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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes hos företaget Syntronic i mjärdevi. Uppgiften de ville ha utförd 

var en undersökning och implementation av ny funktionalitet i en redan existerande android 

applikation som de har utvecklat. Uppgiften i denna applikation var att undersöka 

möjligheterna till IP-telefoni, eller VOIP som det kallas, så att de kunde ringa varandra via 

applikationen genom datanätet istället för det ordinära nätet, samt att implementera detta. 

Resultatet blev en fullständig och färdig implementationen av android applikationen, dock 

misslyckades installationen och konfigureringen av Asterisk servern på grund av yttre 

omständigheter. 

För att möjliggöra detta har dels android API för SIP, samt en Asterisk server som tar hand om 

SIP samtalen och SIP-adresserna används. Utöver detta finns det en SOA-tjänst som tar hand 

om databashanteringen för applikationen. 
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Inledning 

Syntronic har med hjälp av studenter utvecklat en in-house applikation till android 

mobiltelefoner. Med den kunde de anställda chatta med varandra, sms/ ringa via telenätet och 

se varandra på en karta med mera. Det de saknade var att de, istället för att ringa över 

telenätet, ville kunna göra detta över datanätet via IP-telefoni. Detta för att minska kostnader 

och utöka funktionaliteten i applikationen.  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att få utökad funktionalitet i den redan existerande android 

applikation i form av IP-telefoni samt ett nytt gränssnitt för denna del.  

Frågeställningar 

För att utveckla en applikation mot android med stöd för IP-telefoni måste vissa frågor 

besvaras. Dessa frågor är de följande: 

 Kan man föra samtal över IP-telefoni rakt mellan två telefoner? Eller behövs det 

någon mellanhand? 

 Hur ska adresserna till de olika användarna sparas, egen rad i databasen eller använda 

något annat? 

 Har android något bra API för IP-telefoni, eller får jag bygga från grunden? 

 Kommer det gå att använda applikationen över 3G-/4G-nätet eller enbart wifi? 

Avgränsningar och förutsättningar 

Till en början skall det undersökas vilka möjligheter det finns för IP-telefoni i en android 

applikation, d.v.s. undersöka om det finns flera olika sätt att implementera detta. 

Lösningen för IP-telefoni ska integreras med den nuvarande applikationen på ett sådant sätt 

att en användare inte märker att det sker ett samtal över datanätet istället för det nuvarande 

telenätet. Allt arbete sker hos Syntronic på utrustning de tillhandhåller, Dock kommer min del 

av applikationen kräva att riktig hårdvara, d.v.s. mobiler, används för testning av 

funktionaliteten. Dessa kommer inte Syntronic tillhandhålla, utan jag kommer, med hjälp av 

min handledare, stå för dessa.  

Målgrupp 

De som läser denna rapport förväntas ha grundläggande programmeringskunskaper, och då 

inom programmeringsspråket java eftersom android använder java som primärt språk.  

En student som går programmet innovativ programmerings andra år borde kunna ta till sig 

och förstå materialet. Även de som vill utveckla en liknande tjänst kan ha nytta av denna 

rapport. 
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Språkbruk 

Frigg 

Frigg är arbetsnamnet på den applikation som jag utvecklar. 

Heimdal 

Heimdal är benämningen på den SOA-tjänst som tillhör Frigg. Det är den som tar hand om 

databashanteringen och webserver delen. 

VOIP 

VOIP står för voice over IP och är ett protokoll för att överföra ljud över datatrafik, d.v.s. IP-

telefoni. 

SIP 

SIP är ett verktyg som används för att implementera IP-telefoni. Det finns inbyggt i androids 

API och används som grunden för mitt examensarbete. Se teoridelen för SIP för en 

grundligare förklaring 

Asterisk 

Asterisk är en server som skapar och tillhandhåller SIP-adresser samt tar hand om samtalen. 

Se teoridelen för Asterisk för en grundligare förklaring. 

SOA-tjänst 

En SOA-tjänst är uppbyggd av datalager, logiklager samt weblager. Weblagret går att komma 

åt utifrån tjänsten, och detta lager kommunicerar med logiklagret som i sin tur kommunicerar 

med datalagret. Det är i datalagret som all databashantering sker bland annat. 

 Frigg kommunicerar med weblagret i denna tjänst för bland annat dess login funktion. 

Disposition 

Denna examensrapport är uppbyggd av 7 huvudkapitel med ett flertal underrubriker till dessa. 

Den redan lästa inledningen är följt av en bakgrund till examensarbetet, därefter kommer ett 

teorikapitel som går igenom den tekniska och teoretiska basen för denna rapport. Detta följs 

av en rubrik med de metoder jag har använt mig utav under arbetesprocessen och sedan mitt 

resultat, d.v.s. vad jag har åstadkommit och kommit fram till under mitt arbete med detta 

examensarbete. Resultatet följs sedan av ett diskussions kapitel där arbetesprocessen och 

resultatet gås igenom och rapporten avslutas med ett slutssatskapitel. 
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Bakgrund 

Android 

Snabb beskrivning av android 

Android är ett mobilt operativsystem baserat på Linux och var till en början utvecklat av 

Android. Inc. Det företaget blev år 2005 uppköpt av Google som sedan dess har stått för 

vidareutvecklingen av operativsystemet. Android släpptes sedan inte förrän 2007 och den 

första mobiltelefonen med android som operativsystem släpptes i oktober 2008. Idag är 

android det störta mobila operativsystemet i världen. 

Android är byggt på open-source vilket innebär att man kan ladda ner dess källkod och skriva 

om funktioner om man skulle vilja detta. Detta är en av de stora anledningarna att många är 

för android jämnfört med andra mobila operativsystem. 

Utveckling av android applikationer 

Om man vill utveckla applikationer mot android har man många valmöjligheter då man kan 

välja fritt bland olika IDE och operativsystem att utveckla på, Dock är det vanligaste Eclipse 

vilket också är det som Google ger stöd för [1].  

Via Googles android utvecklar sida, kan man ladda ned en bundle med Eclipse samt de 

nödvändiga verktygen för att utveckla mot android. De verktyg som Google skickar med 

möjliggör bland annat ett ”drag-drop” liknande sätt att placera knappar och dylikt i en grafisk 

miljö inuti Eclipse. Varje sida som en användare ser är definierad som en activity, som Google 

kallar det. 

Programmeringsspråken som man primärt använder för utvecklingen är java samt XML, java 

för att skriva all funktionalitet och XML för att bygga upp utseendet av applikationen [2]. 

Varje activity som man utvecklar definieras av en XML fil, samt i en manifest fil som varje 

android projekt har. Denna manifest fil är väldigt viktig för utvecklingen av en applikation då 

man definierar vilka API nivåer man stödjer, samt alla activities som ens applikation 

innehåller.  

Om man t.ex. vill använda sig av en nätverksuppkoppling eller stödja sms i sin applikation 

måste detta definieras i dess manifest genom att skriva en rad som ger applikationen tillstånd 

att använda sig av dessa. Google har gjort på det här sättet för att en användare enkelt ska 

kunna se vad som en applikation kommer använda sig av när den blir nedladdad. 
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Testning av applikationer 

För att testa sina applikationer finns det två valmöjligheter, antingen testar man på hårdvara 

d.v.s. riktiga mobiler eller så testar man sin applikation med hjälp av ett av de verktyg som 

Google tillhandhåller, en mobil emulator med android som operativsystem [3]. Med hjälp av 

emulatorn kan man på ett ganska bra sätt testköra sin applikation via utvecklingsmiljön, utan 

att behöva köpa en mobiltelefon.  

Dock måste man använda sig av hårdavara för att testa vissa funktioner, såsom samtal, sms 

och ta bilder/video. 

Tidigare versioner 

Frigg applikationen har utvecklats genom många små etapper och det har varit många olika 

utvecklare, alla studenter, innan jag tog över den som en del av mitt examensarbete. De 

tidigare utvecklarna har vidareutvecklat Frigg med blandade resultat, vissa har gjort ett väldigt 

bra arbete och lämnat ifrån sig en fungerade applikation med de funktioner som Syntronic 

eftersökte medan andra har lämnat in en applikation som kraschar vid start. 

 Det har varit två omgångar av studenter ifrån mitt eget program, innovativ programmering, 

som har arbetet med den, varav den senaste försökte implementera SIP men misslyckades 

med att göra det på ett sådant sätt att Syntronic blev nöjda.  

Examensarbetet kommer att fortsätta där de utvecklarna slutade och till en början gå igenom 

den kod som finns för att sedan implementera en egen lösning. 

Kravställning 

Syntronics krav på arbetet var följande: 

 Undersökning 

o Undersöka möjligheterna till IP-telefoni till android. 

 Lösningsförslag 

o Komma fram till en möjlig lösning. 

 Integrationsmöjlig 

o Se till så att en integration med Frigg är möjlig. 

 Implementation 

o Implementera denna lösning och integrera den med Frigg. 
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Teori 

SOA - Heimdal 

Service-oriented architecture eller SOA [4] som det kallas är ett sätt att bygga upp 

applikationer på, och då speciellt webapplikationer. Med SOA är ens system uppbyggt på ett 

sådant sätt att man har tre olika lager, från toppen till botten har vi web-, logik- och datalagret. 

Weblagret kommunicerar enbart med logiklagret nedåt i hierarkin, logiklagret tar den data den 

får ifrån weblagret och hanterar den för att sedan skicka vidare data till datalagret som 

kommunicerar med databasen. Med detta uppbyggnadssätt kan man på ett mycket enklare sätt 

byta ut delar av sitt system, t.ex. om datalagret behöver skrivas om helt kan detta göras utan 

att behöva ändra i weblagret eller logiklagret. 

Genom att använda sig utav SOA som arkitektur kan man använda sig utav flera olika 

implementations språk, såsom java eller C++ När man bygger sina lager. Detta på grund av 

att, i topp lagret, används ofta webanrop, XML eller JSON för att använda de underliggande 

funktionerna. SOA innebär också att all funktionalitet är uppbyggd av vad som 

kallas ”services”, där en funktionalitet tillhör en egen service. Detta innebär att det blir 

smidigt att återanvända den redan skrivna koden till andra delar då dessa services 

kommunicerar med varandra genom att skicka data mellan sig i ett definierat system.  

Heimdal är uppbyggd som en SOA-tjänst och det är via Heimdal som Frigg får åtkomst mot 

databasen.  

Weblager 

Weblagret är ofta uppbyggt via request mot en webserver, i examensarbetets fall är det 

Heimdal som agerar server, d.v.s. om en specifik URL skickas, som weblagret hanterar, så tas 

de parametrar som kommit in hand om och skickas vidare till rätt funktion i logiklagret. 

Logiklager 

Logiklagret tar emot data ifrån weblagret och hanterar detta beroende på vad man vill göra. 

Vill man t.ex. lägga till en användare i databasen så kanske det data man får ifrån weblagret 

behöver moduleras om så att när man skickar vidare data till datalagret garanterar att den kan 

hanteras av databasen. 

Datalager 

Datalagret är den delen av SOA-tjänsten som tar hand om databashanteringen, det är här man 

deklarerar sin databas och vilken data den ska innehålla. Alla request mot databasen skickas 

enbart ifrån datalagrets facades och inget annat lager ska ha någon direkt kontakt med 

databasen. 
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Frigg 

Frigg applikationen är skriven för android som operativsystem och finns i nuläget inte för 

iPhone eller Windows phone. Den är uppbyggd på ett sådant sätt att den kommunicerar med 

SOA-tjänsten Heimdal, genom att skicka in olika URL requests till rätt IP-adress beroende på 

vilken data som behövs ur databasen. Så Frigg i sig använder inte någon intern databas utan är 

kopplad direkt mot weblagret i Heimdal.  

Detta innebär att, för att kunna använda Frigg, måste en webserver vara igång för att hantera 

inloggning o.s.v. För att illustrera hur systemet är uppbyggt finns nedan en bild. 

 

 

Illustration 1 – Översikt över kommunikationen mellan SOA-tjänst och Frigg 

 

Session Initiation Protocol 

Session Initiation Protocol, eller SIP som det kallas, är ett frekvent använt 

signaleringsprotokoll, som används för att överföra ljud och bild över IP [5]. SIP tillhör 

applikationslagret av internetprotokollen och kan köras över både TCP och UDP.  
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En SIP adress definieras av ett användarnamn och en host, användare@host, och dess URI 

betecknas ofta som följande, sip:användarnamn:lösenord@host:port. För att föra ett samtal 

över SIP krävs det att man skapar ett SIP konto, vilket kan göras på några få olika sätt. Man 

kan antingen registrera sig hos någon SIP operatör via internet och låta dem stå för all 

koppling eller så skapar, alternativ laddar ned och hanterar, man själv ett program som kan 

hantera SIP. 

 

 

Android API – SIP 

Android har ett API inbyggt för att hantera SIP, vilket underlättar att bygga upp en SIP 

användare eller starta ett samtal mellan två användare [6] [7]. Dock kan man, med enbart 

androids SIP API, inte starta samtal mellan två användare utan för det behövs ofta även en 

mellanhand, t.ex. en server som står för själva hanteringen och dirigeringen av samtalen och 

de SIP konton som finns. 

Det finns även ett flertal open-source baserade program till android som tillhandhåller en fullt 

fungerande SIP hanterare. Några av dessa är t.ex. SIPDroid och Linphone, dock är dessa 

komplicerade att implementera i en egen applikation och dess huvudmål är att en användare 

skall använda deras egen applikation. 

Asterisk 

Asterisk är ett open-source verktyg för att hantera SIP och finns tillgängligt gratis via 

hemsidan eller via terminalen i Linux baserade system såsom Ubuntu [8]. I Asterisk kan man 

skapa SIP konton och genom att använda dessa konton samtala mellan två konton över SIP.  

 Det är en betydande skillnad i vad man får beroende på hur man laddar ned Asterisk, om man 

väljer att ladda ned Asterisk via hemsidan, vilket rekommenderas, så får man en .iso-fil med 

ett tillhörande operativsystem ombyggd just för att enbart hantera Asterisk och därigenom SIP. 

Man måste alltså då installera det medföljande operativsystemet för att få tillgång till Asterisk, 

vilket också medför att man måste ha en dedikerad server för att använda programmet. Detta 

är dock att rekommendera då det medför en enkel installation och konfigurering via antingen 

textfiler eller ett web-gränssnitt. 

Om man inte har någon dator, alternativt server, att använda dedikerat för Asterisk kan man 

även installera programmet via terminalen på Ubuntu. Detta kan dock medföra konfigurations 

problem då det inte är den senaste programvaran som finns att tillgå.  
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Metod 

Undersökning 

Som en del av detta examensarbete har en undersökning utförts för att erbjuda den lösning 

som passar Syntronic bäst. Undersökning har gjort via att studera androids API samt genom 

att söka efter information angående VOIP. Genom detta har ett antal lösningsförslag kommit 

fram, det finns bland annat några open source projekt såsom Linphone [9]. Dessa är större 

projekt som vuxit fram som löser problemet, dock skulle en anpassad lösning för Syntronic ta 

för många timmar för att en sådan lösning skall vara realistisk. Sedan finns även Skype-kit, 

som tillhandhålls utav Skype, som är ett API för att implementera de funktioner som finns i 

Skype på egna applikationer [10]. 

Detta leder till den valda lösningen, att använda sig utav android inbyggda API för SIP samt 

en extern Asterisk server för att ta hand om samtalskopplingarna. Detta är den lösning som 

passar Syntronic bäst på den utsatta tidsramen. 

Utvecklingsmiljö 

För att utveckla mot android rekommenderar Google att man laddar ned deras bundle med 

Eclipse och android SDK [11]. Dock har detta inte riktigt kunna följas under arbetet då även 

Eclipse utvecklingsmiljö för java EE behövdes, vilket ledde till en annorlunda hantering. 

Det som användes var Eclipse för java EE tillsammans med ett Glassfish plugin för att hantera 

den SOA-tjänst som används och utöver det även en konfigurerad Eclipse miljö som kunde 

hantera android SDK och utvecklingen av android delen av applikationen [12]. De 

programmeringsspråk som användes är java, MySQL samt XML för att skapa utseendet på 

applikationen. 

SVN har används som revisionshanteringssystem för att få tillgång till den redan existerande 

koden samt för att spara framstegen. [13] 

De tidigare utvecklarna av Frigg har även de gjort på detta sätt vilket var anledningen till att 

denna utvecklingsmiljö användes även nu.  

Testning 

Testning av applikationen har både varit och inte varit en stor del av utvecklingsprocessen. 

Jag har inte haft möjligheten att fullständigt testa SIP delen av applikationen då det blev 

problem från Syntronics sida. Dock så har testaning skett av flera små delar av applikation 

genom att läsa av logg filer samt placera meddelanden inuti applikationen som dök upp vid 

olika funktioner. 



14 

 

För att testa mig applikation har jag haft två stycken mobiltelefoner med android OS som jag 

installerat Frigg på samt en dator med Eclipse utvecklingsmiljön installerat för att starta och 

ha igång Heimdal servern. Utöver detta behövdes också en Asterisk server som skulle ta hand 

om SIP konton och de olika användarna. Denna lyckades dock inte komma igång då det blev 

dålig kommunikation och information mellan mig och Syntronic. Detta för att servern inte 

skulle bli placerad på kontoret i Linköping utan på huvudkontoret i Gävle vilket drog ut på 

tiden och den hann aldrig komma igång. 

Jag har själv installerat en Asterisk server via terminalen på Ubuntu, dock fungerade inte 

denna som planerat. 

Arbetsprocess 

Det första som gjordes vid påbörjandet av examensarbetet var att skapa ett tidsschema som att 

försöka hålla sig till. I stora drag var det först en inlärningsperiod i hur utveckling för android 

går till och hur den existerande koden i Frigg fungerade följt av 4 veckor med utveckling av 

SIP samt 2 veckor av rapportskrivning.  

Under den här tiden för detta examensarbete har ett arbetssätt som kan liknas vid agil 

utveckling och scrum följts, genom att vid starten av utveckling av SIP skriva ned det skulle 

behöva åtgärdas och utvecklas och sedan vid varje dags start försökt klara av en av dessa 

uppgifter [14]. Ett mål sattes varje morgon upp för dagen och vad som skulle ha 

åstadkommits vid dess slut. Detta kunde dock inte alltid uppnås vilket då ledde till vad som 

kallas backlog inom agil utveckling. Om det som inte uppnådes var en vital del av projektet, 

fortsatte utvecklingen av just den uppgiften, annars kunde den läggas på backlog och 

utvecklingen fortsatte framåt med en ny uppgift. Detta för att kunna få en ny och fräsch 

synvinkel på svåra problem i ett senare skede. 

Dock var det skillnader i mitt utvecklingssätt och traditionell agil utveckling och scrum då jag 

var ensam om mitt projekt vilket ledde till att dagliga stående möten inte utfördes samt jag 

inte tidsestimerade de uppgifter som var nedskrivna. För att förbereda mig själv och 

överkomma problem på ett bra sätt har jag även använt mig utav Scrum Master att leda ett 

projekt [15]. Jag var dock ensam på projektet men viss kunskap har varit applicerbar detta till 

trots, speciellt då problem har tillkommit har arbetsprocessen har fått god hjälp av scrum 

master taktiken.  

Jag började med att utveckla Android delen av applikationen då det var meningen att en server 

skulle sättas upp åt mig i Gävle, och när denna inte kom upp fick jag även lägga in tid och 

uppgifter för att skapa och konfigurera en Asterisk server själv med de medel jag hade till 

hands. 

Efter varje arbetsdag med examensarbetet har en loggbok förts där den dagens utförda 

moment och eventuella problem tillkomst skrevs ned. Jag skrev den för att i slutet av 

examensarbetet enklare kunna gå tillbaka och reflektera över hur det har gått. 
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Utveckling av android applikationen 

För utvecklingen av själva android applikationen fick jag börja med att läsa på Googles 

hemsida för android utveckling, samt följa några få små enkla tutorials i hur man skapar 

applikationer till android. Detta för att jag tidigare inte har utvecklat någonting till android.  

När jag väl hade kommit in i arbetsprocessen för utvecklingen började jag kontrollera den 

redan existerande koden i Frigg samt sätta upp den miljö som krävdes för att skapa och köra 

Frigg och Heimdal. Då dokumentationen för uppsättningen av miljön och Glassfish servern 

var utdaterad tog denna mycket längre tid än jag hade beräknat vilket redan då påverkade mitt 

schema.  

När väl utvecklingsmiljön var helt uppsatt började jag läsa androids API för SIP och de andra 

API som behövdes för att nå en fullständig lösning. Sedan försökte jag varje dag skriva kod 

för att nå ny funktionalitet.  

Uppsättning och konfigurering av Asterisk server 

Uppsättningen av Asterisk servern skulle, som tidigare nämnt, ske i Gävle genom mina 

instruktioner, dock skedde aldrig detta vilket ledde till att jag fick, med de medel jag ha 

tillhands, skapa en lokal server på en Ubuntu installation. Detta gjordes efter att jag hade 

skrivit koden för Frigg. 

Kodstandard 

Under examensarbete har några få enkla punkter följts för att underlätta läsbarheten och 

utökningen av programkoden. Många av dessa punkter utgår ifrån boken Code Complete [16] 

De punkterna som följdes är följande: 

 Camel Case, alla variabelnamn och klassnamn följa Camel Case standarden vilket 

innebär att om det är fler än ett ord i namnet skrivs det första ordet med liten bokstav 

och det följande ordet skrivs direkt, utan mellanslag, med stor bokstav på första 

bokstaven. Dock har klassnamnen även stor bokstav på det första orden i namnet. 

 Alla klasser är separerade i varsin java fil.  

 Indenteringsmallen ”Compact control readability style” har följts. 

 En funktions kommentar över varje funktion har skrivits som övergripligt förklarar 

vad funktionen utför. 
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Resultat 

Heimdal – SOA tjänst 

Det jag fick starta med under mitt examensarbete var att sätta upp utvecklingsmiljön, vilket 

tog mer tid än beräknat då dokumentationen var utdaterad och vissa filer som tillhandhölls, 

inte längre fungerade. När väl utvecklingsmiljön var uppsatt och fungerande blev det problem 

med anslutningen mellan Frigg och Heimdal, dock löstes denna tillslut genom att skapa en 

ny .war fil som laddades upp till webservern. 

Frigg 

Arkitektur  

Frigg är uppbyggd som en fristående android applikation ifrån Heimdal, med det menas att 

SOA-tjänsten kan byttas ut mot någon annan utan att behöva ändra i koden för Frigg. Dock 

måste det finnas en extern tjänst som tillhandhåller databashantering för att funktionerna i 

Frigg skall fungera.  

All databashantering sker alltså via en SOA-tjänst som Frigg ansluter till, på det sättet 

behöver inte applikationen i sig inte bygga upp och hantera en databas vilket kan vara bra. 

Dock så betyder detta att Frigg alltid kommer behöva en internet anslutning för att hantera 

inloggning och även resterande funktioner samt att om SOA-tjänsten kraschar alternativ är 

offline, så kommer inte Frigg att fungera. Så det finns både för- och nackdelar med att ha en 

fristående applikation gentemot databasen. 
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Gränssnitt 

Frigg har två huvud fönster som en användare möts av, ett inloggning samt ett meny fönster. 

Det är via meny fönstret som en användare tar sig vidare till resterande applikationen. 

 

 

 

 

 

Den delen som jag implementerade syns inte direkt i applikationen utan det mesta sker i 

bakgrunden, den lilla delen som en användare märker av är att det finns en knapp för att ringa 

en grupp under grupp-menyn, samt att om man trycker på en annan användares nummer, möts 

man av en ny vy där man kan hantera ett samtal, samt använda hårdvaruknapparna för att höja 

och sänka volymen på högtalaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 – Inloggnings vy, 

Frigg 

Illustration 3 – Meny vy, Frigg 
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Det är den delen av gränssnittet som jag har ändrat och skapat. 

SIP 

För att implementera SIP i Frigg har jag skapat tre stycken klasser, ett samtals fönster (se 

illustration 5) som visas när an användare ringer ett samtal, en service som körs i bakgrunden 

för att skapa en SIP användare, samt en klass för att lyssna efter samtal. Detta innebär att det 

enbart är en av de tre klasserna som är synliga för en användare.  

Den service som körs i bakgrunden startas när en användare gör en lyckad inloggning och 

försöker då skapa en SIP användare emot den Asterisk server som Frigg pekar emot. Den tar 

användarens ID och lösenord och skapar en SIP URI med hjälp av dessa, samt IP adressen till 

Asterisk servern. Detta skickas till Asterisk som i sin tur hanterar informationen i sin interna 

databas. Användaren meddelas via en toast hur registreringen mot Asterisk har gått.  

Den tredje klassen jag skapade var en ”receiver” klass som är uppbyggd på ett sådant sätt att 

den ligger i bakgrunden och kontrollerar om någon ringer till användaren. Om ett samtal tas 

emot kommer en funktion inuti denna klass att köras som tar hand om samtalet samt skickar 

samtalet vidare till samtalsvyn.   

För att SIP, VOIP och receiver klassen skall fungera har jag även satt olika tillstånd samt 

deklarerat receivern i manifest filen. 

 

 

Illustration 4 – Kontakt vy, Frigg Illustration 5 – Samtals vy, Frigg 
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Asterisk. 

För att använda sig av en Asterisk server som mellanhand till SIP så krävs det en hel del 

konfigurering i de olika filerna. Dock fanns det inte mycket dokumentation över hur servern 

skulle konfigureras på ett optimalt sätt, eller ens över hur man konfigurera den för att kunna 

ansluta mellan två mobiler via VOIP och SIP.  

Detta ledde till att jag i slutändan inte lyckades få igång en fungerande Asterisk server att 

ansluta till.  

Koppling mellan Frigg & Asterisk 

Kopplingen mellan Frigg applikationen och Asterisk servern lyckades, detta var något som jag 

lyckades få fram genom att kontrollera innehållet i den databas som Asterisk använder sig 

utav för att hantera dess SIP användare. Jag kunde genom den se att när en inloggning hade 

skett i Frigg så populerades denna databas med användare information ifrån Frigg.  

Något som jag dock inte lyckades med var att göra samtal över SIP möjligt, detta då Asterisk 

server inte fungerande på ett sådant sätt som var dess mening. Den lyckades registerera 

användare men inte hantera ett samtal mellan dessa. På grund av den knapphändiga 

dokumentationen angående Asterisk har jag inte lyckats lokalisera det fel som skapar detta, 

men jag tror det har att göra med hur Asterisk hanterar aktiva SIP användare. Jag har inte 

lyckats få Asterisk att acceptera någon användare som en aktiv användare vilket kan vara 

orsaken till problemet med kopplingen mellan två användare. 

Nedan följer även en bild för att förklara hur lösningen följer den redan existerande 

applikationens design mönster. Som man man se, av illustration 6, är det nu en koppling 

mellan Frigg och Asterisk samt att även SOA-tjänsten har en koppling till den databas 

Asterisk servern använder sig utav. Detta för att nya SIP användare skall läggas in i denna 

databas automatiskt när en administratör skapar användare för Frigg. 
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Illustration 6 – Översikt över kommunikationerna mellan tjänsterna i systemet. 

Testning 

Jag har använt mig utav två riktiga mobiltelefoner med android som operativsystem för att 

kunna testa min applikation då man, med hjälp av emulatorn, inte kan använda sig utav SIP. 

Dock har jag inte använt mig av uppbyggda testfall eller dylikt då man enkelt kan se att det är 

rätt data som återfås genom databasen, samt om ett samtal kopplas fram.  

Själva testningen av mitt examensarbete har varit uppdelad i flera faser och delar. Det första 

jag testade var att, efter uppsättningen av utvecklingsmiljön, installera den redan existerande 

applikationen på en mobil och kontrollera så att kopplingen mellan Frigg och Heimdal 

fungerade väl. Detta tog lite testning och konfigurerande av webservern innan en inloggning 

lyckades.  

Sedan har jag testat Frigg delen av arbetet genom att lägga in så kallade toasts i applikationen 

när man nått en viss funktion. En toast är ett kort meddelande som visas för användaren med 

den information man valt att visa.  

Den svåraste delen att testa funktionalitet ur var Asterisk servern, den har en knapphändig 

dokumentation samt att man får diffusa felrapporter emellanåt. Det som jag kunde göra för att 

testa samt felsöka Asterisk var att använda mig av en log fil som tillhandhölls samt ett 

terminalbaserat kommandosystem för att utskilja användare av servern.  

Utan den riktiga hårdvaran skulle jag inte kunna testa själva applikationen då 

nätverksanslutningen mot Heimdal inte skulle fungera samt att uppkopplingen och 

registreringen av en SIP användare inte skulle vara körbar.    
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Åtkomst emot server 

I dagsläget är alla portar emot både Heimdal och Asterisk stängda vilket innebär att man, för 

att kunna använda sig utav Frigg, behöver vara ansluten till Syntronics egna wifi-nät. Att lösa 

detta ligger utanför mitt exjobb, men åtkomst behövs för att applikationen ska fungera så som 

det är tänkt. 

Detta är något som jag själv inte kan påverka utan det är ett beslut som Syntronic måste ta 

senare om de själva vill använda sig utav applikationen. 
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Diskussion 

Metoder & arbetesprocessen 

Jag valde att följa en variant av agil utveckling, där jag varje dag satte upp ett mål för mig 

själv. Varje dag skulle, som minst, detta mål uppfyllas och genom att sätta upp ett mål om 

dagen kände jag att jag fick ut mer av de arbetstimmar jag hade tillhands. Det blev lättare att 

fokusera när jag hade en avskild och nedbruten uppgift att ta mig an.  

Om jag inte hann med en uppgift en dag, lade jag den åt sidan ett tag, såvida den inte var vital 

för fortsättningen av utvecklingen. Detta för att släppa uppgiften mentalt och arbete med 

någon annan del av projektet, vilket brukar leda till att jag kommer på en lösning till det första 

problemet. Jag har följt det noggrant, d.v.s. om jag har haft ett problem som jag inte lyckades 

lösa har jag släppt det en stund och tänkt på andra saker vilket leder till att man får en ny 

infallsvinkel på det tidigare problemet.  

Det finns andra metoder att använda som utvecklingsbas, såsom vattenfallsmetoden där man 

genomgår olika faser, exempel på faser är förberedelse, analys och konstruktion [17]. I 

vattenfallsmetoden ser man alltid till att vara klar med en uppgift innan man går vidare med 

nästa steg i processen.  

Fördelen med det arbetessättet jag valde över vattenfallsmetoden är att det är enklare och 

smidigare att ändra något mitt i projektet och som jag nämnde tidigare kan man släppa en 

uppgift som man har problem med och påbörja något nytt och därigenom få en ny 

infallsvinkel senare i projektet. 

Handledarmöten 

Jag har saknat att ha ett bollplank under detta examensarbete, d.v.s. någon att ställa tekniska 

frågor till vid de tillfällen som jag har fastnat och då speciellt med Asterisk servern. De som 

sitter på kontoret på Syntronic har inte haft den kunskapen som krävs för att kunna bestå vid 

frågor och problem vilket har lett till att vissa delar av projektet har tagit längre tid än först 

beräknat. 

Server konfigurering 

Jag skulle ifrån början enbart skicka information om hur man sätter upp en standard Asterisk 

server till Gävle, då de skulle sätta upp den där istället för på plats i Linköping. Dock blev det 

inte så utan jag fick väldigt sent in i processen inse att servern inte skulle komma igång innan 

min tid med applikationen var över. Detta ledde till att jag fick försöka skapa och sätta upp en 

egen Asterisk server med hjälp av den utrustning som fanns till hands, vilket tog mycket av 

tiden ifrån min planering.  
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Kravställning 

 Undersökning 

o Jag har fullföljt en undersökning angående IP-telefoni till mobiler med android 

som operativsystem. Det jag kom fram till var att det är möjligt att skapa 

applikationer som hanterar detta på ett flertal olika sätt.  

 Lösningsförslag 

o Lösningen jag kom fram till var att använda androids API för SIP tillsammans 

med en Asterisk server för att hantera samtal över datanätet. Det som behövdes 

tilläggas utöver kod i Frigg var en extern Asterisk server som var igång. 

 Integrationsmöjlig 

o Integrationsmöjligheterna med Frigg är väldigt bra och det finns flera 

alternativa lösningar med olika för- och nackdelar. 

 Implementation 

o Implementationen av mitt lösningsförslag lyckades inte helt, då 

konfigureringen av Asterisk servern inte blev fullständigt lyckad. Dock är 

koden i själva applikationen färdig och klar att använda så snart som en 

fungerande server blir färdig.  

Resultatet 

Lösningen är, som nämnt, inte fullständig på grund av yttre omständigheter. Detta ledde till att 

jag, väldigt sent i arbetesprocessen, blev tvungen att få tag i utrustning för att installera och 

konfigurera en Asterisk server på plats i Linköping, vilket inte var med i min tidsplanering.  

Sedan stöttes ett problem på med den konfigurering som behövdes för att genomföra samtal 

via SIP. Enligt de instruktioner och dokumentation som fanns att tillgå skall servern fungera 

som de ska, vilket den i dagsläget inte gör. I det här läget skulle någon kunnig handledare på 

plats behövts för att få arbetet i rätt riktning igen. 

Alternativa lösningar 

Det finns några få alternativa lösningar på detta problem. Den smidigaste är att använda sig av 

ett verktyg ifrån Skype kallat SkypeKit, med hjälp av det kan man integrera Skype, med all 

dess funktionalitet, i sin egen applikation. Dock tillkommer en licenskostnad för användning 

av SkypeKit, vilket kan vara en ide att betala då det sparar utvecklingstimmar som även de är 

en kostnad för ett företag. 

Fördelen med att skapa en helt egen lösning är att man får fullständig kontroll över all data 

som skickas mellan server och klient samt att man inte behöver inhandla en licens för att 

utveckla applikationen. 
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Slutsatser 

Projektet 

Problemet jag har försökt lösa under tiden för mitt examensarbete har inte blivit fullständigt 

löst, då Asterisk servern inte är helt konfigurerad. Dock så har applikationssidan av projektet 

en hel lösning som skall fungera enligt de tester jag har utfört.  

Om det inte blivit en tidsbrist emot slutet kunde förmodligen även Asterisk servern haft en 

fungerande konfigurering. Jag har inte hunnit fördela tillräckligt med tid åt uppsättning och 

konfigurering av Asterisk då det var meningen att den skulle stå och köras ifrån Gävle och 

detta tog tid ifrån mitt arbete att försöka hålla en dialog över mail med IT-avdelningen i 

Gävle. Det, tillsammans med den undermåliga dokumentationen, har lett till att det vid 

arbetets slut inte finns någon helt fungerande Asterisk server. 

Sedan har jag även kommit fram till en alternativ lösning, att använda sig utav SkypeKit. Om 

man väljer att betala för en licens underlättas arbete och lösning kommer att vara snyggare, 

bättre optimerad och man slipper att ha en Asterisk server igång. 

Frågeställningar 

I detta under kapitel kommer jag att kort gå igenom de frågeställningar jag hade. 

 Kan man föra samtal över IP-telefoni rakt mellan två telefoner? Eller behövs det 

någon mellanhand? 

o Genom att studera androids API samt VOIP, kom jag fram till att det går att 

föra samtal direkt mellan mobiler, detta genom att implementera en del av t.ex. 

Linphones lösning då detta är ett open source projekt. Dock är det komplicerat 

och mycket tidskrävande att implementera en sådan lösning. Mitt 

examensarbete är inte tillräckligt stort för en sådan implementation, vilket 

också innebär att ajg inte innehar en fullständig förståelse för en sådan 

implementation. 

 Hur ska adresserna till de olika användarna sparas, egen rad i databasen eller använda 

något annat? 

o Adresserna till de olika användarna sparas i en databas specifik till Asterisk. 

Genom att använda de olika användare ID som redan existerar i Heimdals 

databas, behöver man inte någon ny rad i denna utan man använder Asterisks 

databas för att hantera adresserna till de olika användarna. 

 Har android något bra API för IP-telefoni, eller får jag bygga från grunden? 

o Genom att studera androids API kom jag fort fram till att den bästa vägen att ta 

genom detta arbete var att använda sig utav SIP, som är en del av utav android 

inbyggda API. Det tillsammans med en extern server var det bästa sättet att 

uppnå resultat med de krav som Syntronic ställde.  

 Kommer det gå att använda applikationen över 3G-/4G-nätet eller enbart wifi? 
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o I dagsläget kan man enbart använda sig utav applikationen över wifi, och då 

behöver man befinna sig på Syntronics kontor då det är deras egna wifi som 

behövs för server åtkomst. Dock kommer applikationen att fungera över 3G-

/4G-nätet om några portar öppnas på den använda nätverksåtkomsten.  

Syftet med detta examensarbete har delvis blivit uppfyllt, detta då det inte finns en fullständigt 

fungerande VOIP del i Frigg medan mitt eget syfte har blivit väl uppfyllt. Även om det inte 

finns en fullständig lösning, så har en stor del av problemet blivit löst. Inuti koden för Frigg 

finns en fullständig lösning för VOIP och SIP, det som behövs ändras är vilket IP adress som 

det pekas emot.  

Mitt eget syfte har blivit uppfyllt genom att jag har fått en mycket större kunskap inom 

android programmering och även VOIP/SIP. Jag har även fått något större kunskaper inom 

java EE då Heimdal är uppbyggd med detta vertyg. 
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