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Sammanfattning

Företag har länge kunnat nå ut med information till kunder via traditionella metoder så 
som sms och e-post. I och med den stora populariteten hos smarta telefoner och sociala 
medier har information nu blivit extra viktigt. Med detta har det även kommit nyare sätt 
för företag att kommunicera med sina kunder så som via push-notifikationer till smarta 
telefoner och webbläsare eller via sociala medier. 

Projektet beställdes av QT Systems och hade som syfte att ge företaget en bättre inblick i 
vad de har för möjligheter när det gäller att nå ut med information till deras kunder. Målet 
med projektet var att finna den metod som bör passa bäst för att just QT Systems 
fastighetssystem ska kunna notifiera deras användare om olika händelser och att kunna 
visa att denna går att implementera i detta system. 

Under arbetets gång bestämdes det att push-notifikationer till en native app skulle vara 
den bästa lösningen. Det har även gjorts ett ”proof-of-concept” som visar att  den valda 
metoden kommer gå att implementera i QT Systems fastighetssystem och åtminstone nå ut
till smarta telefoner som har Android eller iOS som operativsystem.
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Abstract

For a long time companies have been able to reach out to customers by traditionally 
methods such as SMS or e-mail. The huge rise of popularity in smartphones and social 
media now makes information more important than ever. With this there are newer ways 
for companies to communicate with their customers such as push-notifications by native 
apps and browsers or by social media.

This project was ordered by QT Systems with the purpose to give the company a better 
view of their possibilities when it comes to reaching out with information to their 
customers. The goal with the project was to find the best method for allowing QT Systems' 
real estate system to notify their users of certain events and to show that this method can 
be implemented in this system.

During the course of this project it was decided that push-notifications by a native app 
would be the best solution. A ”proof-of-concept” which shows that this method can be 
implemented in QT Systems' real estate system and that it can be used for at least Android 
and iOS smartphones was also done.

ii



Innehållsförteckning
1. Inledning...........................................................................................................................................1

1.1 Bakgrund....................................................................................................................................1
1.2 Syfte och mål.............................................................................................................................1
1.3 Avgränsningar............................................................................................................................1

2. Teori..................................................................................................................................................2
2.1 Definitioner och förklaringar.....................................................................................................2
2.2 Verktyg.......................................................................................................................................3
2.3 Push-notifikationer.....................................................................................................................3

2.3.1 Push-notifikationer via native app.....................................................................................3
2.3.2 Push-notifikationer via webbapp.......................................................................................4

2.4 Antalet förväntade notifikationer...............................................................................................4
3. Möjliga metoder...............................................................................................................................5

3.1 För och nackdelar.......................................................................................................................5
3.1.1 SMS....................................................................................................................................6
3.1.2 E-post.................................................................................................................................6
3.1.3 Push-notifikationer (native app).........................................................................................6
3.1.4 Push-notifikationer (webbapp)...........................................................................................7
3.1.5 Sociala medier....................................................................................................................7

3.2 Vilken metod går jag vidare med? ............................................................................................7
4. Genomförande..................................................................................................................................8

4.1 Testimplementationer.................................................................................................................8
4.1.1 Test med Azure Notification Hub/OneSignal.....................................................................8
4.1.2 Test med GCM...................................................................................................................9
4.1.3 Test med APNs.................................................................................................................12

4.2 Proof of Concept......................................................................................................................15
5. Resultat...........................................................................................................................................16

5.1 Systembeskrivning...................................................................................................................16
6. Diskussion och slutsats...................................................................................................................20

6.1 Diskussion kring vald metod...................................................................................................20
6.2 Diskussion kring testimplementationerna................................................................................20
6.3 Slutsats.....................................................................................................................................21

7. Referenslista...................................................................................................................................22

iii



1. Inledning
Företag har länge kunnat nå ut med information till kunder via traditionella metoder 
så som sms och e-post. Nu när smarta telefoner och sociala medier har fått en så stor 
roll i samhället [1, 2] har information blivit extra viktigt. Med detta har det även 
kommit nyare sätt för företag att kommunicera med sina kunder så som via push-
notifikationer till smarta telefoner och webbläsare eller via sociala medier. Under det 
här projektet har jag försökt att komma fram till det bästa sättet för företaget QT 
Systems AB att nå ut med information till deras kunder.

1.1 Bakgrund
QT Systems AB är ett företag som arbetar med fastighetssystem. Inom dessa system 
finns tjänster såsom bokning och motorvärmarstyrning. De har upptäckt att det finns
ett behov av att informera sina användare om diverse händelser i dessa system. 

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att ge QT Systems en bättre bild över vilka möjligheter 
som finns för att kunna nå ut med information till deras kunder. Tanken med detta är
att de vill kunna förbättra kundernas användarupplevelse. 

Målet är att finna en metod som gör det möjligt för QT Systems nuvarande 
fastighetssystem att kunna skicka ut informationsmeddelande till deras kunders 
smarta telefoner. Detta ska göras genom att först undersöka hur de möjliga 
metoderna fungerar, för/nackdelar och hur prisvärda de är. Sedan ska det göras små 
testimplementationer på de metoder som verkar mest lovande. När en slutgiltig 
metod har valts så ska den testimplementeras med deras system. 

1.3 Avgränsningar
Enligt [1] har cirka 83% av svenskarna smarta telefoner. Det antas då att de flesta av 
kunderna använder sig av smarta telefoner så därför inriktas projektet på att 
lösningen fungerar på dessa. Sen finns det ju flertalet olika sorters smarta telefoner 
men fokus ligger på att metoden ska fungera till åtminstone Android och iOS. Detta 
då det är dessa som dominerar marknaden [3]. 

I princip alla metoder för att skicka meddelanden som jag har kollat på följer 
modellen i figur 1. 

  Figur 1: Grundläggande överblick över hur meddelanden kommer att skickas.

Där servern är QT Systems server som bestämmer att ett meddelande ska skickas ut 
och vad det innehåller. Detta meddelande kommer att skickas till någon sorts service 
som kan göra om/ta hand om meddelandet beroende på vilken metod som används. 
Att själv implementera det som behövs för en sådan service ligger utanför det här 
projektets tidsramar och därför kommer det användas befintliga tjänster för just 
detta steg. 
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2. Teori
I det här avsnittet beskrivs de verktyg jag använt mig av under projektets gång och 
begreppet push-notifikationer förklaras.

2.1 Definitioner och förklaringar

Android Android är ett operativsystem som används i flertalet 
produkter så som smarta telefoner och surfplattor och ägs 
av Google. 

Apache HTTP Server En webbserver.

APNs Apple Push Notification Service.

FTP Står för File Transfer Protocol och är ett protokoll för att 
föra över filer mellan en server och en klient. 

GCM Google Cloud Messaging. 

iOS IOS är ett operativsystem som ägs av Apple och används i 
deras mobila produkter så som smarta telefoner och 
surfplattor.

Java Ett programmeringsspråk som används vid utveckling av 
applikationer för Android.

MySQL En databashanterare som använder sig av SQL.

Native app Med native app menas här en applikation som körs på en 
smart telefon och/eller surfplattor. 

PHP Ett programmeringsspråk som kan användas för 
programmering utav webbservrar. 

Service Worker Ett script som webbläsaren kan köra i bakgrunden även fast
en webapp inte är igång.

SQL SQL (Structured Query Language) är ett programspråk som
är till för att kommunicera med databaser. 

Swift Ett av programmeringsspråken som kan användas vid 
utveckling av applikationer för iOS. Det andra språket är 
Objective-C men för den här uppgiften valde jag att 
använda mig av Swift då det verkade vara det som går 
snabbast att lära sig.

Webbapp/webbsida En applikation som körs i en webbläsare.

WNS Windows Push Notification Services.
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2.2 Verktyg

Android Studio Android Studio är det officiella utvecklingsverktyget [4] för 
att utveckla applikationer för Android. Använder sig av 
Java.

Atom Ett textredigeringsverktyg [5] som jag använde för att 
skriva PHP-koden.

FileZilla (Client) Ett program [6] som gör möjliggör användning av FTP. Den
har både en klientversion och en serverversion. Jag 
använde klientversionen.

MAMP MAMP [7] är en lokal servermiljö som innehåller: Apache 
HTTP Server, MySQL och PHP (eller Python, Perl).

Xcode Ett utvecklingsverktyg [8] för att utveckla applikationer för 
bland annat iOS. Använder sig av antingen Swift eller 
Objective-C.

2.3 Push-notifikationer
Med push-notifikationer menas här att det antingen skickas ett meddelande till en 
användare via en native app eller via en webbsida. Det finns två tekniker för en klient 
(en app eller liknande) att få reda på om det finns ny data som den behöver, push och 
polling. Polling, är en teknik där klienten kopplar upp sig mot en server och tittar 
efter om det finns något nytt som den behöver veta. För mobila enheter med ett 
begränsat batteri blir detta ett problem då polling kräver att klienterna vaknar upp 
för att försöka få kontakt med servern och då drar batteri varje gång detta görs. Desto
snabbare klienten behöver uppdateras när servern har ny data desto oftare måste den
vakna och kontakta servern och då dras mer energi. 

Push är en motsatts till polling där servern bestämmer när klienten behöver ha någon
ny information och skickar då ut denna information till klienten. Denna teknik 
använder sig av en ”persistent TCP/IP connection” (en konstant förbindelse). Nu 
låter det kanske inte riktigt som att bibehålla en konstant förbindelse ska spara på 
batteriet men som det förklaras på Androids hemsida för utvecklare [9] så drar det 
ofta mer energi att öppna upp och stänga ner förbindelser än att använda en som 
redan är öppnad.

2.3.1 Push-notifikationer via native app

För smarta telefoner har varje operativsystem en egen tjänst som har en konstant 
förbindelse med varje enhet. GCM för Android, APNs för iOS, WNS för Windows osv. 
Detta innebär att alla appar på en enhet kan använda sig av en och samma 
förbindelse och det är detta som är den största anledningen till att push inte drar lika 
mycket batteri.
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   Figur 2. En grundläggande överblick över hur push-notifikationer fungerar för native appar.

I figur 2 syns att appen kommer (via själva enheten) först att kommunicera med 
operativsystemets tjänst för att visa att den vill kunna ta emot push-notifikationer. 
Tjänsten kommer då att skicka ett registrerings id (ofta kallat för token) till appen. 
Detta token och övrig information som kan behövas skickas sedan av appen till sin 
server som sparar ner informationen i en databas. Efter detta kan servern börja 
skicka notifikationer. När det händer något på serversidan så skickar servern ett 
meddelande (den ”pushar”) till operativsystemets tjänst som innehåller information 
om vad som ska visas på notifikationen och för vem notifikationen ska visas (dess 
token). Tjänsten skickar sedan vidare detta till rätt enhet som då kan visa upp en 
notifikation för användaren.

2.3.2 Push-notifikationer via webbapp

När det gäller denna sorts notifikationer så frågar först webbappen användaren om 
notifikationer tillåts. Om de tillåts så registreras en service worker hos webbläsaren. 
Efter dettas så används ett Push-API [10] för att skapa en push-prenumeration (push 
subscription). Denna prenumeration innehåller en slutpunkt (endpoint) som sparas i 
databasen och via denna kan sedan rätt användare nås. Den service worker som 
används kan ligga och lyssna efter händelser, så när servern skickar en notifikation 
kan denna service worker uppfatta detta och sedan se till att notifikationen visas för 
användaren.

2.4 Antalet förväntade notifikationer
QT Systems har inga exakta siffror men de räknar med att ca 50000 hushåll har 
möjlighet att använda deras tjänster. Om ca 80% av dessa har smarta telefoner [1] så 
är det 40000 som kan få push-notifikationer. Om en stor del av dessa hushåll 
använder sig tvättstugorna (inte har egna maskiner) så är det kanske 30000 som 
möjligtvis ska ha notifikationer. 
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Om dessa tvättar minst 4 gånger i månaden och för varje tvättid så skickas det ut två 
stycken notifikationer (en för att påminna om att tvättiden börjar och en för att 
påminna om att tvättiden snart är slut) så blir det ungefär 30000*4*2 = 240 000 
notifikationer/månad. 

Sen har en viss andel av de 40000 hushållen motorvärmare och för dessa kan få olika
sorters meddelande. Utöver det så ska det även skickas ut meddelanden som har med
QT Systems betalsystem att göra så då kan det säkert lägga till kanske 50 000-100 
000 notifikationer/månad och vid avrundning så kan det sammanlagt bli runt 350 
000 notifikationer/månad som ska skickas.

3. Möjliga metoder
I detta avsnitt går jag igenom några av de metoder som är möjliga att använda, vilka 
allmänna för och nackdelar de har och vilka metoder jag anser vara de bästa för just 
QT Systems att gå vidare med. Metoderna jag tittat på är: 

• SMS

• E-post

• Push-notifikationer (via en native app och via webbapp)

• Sociala medier

3.1 För och nackdelar

Metod Fördelar Nackdelar

SMS • Kan nå i princip alla 
användare

• Behöver inte 
internetuppkoppling

• Stor sannolikhet att 
användaren läser 
meddelandet i tid

• Dyrt
• Kan kännas gammaldags 

E-post • Kan nå i princip alla 
användare

• Kräver internetuppkoppling
• Kan hamna i skräpposten
• Inte lämpligt för tidskritiska 

meddelanden

Push-notifikationer 
(Native app)

• Stor sannolikhet att 
användaren läser 
meddelandet i tid

• Billigt
• Når de flesta användarna
• Fungerar även på 

surfplattor

• Kräver internetuppkoppling
• Användaren behöver ladda ner en 

app

Push-notifikationer 
(Webbapp)

• I princip samma som 
ovanstående

• Oftast billigare att utveckla
webbappar än native 
appar

• Kräver internetuppkoppling
• Ganska nytt så risken för stora 

förändringar är hög
• Mobilt så kommer det inte att nå 

ut till så mycket användare

Tabell 1. Överblick över för och nackdelar för de olika metoderna (del 1).
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Sociala medier • Stor sannolikhet att 
användaren läser 
meddelandet i tid

• Billigt

• Kräver internetuppkoppling
• Kan behöva implementera flera 

olika varianter om flera sociala 
medier ska täckas.

• Osäkert hur många användare som
faktiskt använder sig av sociala 
medier.

Tabell 1. Överblick över för och nackdelar för de olika metoderna (del 2). 

3.1.1 SMS

SMS fungerar bra för tidskritiska notifikationer då ett sms är något som visas tydligt 
på användarens telefon så fort det kommer fram. Det fungerar även då användaren 
inte har någon internetuppkoppling vilket är ett stort plus som sms har över alla de 
andra metoderna. Det är även en av de metoderna som når ut till flest användare (i 
princip alla har en telefon som kan ta emot sms). Dock så kan kostnaden för detta bli 
hög om det kommer att skickas ut många SMS. Om ett snitt dras mellan några 
tjänsters prislistor [11, 12, 13, 14] skulle det kosta ungefär 0,35 kr/sms. Då det kan 
förväntas att det ska skickas ut ca 350 000 sms/mån (se avsnitt 2.3) så skulle detta 
alltså kosta 122 500 kr/månad. Jag har hört av mig till några av dessa tjänster och 
fått sänkta prisförslag då det behöver skicka så mycket men priset ligger ändå på runt
80 000 kr/månad vilket är mycket. Alternativet är att använda en metod som gör så 
att mottagaren betalar för de sms som tas emot. Detta är dock allt annat än 
användarvänligt. 

3.1.2 E-post

E-post skulle gå att använda men det finns en risk för att meddelandet hamnar i 
skräppostmappen och syns då inte för kunden. Sen är e-post inte något som riktigt 
lämpar sig för tidskritiska notifikationer då alla inte läser sin e-post på sin telefon. 
Även om så skulle vara fallet är det inte säkert att kunden har en klient som 
uppdateras så fort ett nytt meddelande kommer. Hur lång tid det tar innan kunden 
då ser meddelandet beror i så fall på hur ofta denna är inne och tittar på sin e-post. 
Fördelen med e-post är att det är något som alla har så alla kunder skulle kunna nås.

3.1.3 Push-notifikationer (native app)

Push-notifikationer via en native app är ett billigt sätt att få ut meddelanden, om 
företaget redan har en native app. Har det inte det så måste en sådan först bekostas. 
Ifall priset för appen ska hållas nere går det att använda en hybridapp. Denna sort 
kapslar in en webbapp i en native app. Detta ger tillgång till de möjligheter som en 
native app ger (i detta fall är det push-notifikationer som är det väsentliga) men det 
krävs inte särskilt mycket utveckling. Priset för själva notifikationerna beror lite på 
vilken notifikationstjänst som väljs. Används Android och iOS egna tjänster så blir 
det lite mer arbete för att få det att fungera men det blir gratis. Alternativet är att 
någon annan tjänst som kan förenkla utvecklingen lite används. Dessa tjänster kan 
vara gratis [15] eller kosta lite mer [16] men överlag är de som kostar ganska billiga.
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3.1.4 Push-notifikationer (webbapp)

Push-notifikationer via webbappar har nästan alla fördelar som via native appar har, 
med den extra fördelen att det inte behövs skapa en native app (om företaget redan 
har en webbapp). Det negativa med att använda denna metoden är att det för tillfället
inte fungerar på alla webbläsare och den enda mobila webbläsare som för tillfället 
kan använda sig av denna metod är Chrome 50 [17]. Alltså skulle inte ens alla 
Androidanvändare kunna nås. 

3.1.5 Sociala medier

Sociala medier är ett intressant sätt att använda sig av för att skicka meddelanden till 
sina användare. Företag som t.ex. Facebook och Twitter har egna API:er [18, 19] för 
att kunna skicka meddelanden. Fördelen med detta sätt är att företaget inte behöver 
skapa en egen app och kan potentiellt nå ut till väldigt många. Bara genom Facebooks
API skulle företaget kunna nå ut till 900 miljoner människor [18] men även denna 
metod har sina negativa sidor. Om det erbjuds notifikationer via Facebook borde det 
rimligtvis erbjudas notifikationer även via Twitter och andra stora sociala medier. 
Detta gör att det kan bli en del kod att underhålla då alla fungerar på olika sätt. Sen är
det svårt att veta hur många av sina kunder det är som faktiskt använder sig av de 
sociala medier som stöds. 

3.2 Vilken metod går jag vidare med? 
Då QT Systems redan har en väl fungerande webbapp så skulle push-notifikationer 
via denna vara det absolut bästa, om det hade gått att skicka till fler mobila 
webbläsare än det gör för tillfället (se avsnitt 3.1.4). I framtiden kommer det 
förmodligen gå att skicka ut push-notifikationer via alla stora mobila webbläsare, 
men fram tills dess så är denna metod inte tillräckligt bra.

SMS skulle mycket väl kunna väljas som metod men kostnaden blir för hög. 

E-post är den metod jag tror skulle fungera sämst då den inte lämpar sig för den 
sortens tidskritiska notifikationer som QT Systems planerar att skicka ut. 

Sociala medier skulle vara en bra metod att använda sig av men om företaget räknar 
med att 83 % av kunderna använder sig av smarta telefoner (se avsnitt 1.3) så nås 
förmodligen inte 100 % av dessa genom sociala medier. Det finns kanske en del som 
inte använder sig av dessa alls och sen finns det kanske en del som har det men inte 
är speciellt aktiva. Så frågan jag ställer mig är (om det väljs att stödja åtminstone 
Facebook och Twitter), hur många av kunderna har en smart telefon med en 
nedladdad app för Twitter eller Facebook Messenger? Andra frågor jag fortsatt att 
ställa mig själv är, hur många av de som inte är intresserade av sociala medier 
kommer att vara villiga att skaffa det för att kunna få notifikationer ett sorts företag? 
Jag tror inte att någon skulle vara villig att ansluta sig till Facebook eller Twitter och 
ladda ner deras appar för att kunna få notifikationer från ett sorts företag. 

Däremot tror jag att nästan alla kunder som har en smart telefon och som är 
intresserade av att få notifikationer från QT Systems skulle vara villiga att ladda ner 
en app som är gjord av QT Systems. Därför ser jag Push-notifikationer via en native 
app som den bästa metoden. Då det som sagt finns en webbapp tillgänglig kan det 
göras en väldigt enkel native app och kapsla in den befintliga webbappen i den. Detta 
borde hålla nere kostnaden för den native app som måste göras. 
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4. Genomförande
I det här kapitlet går jag igenom det jag gjort för att testa metoden jag valt (push-
notifikationer via en native app). Då det finns väldigt många olika tjänster att välja 
mellan för att göra detta valde jag att först testa tjänsterna OneSignal och Azure 
Notification Hub som kan skicka push-notifikationer i princip överallt. Sedan 
testades GCM och APNs. Även ett ”proof-of-concept” gjordes.

4.1 Testimplementationer
Jag började med att titta på några av de tjänster som är till för att förenkla push-
notifikationer och jag testade med både OneSignal och Azure Notification Hub. Dessa
tjänster är väldigt lika i sin utformning så i kapitel 4.1.1 går jag övergripande igenom 
vad jag behövde göra för att få dessa att fungera men min förklaring utgår ifrån Azure
Notification Hub. 

Jag lade märke till att både OneSignal och Azure Notificaion Hub använder sig av 
GCM för att skicka notifikationer till Android och APNs för iOS osv. Därför bestämde 
jag mig för att även testa både GCM och APNs. Dessa test går jag igenom i  4.1.2 
respektive 4.1.3.

4.1.1 Test med Azure Notification Hub/OneSignal

 Figur 3. Visar hur det ser ut då en notifikation skickas direkt från Azure.

För båda tjänsterna behövde jag först skapa ett projekt på Google Cloud Console 
eftersom dessa som sagt behöver använda sig av GCM. 
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När detta var gjort och jag hade skapat en API-nyckel skulle jag först skapa en ny 
”notification hub” (för Azure) och en ”app” (för OneSignal). Sedan konfigureras dessa
med API-nyckeln från GCM. Efter detta så behövde jag göra en koppling mellan en 
Androidapp och tjänsterna via deras SDK och sedan kunde jag jag skicka 
notifikationer ifrån tjänsternas hemsidor (figur 3). Androidappen för dessa test är 
bara ett nytt projekt skapat i Android Studio och det som behövs för att kunna 
fungera ihop med Azure Notifikation Hub (eller OneSignal) [20, 21].

4.1.2 Test med GCM

För att kunna använda sig av GCM behövdes (förutom det jag gjorde i föregående 
avsnitt som relaterar till GCM) en webbserver som är till för att skicka iväg 
notifikationer. I föregående avsnitt användes enbart Azure som server och jag 
använde deras webbsida för att skicka iväg notifikationer men då jag nu ville skicka 
direkt via GCM så behövde jag göra en egen serverimplementation som skulle 
kommunicera med GCM. Jag gjorde även en webbsida som var till för att (under 
utvecklingen) tillåta mig att skicka notifikationer.

Jag började med att sätta upp en lokal servermiljö genom att installera MAMP, till 
denna skapas även en MySQL-databas. I denna databas gjorde jag en tabell som jag 
kallade för ”users”. Tabellen består av 3 kolumner, ”id”, ”gcm_regid”, ”user_name” 
och ”created_at” (figur 4) där ”gcm_regid” fylls av det token som genereras av GCM 
så att tjänsten ska veta till vilken enhet den ska skicka notifikationen och 
”created_at” är en tidsstämpel för att kunna se om den sparades när det var tänkt. 

 Figur 4. Tabellen users.

Efter detta behövdes det göras kod för att webbservern skulle kunna kommunicera 
med databasen och skicka notifikationerna. Denna skrevs i PHP då det är detta språk 
som QT Systems använder till deras webbserver som ska skicka ut notifikationer. För 
att skapa en kontakt med databasen används klassen PDO som enligt [22], 
”representerar en förbindelse mellan PHP och en databasserver”. Koden syns i figur 
5.
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Figur 5. Kod för att skapa kontakt med databasen.



Sedan gjordes koden som ser till att webbservern kan ta emot data som den sedan 
sparar i databasen. Webbservern väntar på en HTTP POST med nyckeln ”regID”. När 
den får en sån här POST så tar den emot värdet som hör till nyckeln och kollar om det
redan finns i databasen. Om det inte finns så sparar den ner värdet i databasen och 
svarar med ”1” om det gick eller ”0” om det inte gick. Koden för hanteringen av en 
POST syns i figur 6.

 Figur 6. Visar kod för att hantera en ”POST request”.

Funktionen ”saveUser” (figur 7) tar emot en variabel som innehåller en förbindelse 
till databasen och en variabel som innehåller det token ($gcm_regid) som ska sparas.
Först så skapas ett ”prepared statement” som är fyllt med en SQL-sats (”INSERT 
INTO users...”) som sedan körs och försöker sätta in värdet i databasen. Efter detta så
räknas det ut vilket id i databasen det insatta värdet har. Sedan så görs ett försök till 
att hämta detta id från databasen och om det finns så har insättningen lyckats.

 Figur 7. Visar kod för att spara en användare.
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Webbservern behövde även kunna skicka ut notifikationer och detta gör den genom 
att först hämta tokens för alla enheter som är registrerade i databasen och sedan 
lägga in dessa i en JSON-array. JSON-arrayen och ett meddelande skickas in i 
funktionen ”send_notification”. I denna funktion skapas en JSON-array som 
innehåller data för notifikationen t.ex. texten för meddelandet eller en titel med mera 
(se figur 8). 

 Figur 8. Data för notifikationen.

En HTTP body och HTTP header skapas (figur 9) och sedan skickas notifikation med 
hjälp av PHP-biblioteket cURL (client URL) [23].

 Figur 9. En HTTP body och HTTP header för notifikationen.

Jag gjorde som sagt även en enkel webbsida till webbservern där det går att logga in 
och sedan kan skicka en notifikation genom att skriva in ett meddelandet i ett textfält 
och sedan skicka det genom att trycka på en knapp.

 Figur 10. En enkel webbsida som är till för att 
                skicka en notifikation till en native app.

Då det skickats en notifikation så ska ju denna visas någonstans. I detta fallet är det 
en Androidtelefon som har installerat en app. Appen jag gjorde för detta är likadan 
som den tidigare appen [avsnitt 4.1.1], dvs den har inget direkt användargränssnitt 
utan den har bara kod för att kunna ta emot och visa notifikationer (för en 
påminnelse om hur flödet mellan app-GCM-server ser ut se figur 2 i avsnitt 2.2.1). 
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Det första som händer då appen startar är att den skickar en förfrågan till GCM om 
att få registrera sig (figur 11). 

  Figur 11. Kod för att hämta ett token

Om ett token har genererats så försöker appen att skicka detta till servern så att den 
kan spara det i databasen. Efter detta så ligger det en ”Service” i bakgrunden och 
väntar på att få ett meddelande om att det finns en notifikation för den. Jag valde att 
låta appen ta hand om informationen i meddelandet och sedan skapa en lokal 
notifikation utifrån detta (figur 12).

 Figur 12. Kod för att emot en notifikation.

Det koden i figur 12 gör för t.ex. raden ”String message = data.getString(”message”, 
”Meddelande”);” är att den kollar i den data som tagits emot om det finns en nyckel 
kallad ”message”. Om den finns så sparar den ner det värde som nyckeln har i min 
variabel ”message”. Om den inte finns så får min variabel värdet ”Meddelande”. 

4.1.3 Test med APNs

Att använda sig av APNs  är något krångligare än GCM och det tog mig en hel del 
försök innan jag verkligen förstod ett av sättet som det går att göra på för att få det att
fungera. Grundidén för APNs fungerar dock på samma sätt som GCM så figur 2 gäller
här med. Sättet jag valde innebar att låta Xcode skapa ett appID åt mig på Apples 
hemsida för utvecklare. Genom att låta Xcode göra detta så skapar Xcode även en 
”provisioning profile” som behövs för att det ska gå att testa appen på en riktigt 
iPhone (och då det inte fungerar att testa push notifikationer i simulatorn så måste 
detta göras). När detta var gjort skapade jag ett SSL-certifikat, vilket görs genom att 
först skapa en .csr fil på den Mac som jag använde. ”csr” står för ”Certificate Signing 
Request” och behövs för att det ska gå att få ett certifikat. När certifikatet var fixat 
(jag valde ett utvecklarcertifikat, det behövs ett annat för en app som ska ut i 
produktion) och nedladdat skulle det exporteras till en .p12-fil och kunde sedan ges 
ett lösenord. 
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För att kunna använda denna filen i min webbserver var jag sedan tvungen att 
konvertera den till en .pem fil. Då denna konfigurering var klar var det dags att skriva
den kod som appen behöver ha för att kunna få ett token. 

 Figur 13. Kod för att fråga användaren om det är okej att skicka notifikationer.

Först bör appen fråga användaren om denna går med på att få notifikationer (se figur 
13). Vid ett ”ok” kan appen sedan koppla upp sig mot APNs för att får ett token (se 
figur 14).1 Här bör det token som fås konverteras från att vara NSData till en String då
det i en riktig app ska skickas till en webbserver som kan spara ner det i en databas. I 
det här testet så skrev jag bara ut det token jag fick, kopierade det och sparade det så 
att jag kunde använde det senare i min webbserver.

Figur 14. Kod för att ta hand om det token som (förhoppningsvis) genereras av APNs.

När jag hade testkört testet och fått ett token från APNs så vidareutvecklade jag min 
webbserver till att kunna skicka notifikationer även till iOS. Jag lade även till 
ytterligare ett textfält och en knapp på webbsidan (figur 15) för att kunna starta 
skriptet som kopplar upp sig och skickar iväg notifikationen. 

Figur 15. Delen av webbsidan som gör så att 
                    servern skickar en notifikation till iOS.

Detta gör så att när jag trycker på knappen ”submit” så kopplar webbservern först 
upp sig mot APNs (figur 16). Sedan tar den det jag skrivit i textfältet och gör en 
notifikation av detta som sedan skickas iväg (figur 17).  

1 Koden för detta och övriga delar i avsnitt 4.1.3 kommer från en ”tutorial” av Jack Wu [24].
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 Figur 16. Kod för att koppla upp sig mot APNs.

 Figur 17. Kod för att skicka ett meddelande till APNs. 

Då meddelandet har skickats till APNs så skickas det sedan vidare till den enhet som 
hör ihop med det token som skickades med i meddelandet och visas upp på enheten 
som en notifikation (figur 18, 19).
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 Figur 18. Notifikation då den visas                   Figur 19. Notifikation som visas på
                     på låsskärmen.          notifikationsskärmen.

4.2 Proof of Concept
När jag hade testat lite olika sätt att implementera push-notifikationer på så valde jag
att använda mig av GCM för Android till mitt ”proof-of-concept”. Detta valde jag för 
att jag inte tyckte att GCM var speciellt mycket krångligare att använda än någon av 
de andra tjänsterna och då det även ska gå att skicka till iOS med hjälp av detta så har
den allt jag behöver, gratis och utan inblandning av ytterligare en tjänst. Mitt ”Proof 
of Concept” är egentligen bara en fortsättning på testimplementationen jag gjorde i 
avsnitt 4.1.2. Jag gjorde en mer ordentlig prototyp på en native app till Androidsom 
är till för att visa QT Systems hur den valda metoden skulle kunna se ut för deras 
system och för att visa vilka möjligheter som finns.

Det första jag gjorde var att lägga till en ”WebView” i appen. Denna vy är till för att 
visa upp webbsidor och jag gjorde då så att den visar upp QT Systems befintliga 
webbsida. Detta innebar dock att användaren skulle behöva logga in varje gång appen
startas så jag gjorde sedan en inloggningssida där det går att skriva in sina 
inloggningsuppgifter (detta behöver bara göras första gången appen startas). Appen 
skickar sedan dessa inloggningsuppgifter till QT-systems webbserver som skickar 
tillbaks en URL. Denna URL sparas av appen och används sedan för att användaren 
ska bli automatiskt inloggad hos QT Systems. Efter detta implementerades det som 
behövs för att kunna använda push-notifikationer med GCM (se avsnitt 4.1.2). 
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Jag gjorde lite förändringar i min egen webbserver och databas. Jag lade till två 
textfält, ett för att skriva in användarnamn och ett för att skriva in ett meddelande. I 
Databasen lade jag till två kolumner, ”username” och ”isQT” (figur 20). Där 
”username” är det användarnamn som tillhör ett specifikt token och ”isQT” är till för 
att hämta de användare som tillhör QT-appen.  

 Figur 20. Tabellen för databasen.

5. Resultat
Resultatet av det här projektet är en prototyp på ett system som skulle kunna 
implementeras i QT Systems nuvarande fastighetssystem. Det har även resulterat i en
överblick av möjliga metoder för QT Systems att skicka ut meddelanden till sina 
kunder. Min undersökning slutade med att jag valde att använda mig av metoden 
som innebär att meddelanden skickas som push-notifikationer via en native app. Jag 
använder mig av GCM för att skicka notifikationer till Android och APNs för att 
skicka till iOS. Det har även resulterat i grundläggande prototyper som använder sig 
av andra tjänster än GCM.  

5.1 Systembeskrivning
Det slutgiltiga systemet består av en prototyp av en app till Android, en webbserver 
som kan skicka ut notifikationer till denna app och en databas att spara information i.
Appen kan kommunicera med både med den av författaren skapade webbservern, QT
Systems webbserver och med GCM (figur 21).
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  Figur 21. Beskrivning av det slutgiltiga systemet.

Flödet för Androidappen ser ut på följande sätt: 

 Figur 22. Appen startar och försöker hämta                   Figur 23. Användaren får logga in.
 ett token hos GCM ifall det inte redans finns.
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Appen startar med att skärmen visar QT Systems logo under 2 sekunder (figur 22). 
Under dessa sekunder kollar appen om det finns ett token från GCM, finns inte det 
försöker den att hämta ett. Efter detta så hamnar användaren på en inloggningssida 
(figur 23) om det är första gången appen används.

 

Figur 24. I appen blir blir användaren 
      inloggad på QT Systems webbsida.

Efter korrekt inloggning hamnar användaren
sedan på en sida som visar upp QT Systems
webbsida (figur 24(. Nyckelikonen som syns på
figur 24 är till för att appen ska kunna ta emot
notifikationer från min webbserver och när det
är färdigt är det bara att skicka från min
webbsida (figur 25). Sen tas notifikationen
emot av en Androidtelefon (figur 26).

           
 
 Figur 26. Notifikation mottagen.
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Figur 25. Skickar en notifikation



6. Diskussion och slutsats

6.1 Diskussion kring vald metod
Att säga att den ena metoden skulle passa bättre än någon annan är ganska svårt att 
göra på grund av att det beror mycket på vad för sorts meddelanden företaget ska 
skicka. Hur mycket det är villigt att betala för det, hur säker det behöver vara på att 
meddelandet kommit fram med mera. QT Systems vill skicka meddelanden som är 
till för att läsas så snabbt som möjligt och därför blir tiden det tar för användaren att 
få meddelandet och tiden det tar för användaren att se meddelandet väldigt viktiga. 
En annan faktor som behövs vägas in är att QT Systems redan har en webbapp som 
de gärna vill fortsätta använda och ju mindre det blir att underhålla desto bättre. För 
mig stod det egentligen bara mest mellan SMS och den metod jag valde (push-
notifikationer via native app). 

SMS är en väldigt bra metod, det hade blivit mindre kod att underhålla, det hade gått 
att få fram meddelanden även då kunden inte har internet, men den är så väldigt dyr. 
Den metod jag valde är visserligen inte gratis, det blir mer kod att underhålla och den
kräver en internetuppkoppling. Dock blir kostnaden i längden mycket lägre och den 
ger mycket fler valmöjligheter både kring hur meddelandena ska se ut men även hur 
integreringen sköts med den native app som behövs tillsammans med webbsidan. Det
går att göra billigast möjliga app som bara behöver visa upp webbsidan och kunna 
hantera push-notifikationer, detta blir inte speciellt mycket kod att underhålla och 
bra mycket billigare än att använda SMS. Eller så går det att göra en mer avancerad 
app och lägga in viss extrafunktionalitet där. 

6.2 Diskussion kring testimplementationerna
Jag har gjort en del olika testimplementationer under det här projektet. Detta har 
dock tagit sin tid då mycket av det jag gjort har varit helt nytt för mig. Jag har inte 
direkt programmerat webbservar innan och jag har aldrig använt mig av PHP så det 
här tog en del tid. Det krävdes en del snabbinlärning för att förstå det som behöver 
göras men jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket nyttiga saker tack vare det 
här projektet. Det krävdes även del uppdateringar av mina tidigare kunskaper kring 
databaser, SQL, HTTP POST/GET också. 

Tidigare har jag gjort appar för Android och därför fokuserade jag mest på att göra 
testapparna i Android Studio men då det till slut blev lite tid över så kunde jag även 
att sätta mig in i att utveckla för iOS och det gick ganska bra. Jag hade även kunnat 
använda mig av något sorts ”cross platform tool” då dessa skulle vara bra att använda
sig av för att hålla nere mängden kod att underhålla. Tyvärr har jag inte använt mig 
av något sådant tidigare och jag kände att jag inte hade nog med tid för att först välja 
vilket som verkar passa mig bäst och sedan sätta mig in i det.

Jag hade gärna fått gjort lite fler tester kring mina implementationer. Jag har t.ex. 
bara haft möjlighet att testa att skicka notifikationerna över wi-fi, till två olika 
Androidtelefoner och en iPhone. Det hade varit bra att få testa att skicka ut mer än 
två notifikationer samtidigt och skicka över det mobila nätet för att se om det blir 
någon skillnad. De tester jag har kunnat göra har dock varit positiva. Via Azure 
Notification Hub hände det ett par gånger att meddelanden tog upp till en kvart på 
sig att komma fram. 
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Men då jag bara testade att skicka från deras server så vet jag inte om det beror på att 
den var seg på att skicka ut meddelandena eller om det var GCM som försenade dem. 
För mitt ”proof of concept” har dock alla meddelanden jag skickat kommit fram utan 
någon nämnvärd fördröjning, både via GCM och APNS. Det har även fungerat att 
skicka med flera dagars mellanrum mellan testerna vilket gör att jag tycker att mitt 
”proof of concept” känns väldigt stabilt. 

Jag tycker att det är viktigt att nämna en extra gång att det jag gjort ligger på en 
”proof of concept”-nivå. Det vill säga att, ska det här systemet användas i ett projekt 
som ska nå ut till kunderna krävs det en del arbete. Det går att använda sig av koden 
för min serverimplementation men den har för tillfället ingen direkt felhantering. 
GCM skickar alltid svar när den fått ett meddelande och det behövs kod för att ta 
hand om detta. Det kan t.ex. handla om att det token som använts för att skicka en 
notifikation inte är registrerat längre och då bör det tas bort ur databasen för i såna 
fall har användaren avinstallerat appen. Sedan så bör systemet även använda sig av 
en ”exponential backoff” för att vid behov skicka om de meddelanden som får någon 
form av felmeddelande. Detsamma gäller för appen, det behövs mer avancerad 
felhantering då appen kommunicerar med de olika servrarna. 

I avsnitt 4.2 skriver jag att GCM passar alla mina behov då det även kan skicka till 
iOS. Detta avspeglas dock inte i resultatet då jag inte hunnit göra färdigt en 
implementation för iOS som använder sig av GCM. Möjligheten finns dock och GCM 
använder sig av APNs för att skicka notifikationer till iOS. Då jag har lyckats att 
använda mig av både GCM för Android och APNs för iOS borde det inte vara några 
större problem att i framtiden även testa GCM för iOS.

6.3 Slutsats
Detta projekts två mål var att först och främst att analysera olika metoder för att 
sända meddelanden från QT Systems server till deras kunders smarta telefoner. Den 
metod som jag sedan fann mest lämplig skulle jag göra en testimplementation av (ett 
”proof of concept”) för att visa att den praktiskt går att tillämpa i deras system.

Båda dessa mål anser jag att jag har lyckats med då jag har analyserat flertalet olika 
metoder och vägt deras för och nackdelar mot varandra för att komma fram till vilken
jag tycker är bäst. Jag har även skapat ett ”proof of concept” som tydligt visar att 
metoden borde gå att implementera i QT Systems fastighetssystem.
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