer populära. I takt med 

att fler telefoner säljs skapas också ett ökande behov av företag att 

utveckla applikationer, eller så kallade appar, till dem.  

Det här arbetet har till uppgift att skapa en applikation till ett företag. 

Företaget som har som idé att återuppfinna radion vill att radio kan vara 

ett interaktivt medium. För att åstadkomma detta behövs en mediespe-

lare som, förutom vanliga funktioner, har en yta (kallad Canvas) där 

visuellt material kan presenteras. Canvas ska kunna användas till att 

lägga ut exempelvis omröstningar och bilder. Arbetets syfte är att ut-

veckla företagets mediespelare för de smarta telefoner som använder sig 

av operativsystemet Android. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Utveckling för smarta telefoner är intressant eftersom det är en förän-

derlig marknad. Det tycks som om kreativa utvecklare ständigt hittar 

nya idéer till applikationer, och företag som lanserar bra applikationer 

får stora fördelar framför konkurrenter. 

Android är en plattform som många olika mobiltelefontillverkare an-

vänder. Från en utvecklares perspektiv finns det ett antal utmaningar 

med att utveckla i Android eftersom det inte finns någon enhetlig stan-

dard. Telefonerna har olika hårdvara där vissa är utrustade med accele-

rometrar, termometrar, gps och HD-skärmar medan andra har enkla 

processorer och skärmar. Utöver detta kommer skärmarna i en mängd 

olika dimensioner och storlekar. Utvecklare ställs inför problemet att 

anpassa applikationerna för de olika versioner som finns av telefonerna.  

1.2 Högnivåproblemformulering 

Projektets syfte är att skapa en interaktiv mobilapplikation som kan  

användas av ett företag som vill skapa interaktiv radio. Mediespelaren 

ska vara kompatibel med vanliga versioner av Androidbaserade mobila 

enheter. Applikationen ska vara tillräckligt bra för att kunna användas 

av företaget i demonstrationssyfte och lösningar kan ligga till grund för 

en senare slutgiltig version. Därför är problemet i detta examensarbete 

följande: att bygga en väl fungerande mediespelare kompatibel med 

vanliga versioner av androidbaserade mobila enheter. 
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1.3 Avgränsningar 

I examensarbetet fokuseras på att utveckla en applikation till smarta 

mobiltelefoner. Fokus kommer att ligga på enheter med Android som 

operativsystem samt hur det är möjligt att presentera ljud och bild på 

dessa. I arbetet undersöks även hur webbtjänster fungerar och hur dessa 

används av applikationen för att få information om radiokanalerna. 

På grund av dessa avgränsningar studeras inte Iphone eller andra 

mobila enheter med annat operativsystem än Android. I detta arbete 

undersöks inte heller säkerhetslösningar eller hur det är möjligt att 

använda SAX eller DOM för att utvinna information från XML. Arbetet 

inriktar sig endast mot kompabilitet av de vanligare enheterna, exem-

pelvis läsplattor anses inte som en vanlig enhet. 

 

1.4 Lågnivåproblemformulering 

Följande konkreta problem ska lösas: 

1. Skapa en Canvas som ser bra ut på smarta telefoner med olika 

skärmstorlek och prestanda. 

2. Hitta ett sätt att lista ut när Canvasen byts ut samt uppdatera 

den. 

3. Hitta en lösning för att spela upp ljud. 

4. Hitta en lösning för att visa bilder. 

5. Skapa en metod för att byta radiokanal. 

6. Skapa ett User Interface som är kompatibel med vanliga modeller 

av smarta enheter, som kan ha olika skärmstorlek och prestanda. 

7. Hitta en lösning för att presentera information om radiokanalerna 

på skärmen. 

8. Hitta en lösning för att kommunicera med en server och hämta 

samt tolka information från denna. 

9. Se till att musiken stängs av vid inkommande samtal.  
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1.5 Översikt 

I kapitel 1 presenteras uppdrag och problemställning. I kapitel 2 återges 

teori. I kapitel 3 presenteras tillvägagångssättet för att lösa uppgiften. I 

kapitel 4 diskuteras och redogörs för applikationens tekniska lösning. I 

kapitel 5 presenteras resultatet av applikationens utvärdering. I kapitel 6 

diskuteras resultatet. 

1.6 Författarens bidrag 

All kod som används i applikationen förutom Ksoap2 och Androids 

standardbibliotek är skrivet av författaren själv.  
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2 Teori 
I kapitel 2 redogörs för koncept som är viktiga för undersökningen. 

2.1 Android 

Android är en “software stack” för mobila enheter där operativsystem 

och dess applikationer ingår [1]. Android utvecklades av Open Handset 

Alliance, en grupp av åttio företag varav Google är ett [2]. Android är 

byggd kring Linux kernel version 2.6 som tar hand om bland annat 

minneshantering och säkerhet men framför allt agerar som ett lager 

mellan hårdvaran och resten av mjukvaran. Androids applikationer 

körs genom en instans av ”Dalvik virtual machine” vilken påminner 

mycket om ”Java virtual machine” men är anpassad för Android [3]. 

Android är i dag ett av de vanligaste operativsystemen för smarta 

telefoner och används av en mängd tillverkare. 

 

2.1.1 Programmering i Android 

Android programmeras i Java med det tillägget att vissa standardbiblio-

tek som exempelvis Swing inte stöds. Andra bibliotek används enbart 

för Android. I Android kan, och sker vanligtvis, en del programmering 

som gäller den grafiska layouten i XML. [4]  

Android förser programmeraren med många, mer eller mindre kom-

pletta, bibliotek.  Framförallt de bibliotek som har hand om grafiken 

skiljer sig från Javas standardbibliotek. För att visa text på skärmen är 

det möjligt att använda en TextView. För att hantera bilder kan klassen 

Bitmap användas. För att visa delar av en webbsida i en applikation kan 

klassen WebView användas. Klassen WebView tillhandahåller även 

metoder för att zooma in Webbsidor när de visas upp. [4] 

2.1.2 Kompabilitet för flera skärmar i Android 

Eftersom Android till skillnad från exempelvis iOS ska klara av olika 

skärmar är det viktigt att ha detta i åtanke när UI skapas till applikatio-

ner. Två viktiga termer är skärmstorlek och skärmupplösning. För att 

förenkla för utvecklaren delas skärmstorlek in i fyra kategorier: liten, 

normal, stor och extra stor. Alla normalskärmar är inte exakt lika stora 

men så länge det är en normalskärm förutsätts skillnaden vara försum-

bar från andra normalskärmar. Skärmupplösningen har motsvarande 

indelningar. Som utvecklare är det möjligt att skriva ett unikt UI för  
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varje typ av skärm, vilket gör det möjligt att dra nytta av exempelvis 

högupplösningsskärmar eller stora skärmar genom att skapa en UI som 

är specialanpassad för dessa. Misslyckas ett välfungerande program, 

missas också kompabilitet för mobila enheter med viss skärmupplös-

ning eller storlek. På stora skärmar kan det resultera i att applikationen 

öppnas som en ruta inuti skärmen eller  inte fungerar alls. 

Hur programmeras avseende kompabilitet? Till en stor del tar Android 

själv hand om mycket. Exempelvis skalar Android om Bitmaps till rätt 

storlek genom att förstora bilden för högupplösta skärmar och förmins-

ka den för lågupplösta. Android använder "Density independent pixel 

(dp)" som är virtuella pixlar där skärmen antar vara av mellanupplös-

ning, även om den inte är det. Det betyder att skärmar med olika pixlar 

ofta har samma dp vilket gör att utvecklaren kan använda relativa mått 

som istället bygger på dp.  

Med avseende på UI bör utvecklaren använda layouter som skalar 

automatiskt istället för att använda absoluta layouter. Dimensioner kan 

ofta anges i wrap_content eller fill_parent vilket betyder att items ska 

använda minsta möjliga eller största möjliga yta. [5]  

2.2 Strömma media direkt över Internet 

Att strömma media direkt över Internet påminner om att sända tv eller 

radio direkt i etern. Det finns dock några skillnader. Över Internet 

skickas data i så kallade paket. Dessa paket tar olika tid att komma fram 

när de skickas från servern till klienten. Om det första paketet slutar 

spela innan nästa paket har kommit fram, uppstår så kallat jitter. För att 

förhindra detta skapas en ”playback buffer”. När paketen kommer till 

klienten väntar de med att spela för att hinna få in fler paket som lagras 

i bufferten. När bufferten är fylld börjar det första paketet att spelas. [6] 

2.2.1 Spela strömmad media i Android 

För att spela upp media i Android generellt och strömmad media speci-

fikt kan klassen MediaPlayer användas. Genom att ange en Url kan även 

strömmad musik spelas. Ett MediaPlayer objekt låter musiken fortsätta 

även efter att den skapande Activityn har stängts. Bufferten skapas 

genom kommandot prepare() och detta måste ske innan musiken startas 

och kan därför ta lite tid. Med klassen är det även möjligt att få volym-

kontrollerna till att gälla musik istället för ringsignal. [7] 
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2.3 Webbtjänster 

World Wide Web Consortium definierar webbtjänster enligt följande: 

A Web service is a software system designed to support interoper-

able machine-to-machine interaction over a network. It has an inter-

face described in a machine-processable format (specifically 

WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner 

prescribed by its description using SOAP-messages, typically con-

veyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with 

other Web-related standards. [8] 

2.3.1 SOAP 

SOAP är ett sätt som webbtjänster använder för att utbyta strukturerad 

information med hjälp av XML. SOAP består av tre delar ”envelope”, 

"header" och "body" där headern inte är obligatorisk. Det är i bodyn som 

data angående exempelvis radiostationer kan hittas. [9] 

2.3.2 KSoap2 för Android 

Det tycks inte finnas något standardbibliotek för SOAP bland Androids 

standardbibliotek (som till stor del är Javas standardbibliotek). Därför 

används ett externt bibliotek "KSoap2" i undersökningen för att hantera 

SOAP-anrop.    

2.4 Företagets sätt att sända radio 

Klienten som kommunicerar med företagets Server via webbtjänster 

förses med webbadresser som tillhandahåller ljud, bild och Canvas.   

Canvasen som är en central idé för företaget är en webbsida bestående 

av 336 x 280 pixlar som ska presenteras av klienten som en del av radio-

upplevelsen. Alla tekniker som kan presenteras på en vanlig webbsida 

kan även presenteras på Canvasen, exempelvis html, Flash och Java-

Script. Canvasen som styrs av radioprataren kan ändras när som helst. 

Klienten har till ansvar att lista ut när detta sker och då uppdatera 

Canvasen.     
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3 Metod 
Inledningsvis studeras de existerande tekniker som behövs för att bygga 

en mediespelare för interaktiv radio. Detta skede inleds med en 

diskussion hos företaget om applikationens omfattning. Ett antal möten 

sker där en kravspecifikation arbetas fram. Denna kravspecifikation är 

en överkommelse för vad som ska levereras och ligger till grund för de 

val av tekniker och design som används i undersökningen. Först efter 

att kravspecifikationen arbetats fram genomförs studier genom att läsa 

specifikationer bakom relevanta tekniker, samt genom att läsa om hur 

dessa tekniker används i mobila enheter. I detalj, de tekniker som 

studeras är följande: 

 

 Hur radio traditionellt sänds över Internet, samt hur det system 

som används av företaget fungerar. 

 Hur liknande applikationer programmeras samt hur dessa 

fungerar på olika enheter med varierande storlek på skärm och 

med olika prestanda. 

 Hur strömmat ljud och musik i mobila enheter spelas upp. 

 Hur bilder laddas in samt visas upp i en applikation på mobila 

enheter. 

 Hur det är möjligt att länka och visa webbsidor på mobila 

enheter. 

 Hur bilder kan skalas. 

 Hur applikationen kan känna av inkommande samtal samt vidta 

åtgärder. 
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I ett andra skede tillämpas dessa tekniker för att skapa en applikation 

som kommer att realisera interaktiv radio inuti en mobil enhet. Skedet 

startas med ett detaljerat skissande av applikationen och fullföljs med 

att skriva nödvändig kod. Skapandet av en interaktiv radio inuti en 

mobil enhet innebär att applikationen behöver hämta information med 

hjälp av webbtjänster från företagets server. Denna information, som 

består av XML, måste sedan på något sätt tolkas. En första Activity 

bestående av en lista med radiokanaler, där varje item har en bild och 

ett namn, ska presenteras.  När kanalen valts ska en radiostation börja 

spela. En webbsida (Canvasen) ska presenteras på skärmen. Denna 

Canvas måste se bra ut på mobila enheter med olika typ av skärm. 

Utöver detta måste det finnas sätt att stänga av musiken, sänka ljudet 

samt stänga av musiken om ett inkommande samtal kommer. Canvasen 

ska uppdateras med jämna mellanrum.  

 

Slutligen kommer i ett tredje skede en expert att avgöra om 

applikationen uppfyller företagets krav, genom att bedöma de uppsatta 

målen för detta examensarbete samt målen som applikationen måste 

uppfylla ur en kommersialiseringssynpunkt. Dessa mål byggs på den 

kravspecifikation som skapades i första skedet. Experten kommer att 

bedöma följande punkter på tre olika mobila enheter: 

 

1. Canvasens användarupplevelse 

2. Ljud 

3. Bilder 

4. metod för att byta radiokanal 

5. UI 

6. Om all relevant information om kanalerna presenteras 

7. Ifall informationen som önskas hämtade från webbtjänsterna 

finns tillgängliga 

8. Om Canvasen uppdateras när den byts ut 

9. Om ljudet stängs av vid inkommande samtal 

Anledningen till ett experttest är följande: Dels bör uppdragsgivaren 

vara bäste part att bedöma om uppdraget har lyckats, dels har experten 

en utbildning inriktad mot människa-dator interaktion, samt en mång-

årig erfarenhet i branschen, vilket gör denne lämpad att bedöma frågor 

kring användargränssnitt.  
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Under utvecklingen av applikationen har tio olika emulatorer använts 

samt en HTC Legend telefon (se Bilaga A). Utvecklingen har skett i 

Eclipse.  
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4 Konstruktion 
Syftet med applikationen är att användaren ska kunna välja en radioka-

nal att lyssna på samt eventuellt interagera med. Användaren kommer i 

kontakt med två skärmar (Activity). Den första skärmen har som upp-

gift att låta användaren välja kanal. Den andra skärmen visar Canvasen 

samt låter användaren stänga av musiken. I kapitel 4 beskrivs designen 

bakom applikationen. 

Figur 1 visar applikationens delar och dess relation med varandra. En 

idé med designen är att försöka separera delarna från varandra så 

mycket som möjligt. Anledningen är att lätt kunna gå in och ändra eller 

byta ut modulerna utan att övriga delar av applikationen fallerar.  

 

Figur 1: Översikt av applikationens delar med klassnamn  
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De olika delarna är: 

1. Activityn Channellist som innehåller textinformation och bilder. 

2. Tre klasser som hanterar webbtjänster. 

3. Activityn Player som innehåller, den tidigare beskrivna, Canvas. 

4. Klassen Logic vars uppgift är att fungera som motor eller knut-

punkt i systemet. 

5. Klassen Audio vars uppgift är att ta hand om ljudet. 

6. Klassen BitMap som används av Logic för att hantera bilder. 

7. Hantering av telefonen så att Audion stoppas vid inkommande 

och utgående telefonsamtal.  

 

4.1 Klassen Logic 

Logic fungerar som en motor för applikationen och samordnar applika-

tionens övriga delar med varandra. Applikationen är uppbyggd så att 

man måste gå genom Logic för att få tillträde till andra delar av applika-

tionen för att längre fram enkelt kunna ändra i applikationens övriga 

delar. Logic är uppbyggd som en Singleton vilket innebär att det endast 

finns en instans av klassen. I klassen finns applikationens alla gemen-

samma variabler lagrade.  
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Figur 2: Logics roll som knutpunkt i applikationen 

Ett illustrerande exempel på Logics roll framgår av figur 2. Activityn 

ChannelList behöver information från webbtjänsterna. I stället för att 

fråga webbtjänsterna direkt skickas en förfrågan från ChannelList till 

Logic. Logic tar emot förfrågan och skickar i sin tur en förfrågan till den 

modul som sysslar med webbtjänsterna. Denna modul kommunicerar 

med servern och skickar sedan tillbaka ett svar till klassen Logic. Logic 

uppdaterar sina gemensamma variabler och skickar därefter tillbaka sitt 

svar till Activityn ChannelList. 

4.2 Webbtjänsterna 

All information om bilder, namn på radiokanalerna, namn på radiopra-

tarna och adresser till Canvasarna finns i en server och informationen 

fås i XML. Denna information nås genom SOAP-anrop. Med anropet 

GetChannels() erhålls kanalnamn, adress till ljud, adress till bild och 

namnet på radioprataren. Med anropet GetPublishedApp(String:id) 

erhålls adressen till Canvasen. Eftersom två metoder används finns det 

två klasser ”GetChannelsHandler” och ”GetPublishedAppHandler” 

som möjliggör information från Servern. När dessa klasser blir anropa-

de från Logic kommunicerar de med servern och skapar ett SoapObject 

som efter anrop till servern innehåller relevant information. För att 

utvinna denna information har klassen InformationExtractor skapats. 

Båda klasserna GetPublishedAppHandler och GetChannelsHandler 

använder InformationExtracor. Ett mer konventionellt sätt att utvinna 

information ur XML är att använda SAX eller DOM, men på grund av 

avgränsningarna skrevs istället en egen klass. 



 Interaktiva radiotjänster    

 Andreas Gräslund 

4 Konstruktion 

2011-09-19 

 

13 

 

Figur 3: Vad som händer när Logic begär information av webbtjänsterna 

Figur 3 visar vad som händer när Logic begär information om kanalerna 

från ett objekt av klassen GetChannelsHandler. Efter att ha begärt och 

fått information av Servern i ett SoapObject måste informationen tolkas. 

InformationExtractor utvinner rätt information ur en lång textsträng och 

skickar tillbaka svaret till GetChannelsHandler som sedan skickar 

tillbaka den till Logic.  

4.3 ChannelList 

ChannelList är applikationens startpunkt. Här presenteras tillgängliga 

radiokanaler i en lista. Förutom namn på dessa kanaler framgår även en 

bild på radioprataren. För att programmera ChannelList används en 

ListView som på varje rad tar en bild och en text. Figur 4 visar hur en 

ListView kan se ut. 
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Figur 4: ListView 

När en station väljs startar en tråd ett anrop till Logic som uppdaterar 

all information om stationen och samtidigt startas Activityn Player. 

Trådar förbättrar hastigheten avsevärt om processerna sker parallellt. 

Utan användandet av trådar (med en annars likadan lösning) måste 

programmet vänta på att Audioströmningen buffrar och sätts igång 

innan Activityn Player laddas in, vilket tar mycket längre tid. 

4.4 Player                                                                                                

När användaren valt kanal startas Activityn Player.  Avtivityn består av 

en knapp, Canvas och en egendesignad titlebar som innehåller namnet 

på den aktuella kanalen. Canvasen presenteras i en WebView. När 

telefonen är i horisontellt läge finns det även plats för en chatt. Chatten 

har i nuläget ingen funktionalitet utan finns endast där som en demon-

stration. När man trycker på knappen ska musiken sluta respektive 

börja spela. Figur 5 och figur 6 visar XML versionen av Activityn Player 

(den innehåller ej en titlebar). 
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4.4.1 Skalningen av Canvas 

Problemet är följande: Hur ska Canvasen som har en yta på 336*280 

pixlar kunna presenteras på mobila enheter med varierande antal pix-

lar? 

Lösning: Nyckeln till den här lösningen är att använda density 

independent pixels (se kapitel 2). Majoriteten mobila enheter har 320 dip 

(dp) på kortsidan och varierande antal dip på långsidan1. Det finns även 

mobila enheter med 480 dip på kortsidan (framförallt plattor). Arbetet 

har endast en färdig lösning för de enheter med 320 dip, dvs. normala 

skärmar, men lösningen kan utvidgas genom att förse applikationen 

med specialskrivna UI, riktade mot stora och extra stora skärmar. Stora 

och extra stora skärmar svarar endast för cirka tre procent av 

nedladdade applikationer .[10]  

 

Enheterna har alltid samma dip längs kortsidan men de kan ha olika 

längs långsidan, vilket möjliggör skapandet av en layout som är flexibel 

på långsidan. Figur 5 (bilden är ej skalenlig) visar vad som skulle hända 

om Canvasen inte skalades eller zoomades in när den lades över 

skärmen. Det som skulle hända är att cirka fem procent av bilden skulle 

försvinna i sidled. För att förbättra detta kan bilden zoomas ut genom 

att visa ett visst antal procent av den ursprungliga webbsidans storlek. 

Följande formel räknar ut detta: 

 
                    

                     
           

där Scale är hur många procent av den ursprungliga sidan som ska visas 

i WebView.  

För att sedan veta hur långt ned på skärmen som WebView´n kan 

sträcka sig kan följande formel användas: 

           

            
 

            

             
 

                                                 
1 En förutsättning för att telefonerna tror att de har 320 dip är att manifestet inriktas på 

minSdkVersion 3. Om version 7 eller senare väljs uppfattar enheterna att de har andra 

mått i dp vilket gör att koden måste anpassas i Player om zoomningen ska kunna 

fungera. 
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där WebViews bredd för detta fall är 320 dip och höjden således blir 266 

dip. Figur 6 visar måtten för UI i vertikalt läge 

  

Figur 5: En oskalad Canvas och UI                  Figur 6: UI med mått 

I horisontellt läge måste bestämmas hur stor del av skärmens höjd som 

ska tas upp av Canvasen. Figur 7 hjälper till att illustrera designen. Efter 

att ha dragit bort 54 dip för ytan längst ned (där det i ett senare skede 

kan fyllas på med fler knappar) och 50 dip tillsammans för statusbar och 

titlebar blir det 216 dip över till Canvas. Med hjälp av formlerna ovan 

framgår att 259 dip i sidled måste reserveras för Canvasen. Chattrutorna 

får sedan spridas över den resterande skärmen. Det betyder att avlånga 

telefoner kommer att få större chatt men att Canvasens yta kommer att 

vara oförändrad i dip. 
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Figur 7: UI i horisontellt läge med mått 

4.4.2 Uppdatering av Canvas 

Canvasen som när som helst kan bytas ut av radioprataren måste på 

något sätt uppdateras. I Activityn Player skapas en tråd som var femte 

sekund kontrollerar om adressen till Canvasen har ändrats. Om så är 

fallet uppdateras Canvasen. 

4.5 Audio 

Klassen Audio, som har till uppgift att ta hand om ljudet, är skapad som 

en Singleton för att förhindra att flera objekt skapas och därmed spelar 

upp flera kanaler samtidigt. Klassen skapar ett objekt av Media Player 

som tar hand om uppspelningen av ljudet. Aktuell adress till radiokana-

lerna hämtas från Logic när ljud ska spelas upp.  

Om användaren trycker på hemknappen och stoppar ned telefonen i 

fickan fortsätter ljudet att spela. Om användaren sänker ljudet när 

Audion är igång påverkas endast Audiovolymen inte telefonens ring-

signal. 

4.6 Telefonhantering 

Eftersom applikationen spelar upp ljud måste den även klara av att 

stänga av ljudet vid inkommande telefonsamtal, för att vara användbar i 

en telefon. Detta görs med klassen ServiceReceiver som lyssnar av 

telefonens status och vidtar åtgärder genom att stänga av Audion vid 

inkommande samtal. 
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4.7 Bild 

Bildhantering sker huvudsakligen av klassen Logic och ChannelList 

men klassen BitMap förser applikationen med en metod att ladda Bit-

maps (Bilder) från Url-adresser. Bilderna laddas sedan in i en Array av 

Logic. Detta sätt fungerar mycket bra i denna applikation, med ett 

begränsat antal kanaler, men möjligtvis bör stora kvantiteter av bilder 

inte laddas in eftersom det kan ta lång tid. Istället bör bilderna, då de är 

många, laddas in vid behov. 

Genom att ange bildernas storlek i XML, för Activityn ChannelList, 

skalas de automatiskt. 
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5 Resultat 
I kapitel 5 presenteras resultatet av undersökningen. Först förklaras hur 

testet utfördes. Därefter redovisas testets resultat. Slutligen återges de 

tre enheter som testet utfördes på. Applikationens utseende visas på var 

och en av dessa enheter2. 

 

5.1 Testresultat 

Experten fick undersöka applikationen på tre olika mobila enheter. Två 

av dessa enheter var emulatorer föreslagna i Burnette Hello, Android[11] 

(se bilaga A för detaljer om emulatorerna). Den tredje var en 

mobiltelefon "HTC Legend". Experten fick sedan svara på frågor som 

direkt relaterar till de konkreta målen. Frågorna är utformade till kunna 

besvaras med ett ja eller nej, men följdfrågorna "Varför?, Varför inte?" 

ställdes. Experten uppmuntrades även till att utveckla när han fann det 

nödvändigt. Ordet "fungerande" definierades som "bra 

användarupplevelse". Tabell 1 visar expertens svar. Stjärnorna indikerar 

att svaret utvecklades. Frågor med kommentarer finns i bilaga B.  

 

Tabell 1: Expertens svar 

 em22-

800  

em21-

854 

HTC 

Legend 

1. Anser du (experten) att Canvasens användar-

upplevelse, på denna emulator, är god?  

Ja * Ja * Ja  

2. Anser du att det finns en fungerande lösning 

för att spela upp ljud?  

Ja * Ja Ja 

3. Anser du att användandet av bilder fungerar 

bra i denna applikation.  

Ja Ja Ja 

4. Finns det en fungerande metod för att byta 

radiokanal?  

Ja * Ja Ja  

                                                 
2 Enheternas bilder är manipulerade för att inte visa känslig information. 
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5. Fungerar UI väl för denna emulator?  Ja Ja Ja  

6. Presenteras relevant information om radioka-

nalerna på skärmen på ett fungerande sätt?  

Ja Ja Ja * 

7. Presenteras, från företaget, önskad information 

hämtad av webbtjänster i applikationen?  

Ja * Ja Ja 

8. Uppdateras Canvasen när den byts ut?  Ja Ja Ja 

9. Stängs ljudet av vid inkommande samtal?  Ja -- -- 

 

5.2 Emulator em22-800 

Emulatorn är inspirerad av "HTC Nexus" med version 2.2 av operativ-

systemet. Expertens kommentarer redovisas nedan. Kommentarerna bör 

snarare tolkas generellt för applikationen än för denna emulator speci-

fikt. 

Fråga 1: "Ja. Canvasen behåller sin storlek även om innehållet är mindre 

eller större. Canvasen anpassas även till liggande storlek" 

Fråga 2: "Ja, den spelar även vidare när man går ut till kanallistan samt 

stänger ner appen". 

Fråga 4: "Ja, spellistan visar upp alla tillgängliga kanaler och jag kan nå 

spellistan var än jag är i appen". 

 

Fråga 7: "Ja, kanallistan och canvasytan uppdateras via webbtjänster." 

 

I figur 9 kan Activityn ChannelList ses på emulator em22-800 i både 

vertikal och horisontell vy. Genom att klicka på stationen öppnas Activi-

tyn Player och musik hörs.  
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Figur 9: em22-800, ChannelList 

Figur 10 visar hur em22-800 framställer Canvasen i Activityn Player. Det 

finns plats för en chattfunktion i kommande versioner. Canvasen håller 

sin storlek oavsett om innehållet är mindre eller större än Canvasen, 

vilket var ett krav från företagets sida. Knappen visar en pausikon när 

musik inte spelas och en playikon när musik hörs.  

 

Figur 10: em22-800 visar Player 

5.3 Emulator em21-854 

Emulatorn em21-854 är inspirerad av "Motorola Droid (Sholes)" med 

version 2.1 av operativsystemet. 
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Denna emulator fungerade ungefär som em22-800. Den enda kommen-

taren gällde att en av Canvasarna visade upp html-kod istället för en 

omröstningsbild. Anledningen till detta är oklart och även huruvida 

felet kan härröras till klientsidan eller serversidan. Resten av Canvasar-

na stötte inte på några problem och Canvasupplevelsen bedömdes av 

experten som bra.  

 

Figur 11: em21-854, ChannelList 

Figur 11 visar Activityn ChannelList på emulatorn em21-854. Det är 

möjligt att ta in fler kanaler, i vertikalt läge, än i emulator em22-800. Till 

vänster på bilden framgår bilder som symboliserar stationen. Dessa 

bilder skalas om till rätt storlek genom att ange mått i XML. Måtten har 

angetts i dip. 

 

Figur 12: em21-854, Player 

Figur 12 visar em21-854 i vertikalt och horisontellt läge med Activityn 

Player. Under statusbaren finns en egen tillverkad titlebar som presen-

terar stationens namn. Vanligtvis står i en titlebar applikationens namn. 
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5.4 HTC Legend  

HTC Legend är en riktig telefon av normal storlek, och ingen emulator. 

Applikationen bedömdes uppträda på HTC Legend likt den gjorde på 

emulatorerna. Genom att ringa telefonen när det spelades musik konsta-

terades att musiken stängdes av, vilket motsvarar mål 9. Figur 13 och 

figur 14 är screenshots tagna med Eclipse. Figur 13 visar Activityn 

ChannelList. HTC Legend visar färre kanaler i vertikalt läge än emula-

torerna. Stationsnamnen ligger centrerade vertikalt samt börjar en liten 

bit ifrån bilden till vänster. 

 

Figur 13: HTC Legend, ChannelList 

Figur 14 visar Activityn Player. Chatten tar upp andra proportioner av 

skärmen jämfört med emulatorerna i figur 10 och figur 12. Som beskrevs 

i kapitel 4.4.1 beror detta på att Canvasens förhållande alltid måste vara 

densamma i höjd och bredd. Chatten däremot är instruerad att ta övrig 

plats på skärmen. 
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Figur 14: HTC Legend, Player 
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6 Slutsats 
Problemet har varit att bygga en väl fungerande mediespelare, kompa-

tibel med vanliga versioner av Androidbaserade mobila enheter. Detta 

problem har lösts genom att en mediespelare som är väl fungerande 

med vanliga versioner av Android, har skapats. Utifrån problemformu-

lering skapades också ett antal konkreta mål som skulle uppfyllas för  

att problemet ska anses löst. Dessa mål med lösningar sammanfattas 

nedan. 

1. Skapa en Canvas som ser bra ut på smarta telefoner med olika skärm-

storlek och prestanda. Målet löstes genom att skapa en Canvas som 

lägger sig väl över skärmen med hjälp av en WebView och nytt-

jandet av density independent pixels. Lösning finns för både ver-

tikal och horisontell vy. 

2. Hitta ett sätt att lista ut när Canvasen byts ut samt uppdatera den. Må-

let löstes genom att skapa en tråd som var femte sekund kontrol-

lerar om canvasens URL har bytts ut och när så skett vidta åtgär-

der.   

3. Hitta en lösning för att spela upp ljud. Målet löstes genom att en 

klass, Audio, skapades som med hjälp av Androids MediaPlayer 

tar hand om ljudet i applikationen.  

4. Hitta en lösning för att visa bilder. Målet löstes genom att bilderna 

laddas ned i en Bitmaparray och presenteras i lämplig storlek i en 

ListView tillsammans med kanalnamnen. 

5. Skapa en metod för att byta radiokanal. Målet löstes genom att appli-

kationens första Activity, en ListView, låter användaren välja ka-

nal. Vid kanalval startas en ny Activity som representerar den 

nya kanalen. 

6. Skapa ett User Interface som är kompatibel med vanliga modeller av 

smarta enheter, som har olika skärmstorlek och prestanda. Målet löstes 

genom att undvika absoluta mått samt tänka på att programmera 

med kompabilitet. Ett User Interface kompatibelt med över 90 

procent av Androids mobila enheter har skapats. Detta kan ut-
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vidgas till fler genom att skapa riktade UI mot större skärmar och 

placera dessa i mappen "resources". 

7. Hitta en lösning för att presentera information om radiokanalerna på 

skärmen. Målet löstes genom att en egen titlebar har skapats i Ac-

tivity´n Player. Den innehåller en TextView med namnet på den 

aktuella radiokanalen.  

8. Hitta en lösning för att kommunicera med en server och hämta samt 

tolka information från denna. Målet löstes genom att egna klasser 

som hanterar webbtjänsterna med hjälp av SOAP har skapats. 

Dessa klasser kan utvinna all nödvändig information.  

9. Se till att musiken stängs av vid inkommande samtal. Målet löstes ge-

nom att skapa en klass som ärver från "BroadCastReceiver". Ap-

plikationen kan då få reda på telefonens status och stänga av mu-

siken vid inkommande samtal. 

För att validera att dessa mål blivit uppfyllda fick en expert undersöka 

tre enheter och sedan svara på ett antal frågor för var och en av dessa 

enheter. Frågorna som finns i figur 8 är utformade för att kunna mäta 

ovanstående mål. Svaret på alla frågorna blev ja vilket kan tolkas som 

att experten anser att ovanstående mål är uppfyllda. Fråga 9, som kräv-

de ett telefonsamtal, testades endast på telefonen.  

6.1 Metoddiskussion 

Anledningen till valet av de tre enheterna är följande. En telefon behöv-

des i testet eftersom emulatorer  inte riktigt uppträder som vanliga 

telefoner, varför den telefon som fanns tillgänglig användes. När det 

kommer till valet av emulatorer användes två av de sex emulatorer 

föreslagna i Burnette Hello, Android (2010). En av de sex emulatorerna 

representerar en läsplatta, men den valdes bort, och av de återstående 

fem valdes de med nyast operativsystem till att delta i testet. Det ska 

tilläggas att applikationen även fungerar på de andra emulatorerna men 

inte väl på läsplattan. 

Företaget måste bedöma om applikationen klarar kravet eftersom test-

metoden blev ett experttest. Dessutom var företagets bedömning alltid 

förknippad med ett helhetsperspektiv och användarupplevelse, det vill 

säga att om användarupplevelsen är bra är produkten bra. Därför har en 

expert med erfarenhet av interaktionen mellan människa och dator 
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kompetensen att bedöma denna applikation. Ett argument mot expert-

test är att bedömningen till viss mån är subjektiv jämfört med andra mer 

kvantifierbara metoder. Å andra sidan är användarupplevelse en sub-

jektiv upplevelse som bygger på sammanvägningen av ett antal faktorer 

och därför kan vara svår att mäta med andra metoder. 

6.2 Framtida arbete 

Applikation är tänkt att fungera som en demonstrationsapplikation av 

företaget men kan i ett senare skede utvecklas till att publiceras på 

Android Market. Följande förbättringar föreslås: 

 Progressbars bör finnas som visar att Canvas och ljud laddas in 

så att användaren förstår att telefonen inte hängt sig i de fall lju-

det har svårt att strömmas, vid exempelvis dålig uppkoppling. 

 Applikationen kan utvidgas till att även vara kompatibel med 

stora och extra stora skärmar genom att skapa UI som riktar sig 

speciellt mot dessa. 

 Modulen som tar hand webbtjänsterna fungerar bra i nuvarande 

version men garanti kan ej ges för hur de reagerar när servern 

skickar annan kanalinformation.    
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Bilaga A: Emulatorer 
Till experttestet användes en HTC Legend samt två emulatorer vars 

inställningar visas av bilderna nedan. Emulatorerna är föreslagna i 

Burnette Hello, Android. Utöver dessa emulatorer testades applikationen 

under utveckling även på åtta andra med liknande resultat.  
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Bilaga B: Experttestet 
Frågor:em22-800 

Fungerande definieras som bra användarupplevelse. 

1. Anser du (experten) att Canvasens användarupplevelse, på den-

na emulator, är god? 

Ja. Canvasen behåller sin storlek även om innehållet är mindre el-

ler större. Canvasen anpassas även till liggande storlek 

2. Anser du att det finns en fungerande lösning för att spela upp 

ljud? 

Ja, den spelar även vidare när man går ut till kanallistan samt 

stänger ner appen. 

3. Anser du att användandet av bilder fungerar bra i denna applika-

tion. 

Ja. 

4. Finns det en fungerande metod för att byta radiokanal? 

Ja, spellistan visar upp alla tillgängliga kanaler och jag kan nå 

spellistan var än jag är i appen. 

5. Fungerar UI väl för denna emulator 

Ja 

6. Presenteras relevant information om radiokanalerna på skärmen 

på ett fungerande sätt? 

Ja. 

7. Presenteras, från företaget, önskad information hämtad av webb-

tjänster i applikationen? 

Ja, kanallistan och canvasytan uppdateras via webbtjänster. 

8. Uppdateras Canvasen när den byts ut? 

JA.  

9. Stängs ljudet av vid inkommande samtal? 

Ej testat på emulatorn 

Frågor: em21-854 

Fungerande definieras som bra användarupplevelse. 
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1. Anser du (experten) att Canvasens användarupplevelse, på den-

na emulator, är god? Ja men en av Canvasarna visar konstig html 

kod 

2. Anser du att det finns en fungerande lösning för att spela upp 

ljud? 

Ja 

3. Anser du att användandet av bilder fungerar bra i denna applika-

tion. 

Ja 

4. Finns det en fungerande metod för att byta radiokanal? 

Ja 

5. Fungerar UI väl för denna emulator 

Ja 

6. Presenteras relevant information om radiokanalerna på skärmen 

på ett fungerande sätt? 

Ja 

7. Presenteras, från företaget, önskad information hämtad av webb-

tjänster i applikationen? 

Ja 

8. Uppdateras Canvasen när den byts ut? 

Ja 

9. Stängs ljudet av vid inkommande samtal? 

Ej testat 

Frågor: HTC Legend, telefon 

Fungerande definieras som bra användarupplevelse. 

1. Anser du (experten) att Canvasens användarupplevelse, på den-

na emulator, är god? 

Ja 

2. Anser du att det finns en fungerande lösning för att spela upp 

ljud? 

Ja 

3. Anser du att användandet av bilder fungerar bra i denna applika-

tion. 

Ja 

4. Finns det en fungerande metod för att byta radiokanal? 
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Ja. 

5. Fungerar UI väl för denna emulator 

Ja. 

6. Presenteras relevant information om radiokanalerna på skärmen 

på ett fungerande sätt? 

Ja men ändra fonten på kanalnamnet till samma som förstasidan. 

Ha fonten längst till vänster. Fixat! 

7. Presenteras, från företaget, önskad information hämtad av webb-

tjänster i applikationen? 

Ja. 

8. Uppdateras Canvasen när den byts ut? 

Ja .  

9. Stängs ljudet av vid inkommande samtal? 

Ja 

 

 


