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Sammanfattning 
Företaget Acino AB har en tjänst för lagring och hantering av dokument på internet. Acino vill ha en 

Androidapplikation för denna service för att lättare kunna hantera dessa dokument i mobila enheter. 

I denna rapport går att läsa om utvecklingen av Androidapplikationen för tjänsten Mediaarkivet 

documents (refereras som MAD) som ägs av företaget Acino AB. I rapporten finns beskrivet teorin 

bakom de delar som används i Androidapplikationen och genomförandet av utvecklingen av den. 

Bakgrunden till projektet samt information om beställare finns också beskrivet i rapporten. Projektet 

har utförts enligt projektmetoden Scrum och arbetats i sprinter.  

Applikationen hanterar dokument hämtade över nätverk och kan visa dem samt ändra information 

om dessa. Applikationen är utvecklad efter den befintliga produktens design och arbetar mot en 

webbtjänst. Själva utvecklingen har skett i programvaran Eclipse. Applikationen har möjlighet att 

starta en service hos Androidenheten som lyssnar efter push-meddelanden från servern. Dessa 

meddelanden rapporterar om påminnelser och nya dokument och läggs i Androidenhetens 

meddelandefält. I rapporten går att läsa detaljerat om särskilda svårigheter som har uppstått under 

utförandet och som har varit väsentliga för applikationens lösning. 

Kravspecifikation och test från projektets utveckling finns som bilaga till rapporten. Utförliga 

testplaner finns även som bilaga där de olika delarna av applikationen har testats och fått ett 

godkännande. Projektet har varit väldigt lyckat där de flesta krav har uppfyllts. 

 

Abstract 
The corporation Acino AB has a service for storing and handling documents on the internet. Acino 

wants an Android application for this service for easier handle of documents on mobile devices. 

This report describes the development of an Android application for the service Mediaarkivet 

documents (referred to as MAD), owned by Acino AB. The report describes the theory behind the 

parts used in the Android application and implementation of the development of the latter. The 

background to the project, as well as information about the customer, is also described in the 

report. This project was executed according to the project method Scrum and worked in sprints. 

The application handles documents retrieved from a web service and is able to view them 

and change the information about them. The application is developed to match the existing product 

design and working towards a web service. The development has been done with Eclipse. The 

application can start a service on the Android device that listens for push messages from the 

server. These messages can contain memos or reports on new documents and will be placed in 

the Android device’s status bar. The report also includes details on specific 

difficulties encountered and designs that are essential for the application. 

Specification and test from the project development are annexed to the report. Detailed test 

plans are also available as an annex where the different parts of the application has been tested and 

approved. The project was a great success where most of the specifications have been fulfilled.  
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Förord 
Denna rapport är dokumentationen för mitt examensarbete för examen i 

högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad elektronik på Umeå Universitet vid Institutionen för 

tillämpad fysik och elektronik. Tillfället då examensarbetet har utförts har varit Mars-Maj 2012. 

Examensarbetet har utförts för Acino AB:s räkning åt Zircon Media och för produkten Mediaarkivet 

documents (förkortas MAD). Huvudsakliga delen av arbetet har skett på Acinos kontor i centrala 

Umeå. Tack och andra benämningar finns att läsa i slutet av rapporten. 
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2. Definitioner och förklaringar 
App  Ett program för enheter med operativsystemet Android. 

Base64 Base64 är en metod för att koda binär data till skrivbara 7-bitars ASCII-

tecken1. 

Java   Det programmeringsspråk som används i projektet. 

Javadocs  Javadocs är en dokumentgenerator för att kommentera och visa 

strukturen på ett javaprogram. 

JSON   Ett kompakt, textbaserat, format som används för att lagra data. 

MAD Förkortning för Mediaarkivet documents. En produkt till en 

multifunktionskrivare som behandlar inskannade dokument, gör om 

dessa till PDF:er och laddar upp dem på en molntjänst. 

MongoDB  En dokumentorienterad databas som jobbar med JSON objekt istället 

för det klassiska tabellformatet. 

Nyckelord Nyckelord syftar på informationstaggar på dokument som användaren 

angett. Används i huvudsak vid sökning av dokument. 

Parsa/parser  En komponent av appen som berättar hur texter och objekt skall tolkas. 

PDF   Ett vektorbaserat dokumentformat, bra för till exempel utskrifter.  

Requestmethod Requestmethod bestämmer vad en begäran till uppkoppling skall göra, 

till exempel skicka, hämta, ta emot med mera. 

Requestproperty Requestproperty bestämmer vilken typ av data avsändaren vill ha 

tillbaka från uppkopplingen. 

Tråd En tråd är en sekvens av kod som körs på samma process som resten av 

programmet2. En tråd kan köras parallellt till flera andra trådar. 

URL URL är en teckensträng som identifierar en webbbplats.  
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3. Inledning 

3.1. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att skapa ett större intresse och stärka produkten MAD ur kundens 

perspektiv. Syftet är också att sprida funktionaliteten hos MAD till en bredare marknad som 

innefattar mobiltelefoner och surfplattor. För kunder till MAD ska det bli lättare att få tillgång till sina 

lagrade dokument, kunna hantera och även läsa dessa dokument utan att behöva vara vid en PC. 

Kunder ska ha lätt att kunna hålla sig uppdaterad om nya dokument och kunna använda påminnelser 

på viktiga dokument. 

Målsättningen är att skapa en fungerande androidapplikation som kommer ingå i produkten MAD. 

Applikationen skall vara ett säljargument till MAD och skall vara det primära sättet man kontaktar 

MAD-servern när man inte har tillgång till en PC. Målet är också att applikationen skall vara väl 

skriven, kommenterad och dokumenterad så att vidare utveckling skall kunna ske utan problem. 

3.2. Bakgrund 
MAD är skapat för att enkelt kunna sprida dokument inom företaget utan några extra 

ansträngningar. Acino vill då även kunna sprida dessa dokument till mobiltelefoner och surfplattor 

med samma målsättning, att det ska ske utan några extra ansträngningar. 

3.3. Parter 
Parter involverade i projektet är följande: 

Kund 

Zircon Media, kontaktperson är Hans Karlsson.  

Beställare  

Acino AB. En företag som jobbar med att utveckla tjänster och produkter för interaktion över 

internet. De sysslar även med uthyrning av konsulter. 

Projektgrupp 

Maria Söderlind Scrum Master av projektet 

Alexander Lindstöm Utvecklare av Androidapplikation som jobbar mot MAD 

Jenny Österlund Utvecklare av webbtjänst och grafisk design för MAD 

Kevin Chu  Utvecklare av iPhoneapplikation som jobbar mot MAD 

Handledare Acino 

Peter Spegel  
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4. Problembeskrivning 
Att skapa en Android-applikation som en del till en produkt, MAD, enligt specifikationer (Fullständig 

kravspecifikation finns under bilaga 1) från Acino AB. Applikationen ska kunna hämta och lista 

dokument från en webbtjänst. Information om dokumentet skall även finnas med. Åtkomsten av 

dokumentet ska skötas via en webbtjänst och genom att skicka med användarnamn och lösenord vid 

anrop. Applikationen skall också kunna lyssna efter nya dokument och påminnselser på dokument 

som pushas ut från webbtjänsten som appen ska ladda hem och behandla. 

Dokumenten ska kunna laddas ned och läsas via applikationen och användaren ska också kunna 

ändra så kallade nyckelord på dokumenten. Applikationen skall vara anpassad för mobilanvändning 

och skall inte använda mer nätverk eller processorkraft än vad som är absolut nödvändigt. 

Applikationens design och utseende ska vara enligt allmänna Androidutvecklingsnormer och enligt 

webbsidan för MAD. 

5. Teori 

5.1. Verktyg 

Eclipse 

Eclipse är ett utvecklingsverktyg för många olika programmeringsspråk men används främst för 

utveckling i Java och C++. Eclipse är det främsta verktyget för utveckling av Androidapplikationer och 

har ett plugin för utveckling av Android och ett plugin för emulering av Androidhårdvaran. Eclipse har 

en debugger som fungerar även på Androidenheter som är kopplade till utvecklings-PC:n3. 

5.2.  Android 
Android är ett operativsystem utvecklat främst för mobila enheter, till exempel mobiltelefoner och 
surfplattor, men finns även i enheter som till exempel TV-apparater. Android ägs och styrs av Google 
och utvecklas av Open Handset Alliance. Android är världens mest utbredda mobiloperativsystem 
sedan slutet av 20104. 

Från dess att Android lanserades fanns inga riktlinjer för utvecklare hur appar ska se ut eller bete sig. 
Den 12 januari 2012 släppte Google en hemsida med riktlinjer för design av appar till Android. Dessa 
riktlinjer bör följas men det är inget krav, dock anses det som god design att följa dessa. 

5.2.1. Appar 
Android släpps som opensource och byggs ut av så kallade appar för ökad funktionalitet. Appar 

distribueras via Android Market och är främst skrivna i Java. Februari 2012 räknar man med att det 

fanns 450 000 och dessa delar på 10 miljarder nerladdningar4. Androidappar kan kosta mellan att 

vara gratis till flera hundra kronor. 
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5.2.2. Säkerhet och integritet 
Android erbjuder användare säkerhet vid installation av ny mjukvara. Användaren blir tillfrågad om 

denne vill installera mjukvaran om den till exempel skulle vilja ha tillgång till internet. Det är alltså 

upp till användaren om den vill tillåta detta. 

Androidapplikationer har möjlighet att skapa filer som endast det programmet har tillgång till och 

inte är synligt för resten av systemet. Detta kan nyttjas för att till exempel spara undan 

användarnamn och lösenord. Applikationerna har även en egen del av minnet att spara specifika 

variabler på, denna del kallas shared preferences och kan bara nyttjas av applikationen. 

5.2.3. Notifieringar 
Android har ett meddelandefält och notifieringar. Notifieringar visas på skärmen och meddelar 

användaren om att något har hänt, om dessa ignoreras hamnar de i meddelandefältet och kan läsas 

senare. Notifiering används vanligtvis för att visa SMS, E-post eller andra meddelanden. En notifiering 

får inte starta en aktivitet för att ge användaren informationen utan skall visa användaren att något 

har hänt och användaren själv får välja när den vill titta på händelsen. 

För att kunna lyssna och ta emot notifieringar behöver en systemservice startas. Systemservicen är 

en tråd som kör i bakgrunden av operativsystemet. Hur systemservicen jobbar bestäms av 

utvecklaren av servicen, men servicen bör helst inte göra några stora uträkningar eller andra 

krävande processer eftersom det minskar batteritiden på enheten. 

5.3. JSON 
JSON är ett format för objekt som enkelt kan skickas över nätverk. Objektet skickas som en sträng 

med ett bestämt format och kan lätt översättas mellan olika kodspråk genom att använda en JSON-

parser5. JSON-objektet är uppbyggt så att den kan innehålla både strängar och listor, huvudsaken är 

att mottagaren av dokumentet vet hur varje del av objektet skall parsas. Exempel på ett person-

objekt: 

{ 

     "firstName": "John", 

     "lastName" : "Smith", 

     "age"      : 25, 

     "address"  : 

     { 

         "streetAddress": "21 2nd Street", 

         "city"         : "New York", 

         "state"        : "NY", 

         "postalCode"   : "10021" 

     }, 

     "phoneNumber": 

     [ 

         { 

           "type"  : "home", 

           "number": "212 555-1234" 

         }, 

         { 

           "type"  : "fax", 

           "number": "646 555-4567" 

         } 

     ] 

 } 

Exempel 1. JSON-objekt
6
 

JSON kommer ursprungligen från JavaScript och var till för att lista läsbara strukturer på ett läsbart 

sett.  
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5.3.1. JSON-deserializering 
Parsning eller deseriallisering av JSON-objekt är nödvändigt för att kunna använda objektet som 

tagits emot i en dataström. Det finns en del tecken som skall tolkas vid deserialliering: 

 {    Början på ett objekt 

 }   Slutet på ett objekt 

 [   Början på en lista (med objekt) 

 ]   Slutet på en lista (med objekt) 

 ,   Avskiljer olika fält i ett objekt 

 :   Sätter värden för ett fält i ett objekt 

 ”  Bestämmer om värdet är en sträng 

Fälten i ett JSON-objekt kan bestå av både listor och andra objekt.  

För att deserializern ska kunna återskapa objekt på rätt sätt behöver programmet definiera vilka 

typer av objekt som JSON-objektet använder sig av samt vilka värden i dessa objekt programmet vill 

komma åt och använda. 

5.4. Actionbar 
Actionbar introducerades i Android från och med version 3.0. Actionbarens främsta uppgift är att 

erbjuda användaren tillgång till Applikationens meny. Actionbaren visar vanligtvis applikationsikonen 

längst till vänster, följt av applikationstiteln och, om en sådan finns, knapp för att visa menyn. 

Actionbaren har möjlighet att agera som att vid val av specifika objekt i applikationen kan visa 

särskilda egenskaper eller händelser för dessa objekt. 

Actionbar kan användas i tidigare versioner av Android om utvecklaren importerar filerna från 

”ActionBarCompat”. ActionBarCompat fungerar genom att kontrollera vilken version av Android som 

enheter har installat och väljer då att antingen använda den ”inbyggda” Actionbaren eller använda 

en kompatibel version som följer med paketet. Detta innebär att utvecklaren måste göra vissa 

inställningar och ändringar i applikationen samt importera ett extern bibliotek. 

5.5. Teckenkodning (encoding) och URL 
Teckenkodning är ett sätt att representera och koda olika typer av data. Olika system har olika 

teckenkodningssätt, men att det finns standarder. Det vanligaste sättet att koda tecken är genom att 

använda ASCII (American Standard Code for Information Interchange)7. För att kunna skicka data på 

att korrekt sätt över en URL behövs en URL-encodning göras innan tecknen skickas. URL:er saknar 

stöd för många specialtecken, till exempel # (%23), och skrivs istället med ”%XX”8. Att encoda tecken 

för URL är ett måste om man vill skicka specialtecken som kan brukas i till exempel lösenord. 
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5.6. Push Notifieringar 
Push notifieringar är ett sätt att hämta information från en webbserver genom att ”prenumerera” på 

information i olika ”kanaler”. När ny information trycks ut på kanalen kommer de användare som 

lyssnar på kanalen att få ta del av den informationen som vanligtvis visas i meddelandefältet. Hur 

informationen skall visas eller behandlas är upp till utvecklaren av appen. 

5.7. MQTT 
MQTT är ett protokoll skapat av IBM för att kunna skicka data i form liknande telemetri. Liknande en 

radio finns det en sändare och en lyssnare. Lyssnaren är passiv och tar endast emot data när 

sändaren skickar. Sändaren kan skicka mycket data på olika kanaler och lyssnaren behöver endast 

lyssna på de kanaler som är nödvändiga för den. Skapad för lyssnare som inte är mottagliga för data 

hela tiden, med begränsat minne och batteri. 

För att använda MQTT behövs en broker – sändare, som upphåller kanaler som en lyssnare kan 

lyssna på. Brokern sänder information på kanalerna att det finns något att hämta och lyssnaren får 

då själv välja om den vill hämta den informationen9. 

5.7.1. Mosquitto 
Mosquitto är en open source MQTT broker som erbjuder många exempel och färdiga klienter att 

använda. Mosquitto är en av få open source för MQTT som brukar användas till Androidutveckling.  
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6. Sammansfattning av kravspecifikationen 

6.1. Beroenden till andra system 
Webbtjänsten är beroende av det befintliga MAD-systemet vad gäller koppling mot databas och 

index. 

6.2. Designfilosofi 
Den designfilosofi som används i projektet är att den skall vara enkel att använda och följa, i stor 

utsträckning, de designfilosofier som redan finns till mobilutveckling och inom objektorienterad 

programmering . 

6.3. Generella krav på hela systemet 
Följande krav är generella krav som kund specificerat för projektet. 

 Typ Krav Prio 

Krav nr 1 Original Applikationerna ska använda login 1 

Krav nr 2 Original Applikationerna ska kunna lista användarens dokument 1 

Krav nr 3 Original Användaren ska kunna söka efter dokument  1 

Krav nr 4 Original Applikationerna ska kunna visa dokument (utan externa program) 1 (3) 

Krav nr 5 Original Användaren ska kunna sortera dokument efter namn, datum 3 

Krav nr 6 Original Applikationen ska kunna visa metadata 2 

Krav nr 7 Original Användaren ska kunna redigera metadata 2 

Krav nr 8 Original Användaren ska kunna ta bort dokument 3 

Krav nr 9 Tillägg Användaren ska kunna filtrera dokumentlistan  1 

Krav nr 10 Borttaget Användaren ska kunna göra en avancerad sökning 1 

Krav nr 11 Tillägg Applikationen ska visa notifiering vid nytt dokument 4 

Krav nr 12 Önskemål Användaren ska kunna sätta påminnelse för specifika dokument. 5 

Krav nr 13 Önskemål Användaren ska kunna ”godkänna/verifiera” dokument 5 
Tabell 1. Krav för systemet 

6.1. Designkrav 
Användargränssnittet ska vara enkelt och följa de designfilosofier som redan finns till mobilutveckling 

och inom objektorienterad programmering, samt designen på den befintliga MAD-tjänsten.  

6.2. Prestandakrav 
Inga  prestandakrav är specificerade för projektet eftersom applikationen använder sig av mobila 

nätverk som är opålitliga vad gäller hastighet och prestanda. Så länge applikationen inte uppfattas 

som slö eller att den hänger sig behöver inga åtgärder göras. 

6.3. Tillförlitlighet 
Applikationen skall kunna koppla upp sig mot webbtjänst och använda dess metoder när telefonen 

har tillgång till internetuppkoppling. Detta innefattar internetuppkoppling via Wifi, EDGE, 3G och 

Ethernet. 
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6.4. Krav på säkerhet 
All känslig data som kommer skickas över nätverket, såsom användarnamn, lösenord, dokument skall 

hanteras varsamt. Lösenord skall hashas innan det sparas i databasen för att inte kunna avläsas om 

man inte har rätt hashnyckel. 

7. Metod 
Applikationen utvecklas i Eclipse och är skrivet för Android 2.2. Externa bibliotek som har används 

finns att hitta under 13. Externa bibliotek, sid 30. Testtelefonen som används under utvecklingen är 

Google Galaxy Nexus (Android 4.0). Vid test av olika skärmstorlekar och andra versioner av Android 

har emulatorn som följer med utvecklingsverketyget används. 

Projektet har genomförts enligt arbetsmodellen scrum. Scrumen har haft två veckors sprintar där 

olika sprintmål har sats upp och genomförts enligt en prioriteringsordning. När sprintmålen och 

prioriteringen har bestämts inför varje sprint har man utgått från kravspecifikationen från kunden. På 

detta sätt har alltid energi lagts på rätt saker och inget arbete har gjorts i onödan. Efter varje sprint 

har kunden för produkten fått ett sprintdemo för att ge inblick i arbetet och få fortsatt förtroende att 

genomföra projektet. 

7.1. Övergripande systembeskrivning 
1. Applikationen startar med att visa (1) MediaArkivetDokumentActivty.  

2. MediaArkivetDokumentActivity tar reda på om det finns användaruppgifter (A) 

undansparade som kan användas 

o Finns inga undansparade startas (2) LoginActivity som kontrollerar med 

webbtjänsten om inloggningsuppgifterna som användaren har matat in är korrekta.  

3. Är uppgifterna korrekta (A) sparas de undan om användaren väljer det och sedan återgår 

applikationen till (1) MediaArkivetDokumentActivity 

4. Där visas de första 10 dokumenten.  

5. Användaren kan här göra (B) sökningar, skrolla ner för fler dokument eller välja ett 

dokument.  

6. Väljer användaren ett dokument startas (3) ShowFileInfoAcitivty som visar info om 

dokumentet, möjligheten att öppna det samt en (B) förhandsvisning av förstasidan på 

dokumentet.  

7. Härifrån kan användaren visa (4) hela dokumentet eller (B) ändra nyckelorden för 

dokumentet via uppkoppling till webbtjänst. 

När login sker startas en systemservice som kopplar upp sig mot en mosquitto-broker. Som standard 

lyssnar servicen på påminnelse-kanalen från brokern. Väljer användaren, på inloggningsskärmen, att 

bli meddelad om nya dokument läggs kommer servicen även lyssna efter upplagda dokument-

kanalen. Vid utloggning kommer denna systemservice att stängas av. 
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Blå – Förfrågan 

Grön – Skickar 

Röd – Hämtar 
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Figur 1. Grov systemskiss 
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7.2. Nätverk 
All nätverksuppkoppling i appen har skett genom att använda Javas HttpURLConnection. 
Uppkopplings-URL:en är uppbyggd efter följande princip:  
http://[adress-till-service]/[metodnamn]?[variabelnamn]=[variabler]& [variabelnamn]=[variabler] ... 

7.2.1. Parallella trådar 
De flesta nätverksanslutningar som görs av appen körs i en parallell tråd till appens huvudtråd. Detta 

görs för att undvika att appen känns långsam och instabil av användaren. Tillfällen då flera trådar inte 

används är de tillfällen då användare måste vänta in vad webbservicen ger till svar, till exempel vid 

inloggning eller nerladdning av dokumentet. 

7.2.2. Objekt över nätverket 
De olika metoderna i webbtjänsten skickar objekt i form av strängar. Hur strängarna är uppbyggda är 

beroende av vilken typ av begäran appen gör. Olika begäran görs genom att ha olika 

requestproperties och requestmethod. Alla förfrågningar från webbtjänsten har också en egen URL. 

7.2.2.1. JSON 
Vid sökning av dokument på webbservern skickas en lista i form av ett JSON-objekt som en sträng. 

För att återskapa listan av dokument används en JSONDeserializer som ingår i det externa biblioteket 

flexjson. Deserializern återskapar varje enskilt objekt och stoppar in dem i en lista. Vid återskapandet 

definieras att objekten finns i en lista och även att objekten är av den egenskapta klassen File. 

Requestproperty – ("Accept", "application/json") 

Requestmethod – ”GET” 

Tabell 2. Request-egenskaper för JSON över nätverket 

7.2.2.2. PDF och Bild 
Vid hämtning av PDF:er och bilder kommer datat i form av en byte-array som är kodat som Base64 

och måste avkodas. Med dessa data följer XML-taggar eftersom förfrågan sker efter XML, dessa 

taggar tas bort genom att leta upp dessa i strängen. För att kunna avkoda datat har två olika metoder 

testats. Ena avkodningen skedde med hjälp av ett extern bibliotek, itext-pdf. itext-pdf är ett bibliotek 

specifikt skapat för att hantera PDF-data. Andra avkodningen skedde med hjälp av javas inbyggda 

Base64 avkodning. Dessa två metoder testades tidmässigt för att kontrollera vilken av dem som var 

snabbast. 

Filstorlek (MB) itext-pdf Base64 tid (sekunder) Java Base64 tid (sekunder) 

0,045 <1 <1 

0,257 8 2 

1,029 36 8 

3,295 156 14 
Tabell 3. Tabell över tidsskillnader för Base64-avkodning 
Noterbart är att vid detta test är nerladdningstiden av dokumenten inräknade men dels är de exakt lika för båda testen och dessutom 

väldigt korta, mindre än 2 sekunder för det största dokumentet i testet. 

Javas egna inbyggda Base64 avkodning var bästa valet vid utvecklingen eftersom itext-pdf avkodning 

tar exponentiellt längre tid efter filstorleken. 

Requestproperty – ("Accept", "application/xml") 

Requestmethod – ”GET” 

Tabell 4. Request-egenskaper för PDF och bilder över nätverket 
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7.2.2.3. Metadata 
Metadata är det data följer med som info om alla dokument. Det finns möjlighet att ändra den del av 

metadata som är nyckelord. För att ändra metadata skickas nyckelorden tillsammans med fileId:t, 

användarnamnet och lösenordet mot webbtjänsten. 

Requestproperty – ("Content-Length", "0") 

Requestmethod – ”PUT” 

Tabell 5. Request-egenskaper för ändring metadata över nätverket 

Eftersom nyckelorden skall skrivas som fritext och skickas som en array behövs texten URLEncodas 

och formateras efter följande format: nyckelord1,nyckelord2,nyckelord3. 

 

Figur 2. Skärm med ändring av nyckelord 

För att skilja nyckelorden åt används alltså ”,” och det är upp till användaren att dessa finns med i 

arrayen. Skulle användaren däremot skilja nyckelorden åt med ett komma och ett antal mellanrum 

hanterar appen detta genom att ta bort alla mellanrum som finns efter komman. 

while(newMetaData.contains(", ")){ 
 newMetaData = newMetaData.replaceAll(", ", ","); 
} 
 
Kod 1. Kod för avlägsnande av mellanrum 

While-loopen körs så länge som det finns ”,[Mellanslag]” bland nyckelorden.  
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7.3.  Filtrering av dokument 
För att kunna filtrera dokument, enligt krav 9, används den sökmetoden med nyckelordet som 

sökord. Valet av filtreringsord är baserade på de åtta första nyckelorden som finns kopplade till 

användarens dokument. För att hämta ut varje enskilt nyckelord och kontrollera att det nyckelordet 

inte förekommer två gånger i menyn har en algoritm skapats: 

String[] tempMenuListMenuList = {"tom", "tom", "tom", "tom", "tom", "tom", 

"tom", "tom"}; 
 

int i=0; 
int j=0; 
int k=0; 
 

while(tempMenuList[7].equals("tom") && i<files.size()){ 
 j=0; 
 while(j<files.get(i).Keys.size()){ 
  k=0; 
  while(k<8){ 

if(!tempMenuList[k].equalsIgnoreCase(files.get(i).Keys.get(j)) && 

!tempMenuList[k].equalsIgnoreCase(files.get(i).Keys.get(j).substring(1, 

files.get(i).Keys.get(j).length()))){ 
   if(tempMenuList[k].equals("tom")){ 
    tempMenuList[k] = (files.get(i).Keys.get(j)); 

 

if(tempMenuList[k].startsWith(" ")) tempMenuList[k] = 

tempMenuList[k].replaceFirst(" ", ""); 
     k=8; 
     if(!tempMenuList[5].equals("tom")){ 
      break; 
     } 
    } 
    k++; 
   } 
   else k=8; 
  } 
  j++; 
 } 
 i++; 
} 
//Add to menu 
for(i=0;i<tempMenuList.length;i++)  

if(tempMenuList[i] != "tom") menu.add(tempMenuList[i]); 

  
Kod 2. Kod för skapande av filtermeny 

i – dokumentet 

j – nyckelordet i dokumentet 

k – antalet undansparade nyckelord 
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Figur 3. Skärm för listning av dokument med filtreringsmeny framme 

Alla hittade nyckelord sparas i string-arrayen tempMenuList. Anledningen till att en temp används är 

för att det går att kontrollera i fall nyckelordet redan finns sparad. Om det inte skulle finnas åtta 

nyckelord kommer algoritmen avslutas och använda de nyckelord som hittats. I slutet av algoritmen 

läggs nyckelorden till in i menyn. 
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7.4. Sortering av dokument 
Sorteringen av dokument kan ske på två olika sätt – efter namn och efter datum. För att sortera 

dokumenten behöver användaren trycka på ”Filnamn” eller ”Datum” ovanför listan med dokument. 

Sorteringen är utformad så att om användaren trycker en gång på texten kommer sorteringen vara 

fallande och trycker användaren en gång till blir sortering stigande. 

Comparator<File> comperator = null; 
if(!ascName){ 
 comperator = new Comparator<File>() { 
  public int compare(File object1, File object2) { 
   return object1.FileName.compareTo(object2.FileName); 
  } 
 }; 
txtSortDate.setTextColor(getResources().getColor(R.color.mint_blue)); 
txtSortName.setTextColor(getResources().getColor(android.R.color.black)); 
ascName = true; 
ascDate = false; 
} 
else{ 
 comperator = new Comparator<File>() { 
  public int compare(File object1, File object2) { 
   return object1.FileName.compareTo(object2.FileName) *-1; 
  } 

}; 
txtSortDate.setTextColor(getResources().getColor(R.color.mint_blue)); 
txtSortName.setTextColor(getResources().getColor(android.R.color.black)); 
ascName = false; 
ascDate = false; 
} 
Collections.sort(files, comperator); 

 
Kod 3. Kod för sortering av listan efter namn 
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Comparator<File> comperator = null; 
if(!ascDate){ 
 comperator = new Comparator<File>() { 
  public int compare(File object1, File object2) { 
   return object1.CreatedDate.compareTo(object2.CreatedDate); 
  } 

}; 
 

txtSortDate.setTextColor(getResources().getColor(android.R.color.black)); 
txtSortName.setTextColor(getResources().getColor(R.color.mint_blue)); 
ascDate = true; 
ascName = false; 
} 
else{ 
 comperator = new Comparator<File>() { 
  public int compare(File object1, File object2) { 
   return object1.CreatedDate.compareTo(object2.CreatedDate) 

*-1; 
  } 
 }; 
txtSortDate.setTextColor(getResources().getColor(android.R.color.black)); 
txtSortName.setTextColor(getResources().getColor(R.color.mint_blue)); 
ascDate = false; 
ascName = false; 
} 
Collections.sort(files, comperator); 

 
Kod 4. Kod för sortering av listan efter datum 

Sorteringarna för filnamn och datum är nästan identiska då siffrorna i ett datum hanteras på samma 

sätt som bokstäver (0<1 , a<b). Detta fungerar även för mer udda bokstäver som å, ä, ö, ü, é osv. 

List är en del av Collections som har den abstrakta metoder sort. Metoden kräver en lista och 

komparator. Sorteringsalgoritmen är uppdelad i två fall, ett fall där listan skall sorteras fallande eller 

stigande. Båda fallen börjar med att bestämma hur komparatorn skall jämföra två objekt, sedan 

ändras de grafiska och variabler som håller reda på hur listan är sorterad. Skillnaden mellan de två 

fallen är att sorteringen returnerar i omvänd ordning genom att multiplicera returvärdet med -1. 

Sedan utförs sorteringen som ändrar ordningen i listan med dokument. 
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7.5. Inloggning 
Inloggning sker genom att skicka förfrågan till webbtjänsten innehållande användarnamnet och 

lösenordet. Får applikationen svar från webbtjänsten att inloggningen är korrekt sparas uppgifterna 

undan i variabler och skickar dessa till skärmen för listning av dokument. Skulle uppgifterna vara 

inkorrekta meddelas användaren om detta. 

 

Figur 4. Skärm för inloggning 

Vid inloggningskärmen kan användaren välja om den vill fortsätta vara inloggad även när 

applikationen stängs av och om den vill få notifiering om nytt dokument, men detta kräver att 

användaren väljer att vara inloggad.  
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7.5.1. Lagring av användaruppgifter 
Om användaren väljer att spara sina användaruppgifter görs detta efter att de har verifierats som 

korrekta av servern. Användaruppgifterna sparas, i följande format: [användarnamn]|[lösenord], i en 

fil, ”user.info”, som endast applikationen  kan komma åt. 

FileOutputStream fs = null; 
EditText txtUserName = (EditText) findViewById(R.id.txtUserName); 
EditText txtPassWord = (EditText) findViewById(R.id.txtPassWord); 
 

String s = txtUserName.getText() + "|" + txtPassWord.getText(); 
byte[] buffer = s.getBytes(); 
try { 
 fs = openFileOutput("user.info", MODE_PRIVATE); 
 fs.write(buffer); 
 fs.close(); 
} catch (FileNotFoundException e1) { 
 e1.printStackTrace(); 
} catch (IOException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} 

 
Kod 5. Kod för sparning av användaruppgifter 

En FileOutputStream skapas, användarnamn och lösenord sätts ihop till en sträng med | som skiljer 

dem åt. FileOutputStreamen skapar en fil ”user.info” och skriver användarnamn och 

lösenordssträngen till filen. 
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7.5.2. Hämtning av användaruppgifter 
Vid applikationens start kontrolleras om filen ”user.info” finns på systemet. Denna kontroll är 

avgörande för om användaren har sparat undan sina användaruppgifter eftersom vid utloggning i 

appen kommer denna fil att tas bort. 

Om appen hittar filen kommer första raden i filen att läsas in och splittas upp vid tecknet ”|” – det 

tecken som skiljer användarnamn och lösenord åt: 

FileInputStream fis = null; 
String s = null; 
try { 
 int ch; 
 StringBuffer strContent = new StringBuffer(""); 
 fis = openFileInput("user.info"); 
 while( (ch = fis.read()) != -1) 
  strContent.append((char)ch); 
 fis.close(); 
 s = strContent.toString(); 
 String[] split = s.split("\\|"); 
 

 userName = URLEncoder.encode(split[0].toString(),"UTF-8"); 
 passWord = URLEncoder.encode(split[1].toString(),"UTF-8"); 

… 

 
Kod 6. Kod för hämtning och hantering av användaruppgifter 

När användarnamnet och lösenordet har plockats ut sparas de undan, URLencodade, till två variabler 

– userName och passWord. 
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7.6. Dynamisk sökning 
Eftersom sökningar med många resultat kan bli mycket stora, svåra att hantera över nätverket och ta 

tid att återskapa har sökfunktionen på webbtjänsten utformats så att vid sökning behöver det anges 

ett intervall på vilka resultat som ska skickas. 

Önskemålet om dynamisk sökning fanns inte med i projektet vid start och är något som tillkommit 

senare. Men eftersom metoden för att söka redan fanns när önskemålet kom var det inte svårt att 

utforma så att sökningen skulle ske dynamiskt efter scroll av listan. 

Istället för att användaren själv skall behöva ange vilket intervall en sökning skall ge tillbaka har en 

särskild metod för detta utvecklats. När användaren skrollar i listan med dokument kommer fler 

dokument att sökas efter när användaren har kommit längst ner i listan. På detta sätt kommer inte 

användaren att märka att fler sökningar sker och utan att resultatet av sökningen alltid ger alla 

dokument som söktes efter. 

public void onScroll(AbsListView view, int firstVisibleItem, 

    int visibleItemCount, int totalItemCount) { 

try{ 

// Check if the end has been found and if there any more 

documents to be found 
if (!foundEnd && (totalItemCount - visibleItemCount) <= 

(firstVisibleItem + 1) && files.size() >= visibleItemCount+1) { 

  // I load the next page of documents 

 

  try { 

files.addAll(new MADService().Search(lastSearch, 

currentFromPos, range, "", userName, passWord)); 

   currentFromPos += range; 

   fileAdapter.notifyDataSetChanged(); 

 

  } catch (Exception e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 
   foundEnd = true; 

  } 

 

 } 

 

 

 } catch (Exception e) { 

  // TODO: handle exception 

  e.printStackTrace(); 

} 

} 

 
Kod 7. Kod för dynamiskt sökning och scroll 

Om files inte kunde lägga till fler dokument efter sökningen, alltså om det inte fanns några nya 

dokument i det nya intervallet kommer en variabel att sättas som anger att slutet på sökningen har 

hittats. Denna variabel nollställs vid en ny sökning. Variabelns funktion är att se till appen inte gör fler 

sökninger då det ändå inte resulterar in några fler dokument. 
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fileAdapter behöver manuellt tvingas att bli medveten om att datat har ändrats, det görs genom 

fileAdapter.notifyDataSetChanged(). Det beror på att vid denna typ av dataändring anses som 

oavsiktlig och långsamt. Skulle detta inte göras skulle appen krascha eller de nya dokumenten inte 

visas eftersom fileAdaptern inte är medveten om ändringen i datat. Det är av denna anledning som 

nätverksuppkopplingen inte görs i en annan tråd. 

 

Figur 5. Skärm för listning av dokument 

Fördelarna med denna utformning av dynamiska sökningen är att det inte spelar någon roll vilken 

storlek det är på skärmen telefonen eller surfplattan. Appen kommer alltid minst ladda in 10 

dokument, om det finns 10 eller fler, och beroende på om skärmen är för stor kommer fler 

dokument laddas in till dess att skärmen är fylld. Är skärmen för liten för att visa 10 dokument 

kommer det ändå laddas in 10 dokument men inte fler förrän användaren skrollar ner till slutet av 

listan. 

  



UmU 

 Androidapplikation - MAD 2012-06-02 

Examensarbete   
Alexander Lindström a.lindstrom@live.se 22 

7.7. Notifieringsservice 
För att kunna emot notifieringar från servern har protokollet MQTT används. Genom att skapa en 

service i Android är det möjligt att ta emot meddelanden från MQTT i bakgrunden trots att appen är 

avstängd. 

För servicekoden har färdig kod skapad av Dane Lane9 används, med viss anpassning för MAD:s data. 

Servicen är uppdelad i två olika funktioner. Om användaren väljer att hållas inloggad efter inloggning 

kommer användaren att få påminnelser, då lyssnar servicen på kanalen 

MADService/newDoc/[användarnamn] 

Om användaren väljer att hållas inloggad får användaren möjlighet att välja om den vill ta emot 

notifieringar om nya dokument läggs upp, då lyssnar servicen även på kanalen 

MADService/Reminders/[användarnamn] 

Genom att kanalerna är knutna till användarnamnet och kräver att användaren håller sig inloggad 

innebär det att användaren endast får de meddelanden som knutna till det användarnamnet. 

Eftersom kanalerna för de två olika tjänsterna är olika kommer servicen kunna skicka olika 

meddelanden, om nya dokument och om påminnelser satta på dokumenten. 

 

Figur 6. Skärm med två notifieringar från appen 
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7.7.1. Nya dokument 
När nya dokument har lagts upp på servern skickas ett meddelande i följande format till 

pushnotifieringsservicen på Android-enheten. Nya dokumentmeddelandet är skrivet i följande 

format: 

newDoc|[fileId] 

Genom att kontrollera om strängen innehåller ”newDoc” vet servicen att notifieringen skall handla 

om nytt dokument och informerar användaren om detta och räknar upp hur många sådana 

notifieringar som har tagits emot sedan användaren senaste tittade. Detta görs för att kunna 

meddelar användaren och appen hur många nya dokument som finns sedan senaste användning. 

else if(extras.containsKey("new documents")) { 

 newDocs= extras.getInt("new documents"); 

     

 if(newDocs == 1){ 

      

Intent fileInfoIntent = new 

Intent(MediaArkivetDokumentActivity.this, 

ShowFileInfoActivity.class); 

  fileInfoIntent.putExtra("The File", files.get(0)); 

 

  Bundle loginInfo = new Bundle();  

  loginInfo.putString("userName", userName );  

  loginInfo.putString("passWord", passWord); 

      

  fileInfoIntent.putExtra("loginInfo",loginInfo); 

  startActivityForResult(fileInfoIntent, REMOVED_DOCUMENT); 

 } 

else Toast.makeText(MediaArkivetDokumentActivity.this, "Det finns " + 

newDocs + " nya dokument uppladdade", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

     

SharedPreferences storage = getSharedPreferences("storage", 

Context.MODE_PRIVATE); 

 storage = getSharedPreferences("storage", Context.MODE_PRIVATE); 

 SharedPreferences.Editor editor = storage.edit(); 

 editor.putInt("newDocs", 0); 

 editor.commit(); 

} 

 
Kod 8. Kod för hantering av nya dokument från systemservice 

Vid start av appen via notifikationen kommer användaren meddelas hur många nya dokument som 

har lagts upp. Skulle det vara ett dokument som är nytt öppnas infon om detta dokument upp och 

antalet nya dokument nollställs. 
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7.7.2. Påminnelser 
Om en påminnelse på ett dokument är nära i tiden (en minut) kommer en notifiering skickas från 

servern till Androidenheten. Påminnelsen innehåller prefix, fileId:t och datumet liknande nytt 

dokumentnotifieringen: 

reminder|[fileId] |[fileName] |[datum] 

if(extras.containsKey("remind")) { 

List<File> file = new MADService().Search(extras.getString("remind"), 

0, 1, "FileId", userName, passWord); 

     

Intent fileInfoIntent = new Intent(MediaArkivetDokumentActivity.this, 

ShowFileInfoActivity.class); 

 fileInfoIntent.putExtra("The File", file.get(0)); 

 

 Bundle loginInfo = new Bundle();  

 loginInfo.putString("userName", userName );  

 loginInfo.putString("passWord", passWord); 

     

 fileInfoIntent.putExtra("loginInfo",loginInfo); 

 startActivityForResult(fileInfoIntent, REMOVED_DOCUMENT); 

} 

 
Kod 9. Kod för hantering av påminnelser från systemservice 

Vid start av appen via notifikationen kommer appen att söka upp filinfon på servern och visa 

informationen för dokumentet precis som om användaren hade tryckt på dokumentet i listan. 
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8. Problem 
Server routning internt och externt 

Ett problem under utvecklingen av notifieringsservicen är att internt på nätverket som appen 

utvecklas under har DNS-routing gjort att webbuppkopplingar som, egentligen, ska ske utanför 

företagsnätverket har routat till fel intern server som inte har innehållit mosquitto. Detta har lösts 

genom att koppla direkt via den interna IP-adressen till servern under utveckling och vid leverans har 

denna ändras till den korrekta adressen. 

JSON-objekt deserialisering av datum 

JSON-object som har ett datumformat, exempel “\\/Date(1335355252000+0200)\\/”, klarar inte 

JSON-deserialiseringen av att hantera som ett datum. Därför skrevs detta som en sträng som sedan 

hanterades genom att de tio första siffrorna i strängen hanterades som en long och sedan gjordes 

om till ett datum efter epoch-format. 

Olika kodkonventioner 

Serializering och hantering av data har varit ett problem eftersom olika språk har olika 

kodkonventioner. Ett exempel på detta är klassen File som är skapat för servern i programspråket C# 

och översättningen av denna till java genom JSON-objektet: 

C# - FileName 

Java – fileName 

Detta har löst genom att Javaklassen har fått använda samma konvention som C#. 

Permissions 

Ett enklare problem med utvecklingen av appen har varit att ge appen rätt permissions (tillstånd). Att 

inte ge dessa har appen inte tillstånd att komma åt vissa delar av systemet som behövs för att appen 

ska fungera korrekt. 

URL-Encoding 

Genom att inte URL-encoda har problem uppstått mot webbtjänsten då appen inte får det svar som 

förväntas och kraschar. För att avvärja detta har all URL-encoding skett i så tidigt skede som möjligt 

för att slippa att encodingen sker flera gånger i följd. 

Tidsplanering 

Tidsplaneringen som var uppsatt på projektet har inte hållit eftersom två veckor in i projektet 

beslutades att scrum-modellen skulle användas och då har bättre kontakt med kund hållits. Eftersom 

projektgruppen träffat kund varannan vecka för att diskutera senaste utvecklingen har kund alltid 

haft fler och svårare önskemål. Då har planeringen i början projektet varit helt fel eftersom den inte 

innehöll alla mål och ändringar.  
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9. Resultat 

9.1. Uppfyllda krav 
 Status Krav Prio 

Krav nr 1 Uppfyllt Applikationerna ska använda login 1 

Krav nr 2 Uppfyllt Applikationerna ska kunna lista användarens dokument 1 

Krav nr 3 Uppfyllt Användaren ska kunna söka efter dokument  1 

Krav nr 4 (Uppfyllt) Applikationerna ska kunna visa dokument (utan externa program) 1 (3) 

Krav nr 5 Uppfyllt Användaren ska kunna sortera dokument efter namn, datum 3 

Krav nr 6 Uppfyllt Applikationen ska kunna visa metadata 2 

Krav nr 7 Uppfyllt Användaren ska kunna redigera metadata 2 

Krav nr 8 Uppfyllt Användaren ska kunna ta bort dokument 3 

Krav nr 9 Uppfyllt Användaren ska kunna filtrera dokumentlistan  1 

Krav nr 10 Borttaget Användaren ska kunna göra en avancerad sökning 1 

Krav nr 11 Uppfyllt Applikationen ska visa notifiering vid nytt dokument 4 

Krav nr 12 Uppfyllt Produkten skall testas enligt testplan med användarfall 1 
Tabell 6. Tabell över uppfyllda krav 

Krav 1 

Applikationen använder inloggning och verifiering av användaruppgifter när det behövs. Skulle något 

vara fel eller hända något kommer det hanteras. 

Krav 2 och 3 

Krav 2 och 3 faller under samma kategori för att sökning är det applikationen gör för att lista 

användarens dokument. Sökningen och visningen kan ske på många olika sätt i olika situationer, till 

exempel ser det annorlunda ut när användaren startar appen från en notifikation. 

Krav 4 

Att kunna visa dokument utan externa program är ett krav som ej har varit möjlig att uppfylla 

eftersom Android inte har något sådant stöd inbyggt. Men det finns möjlighet att koppla skicka 

dokument till ett externt program som öppnar dokument. 

Krav 5 

Detta kan användaren alltid göra när den är i skärmen för listning av dokument. 

Krav 6 

I både listan och i skärmen för information visas metadatat från dokumenten. 

Krav 7 

Redigering av metadata kan göras från skärment med information om dokumentet. Det som 

användaren skriver in hanteras av applikationen så att all ändring av metadatat går rätt till 

Krav 8 

Användaren kan ta bort dokument från skärmen med information om dokumentet. Användaren blir 

frågad en extra gång om den verkligen vill ta bort dokumentet, för att det inte ska ske av misstag. 
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Krav 9 

Filtrering av dokument kan ske, men genom att göra en sökning på filtret. Anledningen till att en 

sökning görs är för att alla dokument inte listas samtidigt och användaren vill kanske ha så många 

från det specifika filteret som möjligt. 

Krav 10 

Avancerad sökning togs bort mitt i projektet eftersom det betraktades som överflödigt av kunden.  

Krav 11 

Applikationen kan ta emot notifieringar om nya dokument om den väljer att kunna det vid 

inloggning. Det som krävs av användaren är att denna vill hållas inloggad vid programstart och ha valt 

att kunna ta emot notifiering om nytt dokument vid inloggning. 

Krav 12 

Att applikationen skall klara alla testfall vid leverans har blivit uppfylld. Vissa test fick köras flera 

gånger innan appen gick igenom men detta rättades till inför leveransen. 

9.2. Delvis uppfyllda krav 
 Status Krav Prio 

Krav nr 13 Delvis uppfyllt Användaren ska kunna sätta påminnelse för specifika dokument. 5 
Tabell 7. Tabell över delvis upfyllda krav 

Krav 13 

Detta krav blev delvis uppfyllt. Användaren kan inte själv sätta påminnelse via appen men kan ta 

emot påminnelser satta via webbsidan. 

9.3. Ej uppfyllda krav 
 Status Krav Prio 

Krav nr 14 Ej uppfyllt Användaren ska kunna ”godkänna/verifiera” dokument 5 
Tabell 8. Tabell över ej uppfyllda krav 

Krav 14 

Detta krav var ej uppfyllt. Det var mer prioriterat att få en färdig och funktionell produkt klar för 

leverans som inte hade buggar och andra fel. 

9.4. Slutgiltiga applikationen 
Den färdiga applikationen uppfyller alla utom ett krav från kravspecifikationen och kunde inte 

implementeras i brist av tid. Applikationen är i huvudsak stabil, snabb och enkel att använda. Den är 

mycket likt den befintliga hemsidan för MAD i utseende och funktion samt följer helt Android 

riktlinjer för applikationsutveckling. En del från kravspecifikationen som inte var ett direkt krav var 

att hasha och hantera lösenord och dylikt varsamt. Det övergavs tidigt i projektet då det inte var ett 

krav och ingenting som behövde läggas tid på.  
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10. Diskussion 
Det har varit riktigt roligt att jobba med detta projekt. Det har varit ett levande projekt i och med att 

det var scrum. Hela projektet har man sett tydliga framsteg och resultat. Det har hållt motivationen 

uppe och då har det hela tiden varit roligt och spännande att jobba vidare. 

10.1. Slutsatser 
Arbetet under detta projekt har gått bra och jag har haft mycket stöd under tiden. Många gånger har 

jag inte vetat hur saker ska lösas eller jag ska gå till väga och då har jag fått ett enkelt tips och en 

knuff i ryggen.  Det känns som att jag har lärt mig att man aldrig ska vara rädd att prova på och att 

allt går att lösa bara man försöker. Många gånger är man inte ensam om att försöka lösa ett problem 

och då går det alltid att Googla efter ett svar. 

Att jobba mot en webbtjänst som är under utveckling har gjort att utveckling av appen har blivit 

lidande på så sätt att delar av utvecklingen har fått stanna upp från stund till stund. Dock har detta 

också inneburit att buggar och fel har blivit tydliga och blivit fixade innan vidareutveckling har skett. 

Det finns en uppenbar fördel med att ha alla krav och mål klara innan utveckling av en app börjar. 

Detta projekt har haft en kund som ändrat och kommit på nya krav under tiden som projektet har 

fortlöpt och då har många gånger fokus legat på fel saker. Vissa delar av applikationen har utveckats 

men aldrig använts i den slutliga versionen och andra delar har gjorts men fått göras om eftersom 

flödet ser annorlunda ut när nya krav har tillkommit. Trots jobb efter Scrum-metoden i kortare 

sprintar och nära kontakt med kunden har sådana problem ändå uppstått. 

10.2. Vidareutveckling av applikation 
Det finns många saker att jobba vidare med när applikationen har släppts och appen kommer behöva 

utvecklas allt eftersom MAD blir mer avancerad och större. Nedan är några exempel på vad som kan 

vidareutvecklas redan när appen släpps och MAD ser ut som det gör för tillfället. 

 Uppfylla det krav som inte uppfylldes att utvecklas. 

 Markera vilka dokument som är nya när appen startas via notifiering om nytt dokument. 

 Kunna koppla Androidenheten till en nätverksskrivare och skriva ut dokument. 

 Anpassa skärmen för surfplattor med större skärmar. 

 Kunna välja om man vill få notifiering om nytt dokument utan att behöva logga ut. 
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11. Tack 
Under projektet har dessa personer spelat en avgörande roll för stora delar av resultatet och bör 

nämnas vid namn. 

Jenny Österlund Trainee på Acino AB/Utvecklare av webbtjänst 

Peter Spegel  Projekthandledare, anställd av Acino AB 

Kalle Prorok  Projekthandledare, universitetsadjunkt vid Umeå Universitet 
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1. Inledning  
Kravspec enligt formel: 

Krav nr x Förändringar Kravtext för krav nr x Prioritet 

Text 

1.1. Parter 
Parter ivolverade i projektet är följande. Kunden är Acino AB, kontaktperson och handlare är Peter 

Spegel. Beställare är Acino AB. Producent är Alexander Lindström, student vid Umeå Universitet. 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att skapa ett större intresse och stärka produkten MAD ur kundens 

perspektiv. Syftet är också att sprida funktionalliteten hos MAD till en bredare marknad som 

innefattar mobiletelefoner och surfplattor. 

Målsättningen är att skapa en fungerande androidapplikation som kommer ingå i produkten MAD. 

1.3. Användning 
Projektets produkt kommer att användas i säljsyfte för produkten MAD. 

1.4. Bakgrundsinformation 
MAD är skapat för att enkelt kunna sprida dokument inom företaget utan några extra ansträningar. 

Acino vill då även kunna sprida dessa dokument till mobiletelefoner och surfplattor med samma 

målsättning, att det ska ske utan några extra ansträningar. 

1.5. Definitioner 
MAD står för Mediaarkivet documents som produkten heter. 

2. Översikt av systemet 

2.1. Grov beskrivning av produkten 
MAD som applikationen kommer att jobba emot är ett system skapat för multifunktionsskrivaren 

Sharp MX-2610N som kan skanna in dokument och lägga upp dem på en webbserver. På 

webbservern finns dokumenten sedan som PDF-filer och finns tillgänglig för behöriga användare att 

titta på och ladda ner. 

2.2. Produktkomponenter 
Produkten består av en Androidapplikation och en webbservice. 

2.3. Beroenden till andra system 
Applikationen kommer vara beroende av en webbservice, som är skapad enbart för applikationen. 

Webbservicen är i sin tur beroende av det MAD-systemet. 

2.4. Avgränsningar 
Applikationen skall inte kunna ladda upp nya dokument. 



UmU 

 Androidapplikation - MAD  2012-06-02  

Examensarbete Androidapplikation - MAD Ulf Holmgren 
Alexander Lindström a.lindstrom@livese 3 

2.5. Designfilosofi 
Den designfilosofi som används i projketet är att det skall vara enkelt att använda och följa, i stor 

utsträckning, de designfilosofier som redan finns till Androidutveckling. 

2.6. Generella krav på hela systemet 
Följande krav är generella krav som kund specificerat för projektet. 

Krav nr 1 Original Applikationen ska använda login 1 

Krav nr 2 Original Applikationen ska kunna söka och lista dokument 1 

Krav nr 3 Original Applikationen ska kunna visa dokument (utan externa program) 1 (3) 

Krav nr 4 Original Användaren ska kunna sortera dokument efter namn, datum 3 

Krav nr 5 Original Applikationen ska kunna visa metadata 2 

Krav nr 6 Original Användaren ska kunna redigera metadata 2 
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3. Systemet 
Systemet som innefattas i detta projekt är endast Androidapplikationen. MAD och webbservicen som 

används i projektet ingår inte. 

3.1. Inledande beskrivning av Systemet 
Systemet ska bestå av login, sökfunktion, kunna lista dokument, visa info om specifikt dokument och 

kunna visa dokumentet. 

3.2. Gränssnitt 
Gränssnittet ska följa det gränssnitt som är redan specificerat i MAD och webbservicen. 

3.3. Designkrav 
Användargränssnittet ska vara enkelt och följa de designfilosofier som redan finns till 

Androidutveckling samt designen på den befintliga MAD-tjänsten. 
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4. Prestandakrav 
Inga  prestandakrav är specificerade för projektet eftersom applikationen använder sig av mobila 

nätverk som är opålitliga vad gäller hastighet och prestanda. 

5. Tillförlitlighet 
Applikationen skall kunna koppla upp sig mot webbservice och använda dess metoder när telefonen 

har tillgång till internetuppkoppling. Detta innefattar internetuppkoppling via Wifi, EDGE, 3G och 

Ethernet. 

6. Ekonomi 
Projektet avsätter ingen budget i form av pengar. 

Krav nr 17 Original Projektåttagaren ska maximalt lägga 200 timmar på projektet 2 

Krav nr 18 Original Projektet avsätter ingen budget i form av pengar. 1 

7. Krav på säkerhet 
All känslig data som kommer skickas över nätverket, såsom användarnamn, lösenord, dokument skall 

hanteras varsamt. Lösenord skall hashas för att inte kunna asläsas om man inte har rätt hashnyckel 

som webbservicen och applikationen använder. 

8. Leveranskrav och delleveranser 
Text 

Krav nr 21 Original Kravtext för krav nr 21 1 

Krav nr 22 Original Kravtext för krav nr 22 1 

9. Dokumentation 
Projktet skall dokumenteras för att underlätta framtida projekt och vidareutveckling av systemet. 

Dokument Språk Syfte Målgrupp Format 

Projektrapport Svenska Beskriva projektet Kund, Handledare PDF 

Java-doc Engelska Beskriva metoder och gränssnitt För vidareutveckling Html 

Javakod Java För felsökning och utveckling För vidareutveckling .java 
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10. Kvalitetskrav 
Dessa krav är för att produkten ska fungera enligt uppställda specifikation 

Krav nr 23 Original Produkten skall testas enligt testplan med användarfall 1 

Krav nr 24 Original Vid leverans skall produkten klara alla användarfall utan fel 1 
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11. Underhållsbarhet 
Applikationenskoden skall vara dokumenterad med java-docs och kommentarer i koden för att lätt 

kunna underhålla och ändra i framtiden. 
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12. Referenser 
 Elektroniska källor 

Lips mallar: http://www.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5079&a=30836 

 

http://www.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5079&a=30836


UmU 

 Androidapplikation - MAD  2012-06-02  

Examensarbete Androidapplikation - MAD Ulf Holmgren 
Alexander Lindström a.lindstrom@livese A 

Bilaga 2



 

 

acino 

 

 

 , 2012 Sida 2 

 

Mediaarkivet documents 
Användarfall och testfall 

 
Version <1.0> 

 

 

 



Mediaarkivet Dokument   Version:           <1.0> 

Användarfall och testfall   Datum:  6/2/2012 

 

 

 , 2012 Sida 3 

 

 
Innehållsförteckning 
 i 

1. Användningsfallsbeskrivning ............................................................................................................ 5 

1.1 Logga in 5 

1.1.1 ........................................................................................................................................ Beskrivning 5 

1.2 Lista dokument 6 

1.2.1 ........................................................................................................................................ Beskrivning 6 

1.3 Visa detaljerad information om ett dokument 6 

1.3.1 ........................................................................................................................................ Beskrivning 6 

1.4 Visa PDF 7 

1.4.1 ........................................................................................................................................ Beskrivning 7 

1.5 Enkel sökning av dokument 8 

1.5.1 ........................................................................................................................................ Beskrivning 8 

1.6 Tag bort dokument 9 

1.6.1 ........................................................................................................................................ Beskrivning 9 

1.7 Filtrering 10 

1.7.1 ........................................................................................................................................ Beskrivning 10 

1.8 Sortering 10 

1.8.1 ........................................................................................................................................ Beskrivning 10 

1.9 Ändra nyckelord 11 

1.9.1 ........................................................................................................................................ Beskrivning 11 

1.10 Förhandsvisning av första sidan i PDF:en till dokument info sidan 12 

1.10.1 ...................................................................................................................................... Beskrivning 12 

1.11 Notifiering av nytt dokument 13 

1.11.1 ...................................................................................................................................... Beskrivning 13 

1.12 Sätta påminnelse för valt dokument 13 

1.12.1 ...................................................................................................................................... Beskrivning 13 



Mediaarkivet Dokument   Version:           <1.0> 

Användarfall och testfall   Datum:  6/2/2012 

 

 

 , 2012 Sida 4 

 

1.13 Visa påminnelse för dokument 14 

1.13.1 ...................................................................................................................................... Beskrivning 14 

1.14 Tag bort påminnelse för dokument 14 

1.14.1 ...................................................................................................................................... Beskrivning 14 

2. Testplan .......................................................................................................................................... 16 

2.1 Introduktion 16 

2.1.1 ..................................................................................................................................................... Mål 16 

2.1.2 ........................................................................................................................................... Bakgrund 16 

2.1.3 ............................................................................................................. Omfattning och avgränsning 16 

2.2 Testobjekt 16 

2.2.1 ................................................................................................................................. Funktionstester 16 

2.2.2 ................................................................................................................ Användargränssnittstester 16 

3. Testfall ............................................................................................................................................ 17 

3.1 Test av användarfall #1:Logga in 17 

3.2 Test av användarfall#2: Lista dokument 19 

3.3 Test av användarfall #3: Visa detaljerad information om ett dokument 20 

3.4 Test av användarfall #4: Visa PDF 20 

3.5 Test av användarfall #5: Enkel sökning av dokument 21 

3.6 Test av användarfall #6: Tag bort dokument 22 

3.7 Test av användarfall #7: Filtrering 23 

3.8 Test av användarfall #8: Sortering 24 

3.9 Test av användarfall #9: Ändra nyckelord 25 

3.10 Test av användarfall #10: Förhandsvisning av första sidan i PDF:en till dokument info 26 

3.11 Test av användarfall #11: Notifiering av nytt dokument 27 

3.12 Test av användarfall #13: Visa påminnelse för dokument 28 

 

 



Mediaarkivet Dokument   Version:           <1.0> 

Användarfall och testfall   Datum:  6/2/2012 

 

 

 , 2012 Sida 5 

 

1. Användningsfallsbeskrivning 
 

1.1 Logga in 

1.1.1 Beskrivning 

Användningsfall # 1 Logga in 

Aktör Användare 

Förutsättningar Systemet är igång och användarens användarnamn och lösenord finns 

registrerade. 

Lyckat resultat Användaren är inloggad och en lista med dennes dokument visas 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren startar applikationen. 

 2 Systemet visar inloggningsformulär. 

 3 Användaren fyller i användarnamn och lösenord. 

 4 Användaren säger åt systemet att verifiera uppgifterna. 

 5 Systemet kollar att användaren finns i databasen. 

 6 Systemet sparar användaren inloggningsuppgifter. 

 6 Systemet kontollerar vilka roller användaren har. 

 7 Systemet skapar en lista med alla dokument knutna till 

användarens roller. 

 8 Systemet visar en lista med alla användarens dokument 

Alternativa flöden Steg Handling 

 5 Felaktiga inloggningsuppgifter.  

1. Systemet visar felmeddelande 

2. Användaren fyller i korrekt uppgifter. 

   

Undantag Steg Handling 
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1.2 Lista dokument 

1.2.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 2 Lista dokument 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren är inloggad (se fall #1) och har dokument koppade till sig. 

Lyckat resultat En lista med användarens dokument visas. 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren säger till systemet att visa alla dokument 

 2 Systemet hämtar användarens inloggningsuppgifter. 

 3 Systemet verifierar användaren. 

 4 Systemet kontrollerar vilka roller användaren har. 

 5 Systemet hämtar information om de dokument som är kopplade 

mot användarens roller från index och returnerar i en lista. 

 6 Systemet visar användarens dokumentet. 

   

 

1.3 Visa detaljerad information om ett dokument 

1.3.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 3 Visa detaljerad information om ett dokument 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren är inloggad (se fall #1) och har dokument koppade till sig. 

Lyckat resultat Information om valt dokument visas 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren väljer ett dokument ur dokumentlistan. 

 2 Systemet hämtar information om valt dokument 

 3 Systemet visar informationen. 
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1.4 Visa PDF 

1.4.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 4 Visa dokument 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren är inloggad (se fall #1) och har dokument koppade till sig. 

Lyckat resultat Dokumentet visas 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren säger till systemet att visa dokumentet. 

 2 Systemet hämtar användarens inloggningsuppgifter. 

 3 Systemet verifierar användaren. 

 4 Systemet hämtar dokumentes id ur index. 

 5 Systemet hämtar dokumentet ut databasen. 

 6 Systemet visar dokumentet. 

   

Undantag Steg Handling 

 4 Id existerar inte  

1. Felmeddelande visas 

 5 Dokumentet existerar inte  

1. Felmeddelande visas.  
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1.5 Enkel sökning av dokument 

1.5.1 Beskrivning 
 Användningsfall #5 Sök dokument 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren är inloggad (se fall #1) och har dokument koppade till sig. 

Lyckat resultat En lista med sökresultat visas 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren matar in sök ordet   

 2 Användaren säger åt systemet att leta efter alla dokument som 

innehåller det eftersökta ordet 

 3 Systemet hämtar användarens inloggningsuppgifter. 

 4 Systemet verifierar användaren. 

 5 Systemet letar dokument med sökordet i index 

 6 Systemet skapar en lista med sökresultat 

 7 Systemet visar sökresultatet 

   

Undantag Steg Handling 

 7 Sökningen gav inga träffar 

1. Systemet meddelar användaren att sökningen inte gav några 

träffar. 
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1.6 Tag bort dokument 

1.6.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 6 Tag bort dokument 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren är inloggad (se fall #1) och har dokument koppade till sig. 

Lyckat resultat Dokumentet är borttaget ur index och databas och visas inte i 

användarens dokumentlista. 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren säger till systemet att ta bort ett dokument 

 2 Systemet häämtar användarens inloggningsuppgifter. 

 3 Systemet verifierar användaren. 

 4 Systemet tar bort dokumentet ur index 

 5 Systemet tar bor dokumentet ur databasen 

 6 Systemet visar en updaterad dokumentlista 

   

Undantag Steg Handling 

 5 Systemet kunde inte ta bort dokumentet ur index  

1. Felmeddelande visas 

 6 Systemet kunde inte ta bort dokumentet ur databasen 

1. Felmeddelande visas.  
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1.7 Filtrering 

1.7.1 Beskrivning 
Användningsfall # 7 Filtrera 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren är inloggad (se fall #1) och har dokument koppade till sig. 

Lyckat resultat Användaren kan filtrera dokument efter alternativ som finns i en lista 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren startar applikationen. 

 2 Systemet visar lista med dokument 

 3 Användaren säger till systemet att visa dokument innehållande 

specifikt nyckelord  

 4 Systemet letar upp dokumentet i index 

 5 Systemet skapar en lista med sökresultat 

 6 Systemet visar sökresultatet 

Alternativa flöden Steg Handling 

 1 Inga dokument med nyckelord finns 

1. Systemet visar felmeddelande. 

   

 

1.8 Sortering 

1.8.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 8 Sortera 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren är inloggad (se fall #1) och har dokument koppade till sig. 

Lyckat resultat En sorterad lista visas för användaren 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren startar applikationen 

 2 Systemet visar användarens dokument 

 3 Användaren väljer att sortera efter namn/datum 

 4 Systemet sorterar dokumenten efter namn/datum, stigande 

 5 Användaren väljer att sortera efter namn/datum 

 6 Systemet sorterar dokumenten efter namn/datum, omvänt 
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1.9 Ändra nyckelord 

1.9.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 9 Sortera 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren är inloggad (se fall #1) och har dokument koppade till sig. 

Lyckat resultat En sorterad lista visas för användaren 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren startar applikationen 

 2 Systemet visar användarens dokument 

 3 Användaren väljer ett av dokumenten 

 4 Användaren väljer att ändra nyckelord 

 5 Användaren skriver in nyckelord  

 6 Användaren säger till systemet att spara nyckelorden 

 7 Systemet letar upp dokumentet i index 

 8 Systemet uppdatera index 

 9 Systemet hämtar dokumentet från databasen 

 10 Systemet ändrar nyckelorden i PDF:en 

 11 Systemet visar dokument info med uppdaterade nyckelord 

   

Undantag Steg Handling 

 1 Användaren skriver in förbjudna tecken 
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1.10 Förhandsvisning av första sidan i PDF:en till dokument info sidan 

1.10.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 

10 

Visa förhandsvisningsbild 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren är inloggad (se fall #1) och har dokument koppade till sig. 

Lyckat resultat En korrekt bild av dokumentet visas i detaljerad info sidan 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren startar applikationen 

 2 Systemet visar användarens dokument 

 3 Användaren väljer ett av dokumenten 

 4 Systemet visar detaljerad information om valt dokument 

inklusive förhandsvisning av första sidan av PDF:en. 

Alternativa flöden Steg Handling 

   

Undantag Steg Handling 

 1 Dokumentet är korrupt 

1. Ingen förhandsvisning visas 
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1.11 Notifiering av nytt dokument 

1.11.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 

11 

Notifiering av dokument 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren finns registrerad i systemet. 

Lyckat resultat Telefonen visar en notifierings om vid klick visar mer information. 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Systemet sparar ett nytt dokument 

 2 Systemet publiserar dokumentets fileId till användare med 

berörda roller. 

 3 Notifiering att ett nytt dokument inkommit visas. 

 4 Användaren klickar på notifieringen 

 5 Systemet visar detaljerad information om dokumentet. 

   

Alternativa flöden Steg Handling 

 3 En notifiering om nytt dokument visas redan. 

1. Notifikationen modifieras till att informera om hur många nya 

dokument som inkommit 

 5 Notifieringen avser fler än ett dokument. 

1. Systemet visar dokumentlistan. 

Undantag Steg Handling 

 

1.12 Sätta påminnelse för valt dokument 

1.12.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 

12 

Sätta påminnelse för valt dokument 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren finns registrerad i systemet och har dokument kopplade till 

sig. 

Lyckat resultat Påminnelsen har sparats i index och webbbsidan  har uppdaterats 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren säger till systemet att visa ett dokument 

 2 Användaren säger till systemet att visa hon vill redigera 
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påminnelse för dokumentet 

 3 Användaren säger till systemet vilken påminnelse dokumentet 

ska ha 

 4 Systemet sparar påminnelsen i Index 

 5 Systemet visar uppdaterad dokumentinformation. 

   

Undantag Steg Handling 

 

1.13 Visa påminnelse för dokument 

1.13.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 

13 

Visa påminnelse för dokument 

Aktör Användare 

Förutsättningar Användaren finns registrerad i systemet och har dokument kopplade till 

sig. 

Lyckat resultat Telefonen visar en notifiering med  påminnelsen. 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Systemet kontrollerar ifall det finns något dokument sparat med 

påminnelse inom 1 min från kontrolltillfället. 

 2 Systemet publiserar fileId och påminnelsetid till användare med 

berörda roller. 

 3 Systemet schemalägger en notifiering för påminnelsen. 

 4 Systemet visar påminnelsen. 

 5 Användaren klickar på notifieringen. 

 6 Systemet visar detaljerad information om dokumentet. 

   

Alternativa flöden Steg Handling 

 1 Det finns inga dokument med påminnelse inom 1 min. 

Undantag Steg Handling 

 

1.14 Tag bort påminnelse för dokument 

1.14.1 Beskrivning 
 Användningsfall # 

13 

Tag bort påminnelse för dokument 

Aktör Användare 
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Förutsättningar Användaren finns registrerad i systemet och har dokument kopplade till 

sig. 

Lyckat resultat Påminnelsen har blivit borttagen ur index och webbbsidan uppdaterad. 

  

Grundflöde Steg Handling 

 1 Användaren säger till systemet att visa ett dokument 

 2 Användaren säger till systemet att ta bort påminnelsen för 

dokumentet 

 4 Systemet tar bort påminnelsen ur index 

 5 Systemet visar uppdaterad dokument information. 

   

Undantag Steg Handling 
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2. Testplan 

2.1 Introduktion 

2.1.1 Mål 
Syftet med dessa tester är att se till att systemet gör det som det ska göra utan  några fel. 

2.1.2 Bakgrund 
Systemet ska kunna hantera inloggningar, lista en inloggad användares dokument eller ett urval av dessa, 

visa information om valt dokument, visa dokument, updatera metadata för ett dokument, ta bort ett 

dokument och hantera sökningar av dokument. 

2.1.3 Omfattning och avgränsning 
De tester som kommer att göras är dels testning av användargränssnittet men det kommer 

också göras funktionella tester av  inloggning, anrop till webbservice, listning av dokument, etc. 

Avgränsning: det kommer inte göras några tester på filsparning eller databas. 

 

2.2 Testobjekt 
Det som kommer testas är Android applikationen och Iphone applikationen samt  webbservicen 

MADService. 

2.2.1 Funktionstester 
 

Syfte med testet: Att se till att systemet har den förväntade funktionaliteten.  

Teknik: För varje Användningsfall, eller funktion testas korrekta och inkorrekt data för 

att verifiera att förväntat resultat händer när man använder korrekt data, tydliga 

felmeddeladen vid felaktigheter etc.  

Kriteria för avklarat test: Testet anses vara avklarat när samtliga testfall utförts med lyckat resultat. 

Att ta hänsyn till: Inget 

 

2.2.2 Användargränssnittstester 
Syfte med testet: Att se till att samtliga komponenter i gränssnittet fungerar som det ska. 

Teknik: Manuell testning där varje knapp, länk och rullgardinsmenyn klickas på, varje 

textruta skrivs text i. 

Kriteria för avklarat test: Samtliga komponenter har testats minst 3 gånger med lyckat utfall. 

Att ta hänsyn till: För varje testomgång ska en ny testare användas. 
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3. Testfall 

3.1 Test av användarfall #1:Logga in  
Databas: madwebb_test 

Collection: madwebbroles 

_id 

admin 

user 

Collection: madwebbusers 

uname pass roles 

android android#1 [ admin ] 

iPhone iPhone#1 [ admin, user ] 

*Endast fält som är relevanta för testfallet visas. Lösenordet visas i klartext istället för det 

hashade som finnns sparat i db. 

 

TestId: 01_01 

Rubrik: Logga in 

Förberedelser Systemet är igång och det finns användare registrerade 

Teststeg 1. Fyll i användare: android 

2. Fyll i lösenord: android#1 

3. Klicka på ”logga in” 
Förväntat resultat En lista med användarens dokument visas 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 
TestId: 01_02 

Rubrik: Logga in med felaktigt användarnamn 

Förberedelser Systemet är igång och det finns användare registrerade 

Teststeg 1. Fyll i användare: samsung 

2. Fyll i lösenord: android#1 

3. Klicka på ”logga in” 

Förväntat resultat Felmeddelande: ”Felaktiga uppgifter” 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 
TestId: 01_03 

Rubrik: Logga in med felaktigt lösenord 

Förberedelser Systemet är igång och det finns användare registrerade 

Teststeg 1. Fyll i användare: android 

2. Fyll i lösenord: android 

3. Klicka på ”logga in” 

Förväntat resultat Felmeddelande: ”Felaktiga uppgifter” 

Resultat Android: OK iPhone: OK 
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TestId: 01_04 

Rubrik: Logga in med felaktig kombination av användarnamn/lösenord 

Förberedelser Systemet är igång och det finns användare registrerade 

Teststeg 1. Fyll i användare: android 

2. Fyll i lösenord: iPhone#1 

3. Klicka på ”logga in” 

Förväntat resultat Felmeddelande: ”Felaktiga uppgifter” 

Resultat Android: OK iPhone: OK 
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3.2 Test av användarfall#2: Lista dokument  
Databas: madwebb_test 

Collection: fs.files 

_id filename length uploadDate 

4f5db1258b0ece192c11b0d3 mupp.pdf 45836 ISODate("2012-03-
12T08:17:41.445Z”) 

    

    

    

*Endast fält som är relevanta för testfallet visas.  

 

 

TestId: 02_01 

Rubrik: Lista dokument 

Förberedelser Systemet är igång och en användare android är inloggad 

Teststeg 1. Klicka på loggan 

Förväntat resultat En lista med de dokument som är kopplade till användarens roller (3st) visas. 

Resultat 1. Android: X – Nätverket nere 

2. Android: OK 

iPhone: OK 

 
TestId: 02_02 

Rubrik: Lista dokument 

Förberedelser Systemet är igång och en användare iPhone är inloggad 

Teststeg 1. Klicka på loggan 

Förväntat resultat En lista med de dokument som är kopplade till användarens roller (4st) visas. 

Resultat 1. Android: X – Funkt. ej 

implementerad 

2. Android: OK 

1. iPhone: X – Funkt. ej 

implementerad 

2. iPhone: OK 
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3.3 Test av användarfall #3: Visa detaljerad information om ett dokument  
TestId: 03_01 

Rubrik: Visa dokumentinformation 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Klicka på ett dokument 

Förväntat resultat Detaljinformation om valt dokument visas på en ny skärm. 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

3.4 Test av användarfall #4: Visa PDF 
TestId: 04_01 

Rubrik: Visa dokument, korrekt fil 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Klicka på ett dokument. 

2. Klicka på ”Visa dokument” knappen. 

Förväntat resultat Dokumentet visas som pdf. 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

TestId: 04_02 

Rubrik: Visa dokument, korrupt pdf 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Klicka på dokumentet korrupt.pdf. 

2. Klicka på ”Visa dokument” knappen. 

Förväntat resultat Felmeddelande visas. 

Resultat Android: OK iPhone: OK 
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3.5 Test av användarfall #5: Enkel sökning av dokument 
TestId: 05_01 

Rubrik: Sök dokumentnamn, enkel sökning 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Skriv mupp i sökfältet på sidan med dokumentlistan. 

2. Klicka på sök knappen 

Förväntat resultat 1. (Endast) Dokumentet mupp.pdf visas i sökresultatet 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

TestId: 05_02 

Rubrik: Sök datum, enkel sökning 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Skriv 2012 i sökfältet på sidan med dokumentlistan. 

2. Klicka på sök knappen 

Förväntat resultat 1. Alla Dokument visas i sökresultatet 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

TestId: 05_03 

Rubrik: Sök nyckelord, enkel sökning 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Skriv avtal i sökfältet på sidan med dokumentlistan. 

2. Klicka på sök knappen 

Förväntat resultat 1. (Endast) Dokumenten lynx.pdf och tim2010.pdf visas i sökresultatet 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

TestId: 05_04 

Rubrik: Sök ord som ej finns 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Skriv android i sökfältet på sidan med dokumentlistan. 

2. Klicka på sök knappen 

Förväntat resultat 1. Inga dokument visas i sökresultatet 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

TestId: 05_05 

Rubrik: Avancerad sökning: Sök filnamn  

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Skriv lynx i sökfältet på avancerad sök sidan. 

2. Klicka på sök knappen 

Förväntat resultat 1. (Endast) Dokumentet lynx.pdf visas i sökresultatet 

Resultat Android: OK iPhone: OK 
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3.6 Test av användarfall #6: Tag bort dokument  
TestId: 06_01 

Rubrik: Tag bort dokument från lista 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Klicka på ”tag bort” ikonen för det dokument som ska tas bort. 

Förväntat resultat 1. Dokumentet är borttaget ur index 

2. Dokumentet är borttaget ur databasen 

3. Dokumentet har försvunnit från listan med dokument 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

TestId: 06_02 

Rubrik: Tag bort dokument från detaljerad info 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Klicka på ett dokument. 

2. Klicka på ”Tag bort” knappen 

Förväntat resultat 1. Dokumentet är borttaget ur index 

2. Dokumentet är borttaget ur databasen 

3. Dokumentet har försvunnit från listan med dokument 

Resultat Android: OK iPhone: OK 
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3.7 Test av användarfall #7: Filtrering  
TestId: 07_01 

Rubrik: Filtrera nyckelord 1 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Klicka på första nyckelordet i menyn lista. 

Förväntat resultat 1.Dokumenten i listan skall alla innehålla det valda nyckelordet 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

TestId: 07_02 

Rubrik: Filtrera nyckelord 2 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Klicka på andra nyckelordet i menyn lista. 

Förväntat resultat 1.Dokumenten i listan skall alla innehålla det valda nyckelordet 

Resultat Android: OK iPhone: OK 
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3.8 Test av användarfall #8: Sortering  
TestId: 08_01 

Rubrik: Sortera lista namn 1 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Klicka på namn, ovanför listan. 

2. Klicka på namn, igen. 

Förväntat resultat 1.Dokumenten i listan skall vara sorterade i stigande bokstavsordning. 

2. Dokumenten i listan skall vara sorterade i fallande bokstavsordning. 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 
TestId: 08_02 

Rubrik: Sortera lista datum 2 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Klicka på datum, ovanför listan. 

2. Klicka på datum, igen. 

Förväntat resultat 1.Dokumenten i listan skall vara sorterade i stigande datumordning. 

2. Dokumenten i listan skall vara sorterade i fallande datumordning. 

Resultat Android: OK iPhone: OK 
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3.9 Test av användarfall #9: Ändra nyckelord 
TestId: 09_01 

Rubrik: Ändra metadata 1 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Välj första dokumentet i listan. 

2. Klicka på pennan efter nyckelord. 

3. Skriv in ”, Test” efter sista nyckelordet 

4. Trycka spara. 

5. Tryck bakåt. 

6. Ladda om listan med dokument genom att söka på tomt fält. 

7. Kolla att nyckelorden har ändrats 

Förväntat resultat 1. Dokumentet skall ha ett nytt nyckelord: ”Test” 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

TestId: 09_02 

Rubrik: Ändra metadata 2 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Välj andradokumentet i listan. 

2. Klicka på pennan efter nyckelord. 

3. Skriv in ”,    Mellan slag” efter sista nyckelordet 

4. Trycka spara. 

5. Tryck bakåt. 

6. Ladda om listan med dokument genom att söka på tomt fält. 

7. Kolla att nyckelorden har ändrats 

Förväntat resultat 1. Dokumentet skall ha ett nytt nyckelord: ”Mellan slag” 

Resultat Android: OK 1. iPhone: X – Tog bort 

mellanrum i nyckelordet 

2. iPhone: OK 
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3.10 Test av användarfall #10: Förhandsvisning av första sidan i PDF:en till 
dokument info 
TestId: 10_01 

Rubrik: Visningsbild 1 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Välj första dokumentet i listan. 

2. Titta på förhandsvisningsbilden längst ner. 

3. Tryck på knappen: ”läs hela dokument”. 

4. Kontrollera att förhandsvisning och dokument är lika. 

Förväntat resultat 1. Bilden och dokumentets förstasida är lika 

Resultat Android: OK iPhone: OK 

 

TestId: 10_02 

Rubrik: Visningsbild 2 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad. 

Teststeg 1. Välj andra dokumentet i listan. 

2. Titta på förhandsvisningsbilden längst ner. 

3. Tryck på knappen: ”läs hela dokument”. 

4. Kontrollera att förhandsvisning och dokument är lika. 

Förväntat resultat 1. Bilden och dokumentets förstasida är lika 

Resultat Android: OK iPhone: OK 
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3.11 Test av användarfall #11: Notifiering av nytt dokument 
TestId: 11_01 

Rubrik: Notifiering 1 nytt dokument 

Förberedelser Systemet är igång och en användare med rollen admin är inloggad på webbben. 

Teststeg 1. Ladda upp en pdf från webbbsidan 

2. Klicka på notifieringen i telefonen. 

Förväntat resultat 1. En notifiering med texten ”Du har 1 nytt dokument” visas i telefonen. 

2. Detaljerad information om dokumentet visas. 

Resultat Android: OK iPhone:  

 

TestId: 11_02 

Rubrik: Notifiering flera nya dokument 

Förberedelser Systemet är igång och en användare med rollen admin är inloggad på webbben. 

Teststeg 1. Ladda upp en pdf från webbbsidan 

2. Klicka på notifieringen i telefonen. 

3. Ladda upp 2 nya dokument från webbbsidan 

4. Klicka på notifieringen 

Förväntat resultat 1. En notifiering med texten ”Du har 1 nytt dokument” visas i telefonen. 

2. Detaljerad information om dokumentet visas. 

1. Endast en notifiering med texten ”Du har 2 nya dokument” visas. 

2. Dokumentlistan visas. 

Resultat Android: OK iPhone:  
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3.12 Test av användarfall #13: Visa påminnelse för dokument 
TestId: 13_01 

Rubrik: Ny påminnelse dokument. 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad på webbben och en mobil. 

Teststeg 1. Välj ett dokument på webbben. 

2. Sätt påminnelsen 1 min fram i tiden 

3. Klicka på notifieringen i telefonen  

Förväntat resultat Detaljerad information om dokumentet visas. 

Resultat Android: OK iPhone:  

 

TestId: 13_02 

Rubrik: Redigera påminnelse dokument 

Förberedelser Systemet är igång och en användare som har dokument kopplat till sig är 

inloggad på webbben och en mobil. 

Teststeg 1. Välj ett dokument på webbben. 

2. Sätt påminnelsen 1 min fram i tiden 

3. Ändra påminnelsen till 2 min fram i tiden. 

4. Klicka på notifieringen 

Förväntat resultat 3. Telefonen visar endast den senast satta påminnelsen. 

4. Detaljerad information om dokumentet visas. 

Resultat Android: OK iPhone:  

 

 


