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Abstract 

This assignment has been performed at location and commissioned by Attendit 
AB in Jönköping. The task has been to develop a client/server system to access 
data stored in SQL databases where the client application is developed to run on 
regular cellular telephones. The importance has been to develop as reliable mobile 
communication as possible. The functionality that is demanded upon the mobile 
communication is: 

• Secured for future versions 

• Interoperability 

• Data should not be bugged, modified or disappear 
unnoticed 

• Resource efficient 

We have achieved these demands by developing our own protocol that is on top of 
the TCP protocol. The difficulty with the development has been to take in mind 
the limited resources of the mobile phones regarding storage, memory and CPU. 

The result of this task is a working system with a belonging database which has 
stable mobile communication as foundation. Server and client is well structure so 
the system easy can be extended with new different calls to the database. 

In hence of confidentiality the real system is not presented in this report. Instead 
we will describe fictitious scenario to exemplify the resolutions to the problems 
that we have identified.  
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Sammanfattning 

Detta arbete har utförts på plats hos och på uppdrag av Attendit AB i Jönköping. 
Uppgiften har gått ut på att utveckla ett klient/server system för att bearbeta SQL 
databaser där klientapplikationen är utvecklad för vanliga mobiltelefoner. 
Tyngdpunkten i arbetet har legat på att utveckla en så pålitlig mobil 
kommunikation som möjligt. De krav som ställs på den mobila kommunikationen 
är: 

• Versionssäkerhet 

• Interoperabilitet 

• Data ska inte kunna avlyssnas, modifieras eller försvinna 
obemärkt 

• Resurssnålt 

Vi har uppnått dessa krav genom att utveckla ett eget protokoll som ligger ovanpå 
TCP protokollet. Svårigheten med utvecklingen av detta protokoll har varit att 
hela tiden ta hänsyn till mobiltelefonernas begränsade resurser vad det gäller 
lagringsutrymme, minne och processorkraft. 

Resultatet av arbetet är ett fungerande system med tillhörande databas som i 
grunden har en väldigt stabil mobil kommunikation. Server och klient är väl 
strukturerad för att enkelt kunna utökas med olika slags anrop till databasen. 

På grund av sekretess så redovisar vi inte det verkliga systemet i den här rapporten. 
Istället använder vi oss av ett fiktivt scenario för att exemplifiera lösningarna på de 
frågeställningar vi har identifierat. 
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver utförandet av vårt examensarbete i datateknik vid 
Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet har utförts ute hos ett IT-företag i 
Jönköping. 

Mobiltelefonmarknaden i världen har vuxit enormt under senare tid vilket ökar 
drivkraften för att utveckla nya spännande mobila tekniker. Samtidigt som en 
massmarknad med miljontals enheter ger nya möjligheter så finns det problem 
förknippade med att man som tredjepart ska implementera tjänster i 
prefabricerade enheter som redan finns på marknaden. Vill man som tredjepart 
implementera tjänster för mobiltelefoner finns det för en stor mängd telefoner två 
vägar att gå. Den ena är att utveckla applikationer för mer avancerade 
mobiltelefoner, så kallade smart phones. De erbjuder ofta en plattform på vilken 
man kan utveckla applikationer. Men i dagens läge så är det inte särskilt många av 
mobiltelefonanvändarna som har smart phones vilket gör den marknaden 
begränsad. 

Vill man nå ut till ett så stort antal användare som möjligt måste man istället gå 
den andra vägen, den vägen är Java. För dagens mobiltelefoner finns det J2ME 
som är en kompakt version av Java framtagen för att passa till resursbegränsade 
tunna klienter så som mobiltelefoner. Intresset för mobiltelefoner med Javastöd 
har ökat explosionsartat under de senaste åren. SUN presenterar på deras hemsida 
[19] att antalet levererade mobiler med Javastöd 2004 var 250 miljoner stycken 
och idag har det levererats hela 1.2 miljarder sådana. Tack vare att Java når ut till 
så enormt många användare så innebär det en helt ny marknad för tredjeparts 
systemutvecklare. Eftersom att en mängd mobiltelefoner idag som stödjer Java 
även stödjer Internetuppkoppling via t.ex. GPRS eller 3G vill man också utveckla 
applikationer som använder sig av de möjligheter som öppnar sig med Internet. 
Mobiltelefoner idag är fortfarande begränsade jämfört med en vanlig PC vilket 
resulterar i att applikationerna inte bara kan skapas efter behov utan utvecklingen 
måste hela tiden anpassas efter de begränsade resurserna i mobiltelefonen. Det här 
leder oss in på vår frågeställning. Hur kan man utveckla ett klient/server system där 
klientsidan är förlagd till mobiltelefoner så att klienten på ett enkelt, snabbt och säkert 
sätt kan bearbeta en databas anpassat till de begränsade resurserna i mobiltelefoner? 

J2ME står för Java 2 Plattform, Micro edition och det är en samling APIer 
anpassade för mobila enheter. Som en del av J2ME ligger MIDP2 som är en 
specifikation av det Java stöd som mobila enheter har. CLDC 1.1 är en 
specifikation över ett ramverk inkluderat i J2ME. [1], [2] 
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1.1 Syfte och mål 

Vårt mål är att på uppdrag av Attendit AB ta fram ett system för att bearbeta 
databaser via mobila klienter med stöd för Java MIDP2 och CLDC 1.1. På grund 
av sekretess kan vi inte redovisa det riktiga systemet i rapporten. Istället använder 
vi oss av ett fiktivt scenario för att utreda lösningarna till de frågeställningar vi 
identifierat. Vi föreställer oss ett scenario där en turistbyrå ska använda ett 
klient/server baserat systemet där klientsidan är utvecklad för mobiltelefoner för 
att på ett kul och innovativt sätt guida turister till olika sevärdheter i en stad. 
Tanken är att turisten ska kunna följa olika rutter i mobiltelefonen beroende på 
vad man är intresserad av. Vi tänker oss att en rutt är uppbyggd som en slags 
skattjakt där man hämtar hem adresserna till olika sevärdheter till mobiltelefonen 
från en databas. När man har hittat fram till sevärdheten begär man ledtrådar från 
databasen för att hitta ett hemligt kodord någonstans kring sevärdheten. När man 
hittar kodordet skickar man det till servern för att gå vidare till nästa mål i rutten. 
På det här sättet hittar inte bara turisterna till rätt platser utan de utforskar dem 
också på jakt efter kodordet. Man kan tänka sig att en skolklass skulle kunna 
anordna en sådan skattjakt där den som har använt minst ledtrådar för att hitta 
alla kodord vinner. Då håller servern reda på olika användare och hur många 
ledtrådar de har använt. I figur 1 nedan beskrivs systemets uppbyggnad. 

 

Figur 1. Fiktivt scenario 

Mobiltelefonen som turisten använder kommunicerar alltså med 
serverapplikationen som utför de operationer som begärts av klienten på databasen 
och vidarebefordrar resultatet från databasen tillbaka till klienten. 
Webbgränssnittet står helt för sig själv och har ingen som helst kontakt med 
serverapplikationen. Webbgränssnittet är tänkt att användas av administratörer för 
att lägga upp rutter, sevärdheter och användare. 
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De krav som ställs på systemet är: 

- Versionssäkert 
- Interoperabelt 
- Data ska inte avlyssnas, ändras, eller försvinna obemärkt mellan klient och 
   server 
- Resurssnålt  

Ovanstående krav är de som företaget har ställt på systemet och kan inte alltid 
motiveras till fullo i det fiktiva scenariot, åter igen används det bara för 
exemplifiering. Systemet ska vara versionssäkert på så sätt att datautbytet måste ske 
utan att förändringar i systemet kräver uppdatering av alla klienter. Man ska alltså 
kunna uppdatera serverapplikationen och lansera nya mobilklienter utan att de 
äldre versionerna av klientapplikationen slutar att fungera. Med att systemet ska 
vara interoperabelt menas att kommunikationen ska ske oberoende av plattform 
och programspråk. För att systemet ska fungera med mobiltelefoner som klienter 
måste kommunikationen och klientapplikationen vara resurssnål. 

Idag finns det redan olika lösningar som uppfyller de här kraven så som t.ex. SSL. 
Problemet är att vi inte kan implementera sådana lösningar eftersom dom inte är 
utvecklade för mobila enheter. Kommunikation via de trådlösa näten GPRS och 
3G kostar förhållandevis mycket pengar och GPRS anslutningen som vanliga 
GSM telefoner har är inte heller särskilt snabb. Då lämpar det sig inte heller att 
använda ett kommunikationsmedel som skickar mer data än det absolut 
nödvändigaste. Så för att uppnå en så snabb och kostnadseffektiv kommunikation 
som möjligt så måste vi konstruera ett eget protokoll för att sköta den mobila 
kommunikationen. Med ett egenkonstruerat protokoll kan vi bestämma exakt vad 
vi tycker är nödvändigt att skicka med i varje datablock för att kommunikationen 
ska uppnå de krav som är ställs på den. 

1.2 Avgränsningar 

Tyngdpunkten i arbetet kommer att ligga på att ta fram protokollet för den 
mobila kommunikationen. Rapporten kommer inte att beskriva alla de tekniker 
tillgängliga för protokollutformning utan bara de som efter lite forskning ansetts 
vara möjliga att fungera över huvudtaget till uppgiften. I rapporten redovisas ett 
fungerande exemplar av det fiktiva scenario beskrivet ovan med relevant 
funktionalitet. Det som inte tas upp är hur man kan bearbeta databasen via 
webbgränssnittet. 
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1.3 Disposition 

Rapporten är uppbyggd med först en teoretisk del där vi går igenom teorin bakom 
de tekniker som vi har använt oss av. Under rubriken genomförande presenteras 
de olika verktygen och implementeringar som vi har använt oss av. Under 
rubriken resultat presenteras strukturen på vårt fiktiva scenario med scheman och 
text. Som bilagor finns två tekniker vi har utrett min inte använt bifogade.
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2 Teoretisk bakgrund 
Utvecklingen av det här systemet har inneburit att vi har varit tvungna att utforska 
en del för oss nya tekniker. I det här kapitlet beskrivs teorin bakom de tekniker 
som har använts i utvecklingen av systemet. Implementeringen av dessa tekniker 
finns beskrivna under genomförande. De tekniker som vi utrett men inte använt 
finns redovisade under bilagor. 

2.1 Protokollet 

Kraven på själva kommunikationen mellan klient och server var att data ska 
skickas utan att den kan läsas av en tredjepart. Data ska garanterat komma fram 
och det utan att den har vanställts oupptäckt. Kommunikationen ska också vara 
interoperabel och versions säkert. I det här kapitlet redovisas teorin bakom de 
tekniker vi har använt oss av för att uppnå dessa krav. 

2.1.1 Blowfish 

För att kommunikationen mellan mobiltelefon och server inte ska kunna avlyssnas 
av tredjepart använder protokollet sig av kryptering. Att hitta en passande algoritm 
var inte så lätt, det finns flera olika algoritmer att använda men vi behöver en som 
inte är för komplicerad och fungerar bra på MIDP2 enheter. Det räcker gott och 
väl att krypteringen baseras på en fast nyckel med tanke på att den information 
som ska skickas inte är kritisk. Krypteringen ska bli lagom hård, det ska inte gå att 
knäcka krypteringen alldeles för snabbt genom t.ex. en brute force attack, utan det 
ska dra ut på tiden innan det finns risk att det knäcks. En algoritm som uppfyller 
de här kraven och dessutom är helt gratis att använda är Blowfish. 

Blowfish skapades 1993 av Bruce Schneider. Det är ett symmetriskt chiffer som 
använder en flexibel nyckel som kan vara mellan 32 till 448 bitar lång. Blowfish är 
ett blockchiffer där varje block omfattar 64 bitar. Krypteringsalgoritmen är gjord 
för att vara ett snabbt gratisalternativ till de dyrare och mer avancerade 
krypteringsalgoritmerna. Detta gör att algoritmens popularitet har vuxit snabbt 
och idag används den flitigt i applikationer världen över. 

Blowfish kryptering består av två delar. Dels är det den del som handlar om 
nyckelutvidgning. Vilket betyder att den nyckeln som anges till chiffret, som kan 
vara mellan 32 till 448 bitar lång konverteras till flera undernycklar och läggs i 
arrayer som totalt blir 4168 bytes. Den andra delen är själva krypteringen som 
baseras på XOR operationer på 32 bitars ord mot undernycklarna. 
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Eftersom det enbart är enkla operationer som körs så går det snabbt för en 
mikroprocessor att exekvera algoritmen. Det är bra för oss som ska använda 
algoritmen på klienter som har svag processorkraft. Det som tar lite tid är att 
initiera chiffret men sen när Blowfish gör krypteringen så går det snabbt. [3] 

2.1.2 XML 

För att uppnå kraven på versionssäkerhet och interoperabillitet har vi använt oss 
utav XML. I den här delen beskrivs XML med dess egenskaper och hur man kan 
implementera det i Java. 

XML står för Extensible Markup Language och är utformat för att beskriva data 
och fokusera på vad data är. XML är till för att strukturera upp data, för att skicka 
eller spara undan det. Den data som finns i XML kommer stå helt i klartext, det är 
därför som det är så enkelt för olika plattformar att läsa XML. Det är en av de 
många fördelarna. Taggarna är heller inte konfigurerade i förhand utan man kan 
skapa sina egna taggar utifrån vissa regler. 

Document type Definition(DTD) används för att beskriva de taggar som finns i 
dokumentet. Detta för att alla datorer som pratar med varandra ska använda 
samma regler. Ett alternativ till DTD är XML Schema. DTD används för att 
definiera vilken dokumentstruktur som ska användas och den innehåller en lista 
med element och attribut som får användas. Andledning till att man använder 
DTD är att alla XML filer tar med en beskrivning på vilket format som filen är 
skriven i. Om man är en grupp av människor som ska utbyta data kan man alltså 
komma överens om hur dokumentet ska se ut genom att använda samma DTD. 
[5] 

Vi använder inte DTD i vårt projekt. I vårt fall skulle det kunna användas för att 
verifiera att vi får rätt taggar och struktur när vi skickar data, men eftersom den 
data som vi skickar bara kommer att skickas mellan våra applikationer så vet vi 
exakt vad vi ska förvänta oss för struktur på den. Applikationerna skulle bara bli 
tyngre och segare om vi implementerade DTD vilket skulle gå emot våra mål med 
systemet. 

Syntaxen i XML är lätt att komma in i, förstå och använda, men den är samtidigt 
strikt. När man skriver ett XML dokument måste man vara noga med att skriva 
rätt syntax. Skriver man fel, t.ex att man glömmer att skriva en sluttagg så kommer 
inte XML dokumentet att kunna tolkas. Anledningen till att det går fel är att 
XML dokument ska vara hundra procent kompatibla. Det ska inte finnas 
möjlighet att skapa ett dokument så att det kan misstolkas. Missar man istället en 
sluttagg i t.ex. HTML gör det inte så mycket eftersom att alla webbläsare har en 
inbyggd felhantering som rättar till små fel i koden. 
XML stödjer inte det här utan dokumenten ska vara väl strukturerade från början 
för att undvika fel vid informationsöverföringen. 
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Det är lätt att konstruera ett XML dokument men det är dock lite enkla syntax 
regler som man måste följa strikt. Nedan följer ett antal exempel på kodavsnitt i 
XML. 

<?Xml version=”1.0” encoding = “ISO-8859-1”?>  

<Meddelande> 

<Kommando>Starta</Kommando> 

<Användare>Johan</Användare> 

</Meddelande> 

Figur 2. Enkelt XML meddelande 

Koden ovan i figur 2 är ett enkelt meddelande i XML. Första raden består av 
definitioner om vilken teckenuppsättning man använder till meddelandet för att 
mottagaren av dokumentet ska veta det. På nästa rad så kommer en så kallad 
roottagg, det är den taggen som kommer först och som alla andra taggar är barn 
till. En roottagg får inte lämnas ute utan måste vara med i alla XML dokument. 
Alla taggar kan ha noll till flera barn under sig och två taggar som ligger på samma 
nivå så kallas de för syskon. De två följande raderna är två barn taggar till 
roottaggen Meddelande. Taggen Kommando som är första barn taggen har 
information om vad en användare ska göra och har datat ”Starta” kopplat till sig. I 
raden under så kommer taggen Användare där man skickar med vilken användare 
som ska starta, i detta fall ”Johan”. Strukturen i XML byggs upp på det här sättet. 
Alla taggar kan man döpa fritt och det gör att XML dokumentet blir tydligt och 
självbeskrivande om man gör det noggrant. Att det också står i klartext vad som 
skickas gör det lättare för alla att förstå.  

 
<?Xml version=”1.0” encoding = ”ISO-8859-1”?> 

<Meddelande> 

<Kommando>Starta</Kommando> 

 <Användare>Johan 

</Meddelande> 

Figur 3. Sluttagg saknas 

I figur 3 ovan så visas att alla starttaggar ska ha en motsvarande sluttagg. Det 
meddelandet som visas ovan är inte bra eftersom taggen användare inte har någon 
matchande sluttagg. Detta gäller för alla taggar i XML förutom definitions taggen 
där man skriver vad man använder för teckenuppsättning, den taggen har ingen 
sluttagg i slutet av dokumentet.  
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<?Xml version=”1.0” encoding = ”ISO-8859-1”?> 

<Meddelande> 

<Kommando>Starta 

<Användare>Johan<Användare> 

</Kommando> 

</meddelande> 

Figur 4. Dålig struktur på taggar 

I figur 4 visas ett exempel på hur man inte ska strukturera upp ett XML 
dokument. Alla XML taggar är känsliga för om det är stor bokstav eller inte, alltså 
måste alla start och sluttaggar vara samma. Vilket betyder att roottaggen 
Meddelande inte är matchande starttagg till meddelande. Sen ska taggarna vara 
strukturerade så att de kommer i rätt ordning. I exemplet ovan så kommer 
sluttaggen för Kommando på fel ställe, vilket gör att innebörden av dokumentet 
blir annat än vad man vill. I figur 4 är det istället taggen Användare som är barn 
till taggen Kommando, när det egentligen var meningen att de ska vara syskon. 
Man måste vara noggrann att följa sina olika nivåer så att taggarna kommer på rätt 
ställe, annars så kommer inte XML dokumentet bli läsbart på rätt sätt eller i värsta 
fall inte vara läsbart alls.  

<?Xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?> 

<Meddelande> 

 <Kommando tid=”22:20”>Start</Kommando> 

 <Användare> 

  <Namn>Johan</Namn> 

 </Användare> 

</Meddelande> 

Figur 5. Attribut till taggar 

I XML går det alldeles utmärkt att skicka med argument till taggarna. Ovan i figur 
5 så skickas det till taggen Kommando ett argument tid som har ett värde 22:20. 
Det kan uppfattas som lite otydligt när man använder argument och ska därför 
bara använda det till t.ex. ett id nummer för meddelandet. Istället kan man göra 
som figur 6 på nästa sida visar med taggen kommando. Att man lägger två barn 
taggar till kommando. En tagg som innehåller tiden och en som innehåller 
användare som syskontagg istället. 
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<?Xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?> 

<Meddelande> 

 <Kommando>Start</Kommando> 

 <Tid>22:20</Tid> 

 <Användare> 

  <Namn>Johan</Namn> 

 </Användare> 

</Meddelande> 

Figur 6. Taggar utan attribut 

 
<Användare>     Användarens namn är Johan    </Användare> 

Figur 7.  XML med blanksteg 

XML har den funktionen att alla mellanrum behålls i datat mellan taggarna. Detta 
till skillnad mot t.ex. HTML. Det vill säga att skriver man en tagg som i figur 7 så 
kommer det sparas med exakt lika mycket mellanrum som det var från början. I 
HTML så hade alla mellanrum tagits bort om man inte hade använt funktionen 
för att göra fasta blanksteg. Kommentarer går också alldeles utmärkt att använda, 
vilket visas nedan i figur 8 på raden under Kommando taggen. 

<Xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?> 

<Meddelande>  

 <Kommando>Starta</Kommando> 

<!— Kommandon används för att säga om man ska starta eller stanna -> 

</Meddelande> 

Figur 8. Kommentarer 

XML är flexibelt och utbyggbart. Man kan till en början ha ett litet dokument 
som bara innehåller två taggar, sen bygga på det eftersom till hur många taggar 
som helst. Om det är meningen att en mottagare ska kunna förstå alla taggarna, så 
kommer man bara överens om en struktur så mottagaren förväntar sig det. Skulle 
man inte ha kommit överens om en struktur innan kan mottagaren fortfarande 
läsa de taggar som känns igen och det andra taggarna kan bara kastas utan att ställa 
till någon skada. Taggarna är totalt fria att skrivas hur som helst, siffror bokstäver 
eller blandning av det. 
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Taggarna är till och med så flexibla att man kan använda svenska bokstäver som å, 
ä och ö i namnen utan att det skadar dokumentet. Dock så kan man inte börja 
taggnamnet med någon variant av ”xml” och inte heller får det innehålla 
blanksteg. Det rekommenderas inte heller att använda de svenska bokstäverna på 
grund av att den dator som ska tolka dokumentet kanske inte har den 
teckenuppsättningen.[4] 

2.1.3 Checksumma 

Ett av kraven på vårt system var att protokollet skulle garantera att data som 
skickas mellan mobiltelefon och servern kommer fram som det ska och inte 
vanställs utan att det upptäcks. TCP som ligger under vårt protokoll har 
egentligen stöd för det här men det är inte tillräckligt alla gånger. Vi måste 
verkligen kunna garantera dataöverföringen i vårt system och vi vill på 
applikationsnivå få reda på om något har gått fel Därför har vi varit tvungna att 
införa en egen checksumma i protokollet. Med en egen checksumma skyddar vi 
oss också mot egna buggar i protokollet. Det krävdes inte speciellt mycket 
forskning för att komma fram till att MD5 är lämpligt i vårt fall. 

MD5 står för Message-Digest algorithm 5 och det är en väl använd algoritm som 
används främst för att ta fram checksummor. MD5 har blivit så populär därför att 
den är helt gratis, resurssnål, enkel att använda och erbjuder hög säkerhet. Ett 
MD5 värde är ett slags fingeravtryck av det data man har kört algoritmen på. Det 
algoritmen gör är att den plockar fram ett 128 bitars hashvärde ur den data man 
kör algoritmen på. Det går inte att vända tillbaka datat på något sätt och det är 
därför ingen krypteringsalgoritm. MD5 är istället ett avtryck av data väl lämpad 
för t.ex. checksummehantering. Det är också vanligt att MD5 används för att 
spara känslig information som aldrig behöver vara förstårlig för annat än 
applikationer t.ex. användarnamn och lösenord. Fördelen med MD5 checksumma 
gentemot den checksummekontroll som finns med i TCP är att om man ändrar 
minsta lilla i det data man ska göra en checksumma på så blir det något helt 
annorlunda om man använder MD5. Vid representation av den 128 bitar långa 
checksumman skrivs den oftast ut som ett 32 tecken långt hexadecimalt värde. 
Nedan följer ett exempel på hur två mycket lika ords MD5 värde skiljer sig från 
varandra: [6] 

 
högskolan: 8C CF 77 BA 16 A0 B3 F4 11 51 48 43 F0 E4 15 67 
högskolna: 7B 91 04 D4 C7 12 D9 01 CD 20 7E 43 B2 04 B6 88 
 

Vi valde att använda ett gratis klassbibliotek som heter Fast MD5 för vår 
implementering, vilket är enkelt och resurssnålt. Det passar alldeles utmärkt för 
mobila klienter. I vårt protokoll använder vi checksumman på så sätt att sändaren 
alltid räknar ut MD5 checksumman på det krypterade XML datat innan den 
skickar det. Sedan skickas MD5 checksumman med separat. När mottagaren 
sedan tar emot datat räknar den bara ut MD5 checksumman på det och jämför 
det med den medföljande checksumman.  
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Stämmer inte checksummorna med varandra så slängs datablocket och 
omsändning sker. Framtagningen av MD5 checksumman görs alltid på den 
krypterade datan så att man inte ska behöva dekryptera något i onödan. Det är 
speciellt nödvändigt för våra mobila klienter som absolut inte ska utföra något i 
onödan. Nedan följer ett kodexempel på hur man med hjälp av Fast MD5 tar 
fram MD5 värdet av en String. [7] 

 
// Skapa en String 

String str = ”checksumma”; 

// Skapa ett MD5 objekt och skicka med det som ska manipuleras  
MD5 md5 = new MD5(str.getbytes());  

       
byte[]textRes = md5.doFinal();  
 
// Konvertera och spara resultatet som String 
String resultat = new String(textRes); 
 

Figur 10. Fast MD5 implementering 
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3 Genomförande 
I det här kapitlet går vi först igenom de verktyg vi har använt under utvecklingen 
av vårt system. Här beskrivs också kort om hur vi kom igång med Java. Längre ner 
i kapitlet beskrivs uppbyggnaden av vårt protokoll och implementeringarna av de 
tekniker som det använder. Här beskrivs också vår databaskoppling och hur själva 
databasen är uppbyggd. 

3.1 Verktyg 

Vi har framför allt jobbat med två verktyg i utvecklingen av vårt system. Det första 
vi beskriver är NetBeans IDE 5.5 som vi har använt för själva programmeringen, 
både till server och mobilapplikationen. Efter det följer en beskrivning av FireBird 
SQL med IBExpert som vi har använt för lagring och utveckling av databasen. 
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3.1.1 Utvecklingsmiljö 

Utvecklingen av system sker i NetBeans IDE 5.5 med Mobility pack. Det är en 
gratis utvecklingsmiljö som har stöd för flera olika programspråk. Tillsammans 
med Mobility pack erbjuds en väl utformad miljö för att utveckla bl.a. J2ME 
applikationer. Programmet ger en bra överblick över det projekt man arbetar med 
och lämpar sig väl för stora som små projekt. Med i Mobility pack finns det en 
emulator som fungerar som en virituell mobiltelefon med stöd för MIDP 2.0. Det 
innebär att man kan provköra sitt J2ME projekt direkt på datorn. Det var efter 
förslag från företaget som vi fick upp ögonen för NetBeans och efter att vi hade 
testat det bestämde vi oss ganska snabbt för att använda det. 

 

Figur 11. NetBeans IDE 5.5 

När man kompilerar ett J2ME projekt skapas det en .jar fil som man kan flytta 
över och installera på vilken mobiltelefon som helst. När vi har provkört 
mobilapplikationen har vi fört över .jar filen till telefonen via USBkabel eller 
bluetoothadapter. Vill man sprida en applikation kan man istället lägga upp den 
på Internet så vem som helst kan ladda hem den direkt med mobiltelefonen eller 
först till datorn och sen flytta över den till telefonen. [9] 
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3.1.2 Databasen 

Databasen vi valde att använda är en relationsdatabas som heter Firebird SQL. Vi 
valde den eftersom att det är den databasen företaget använder i sina tidigare 
system så det finns redan servrar klara att använda på företaget. Firebird SQL är 
helt gratis och finns för flera olika plattformar. Som tillbehör för att underlätta 
utvecklingen av databaser finns det flera olika gratis och kommersiella verktyg. Vi 
har undersökt några olika men bestämde oss ganska tidigt för att använda en 
gratisversion av ett verktyg som heter IBExpert. Anledningen till att vi valde just 
det här verktyget är för att det erbjuder en tydlig och bra grafisk miljö att utveckla 
databasen i och kräver inte att man ska skriva så mycket i SQL vilket underlättar 
konstruktion av databasen. Figur 2 är en skärmdump tagen från IBExpert. [8] 
 

 
Figur 12. Skärmdump IBExpert 

3.1.3 Vår introduktion till Java 

Eftersom att vi aldrig hade programmerat en rad Java innan vi började med det här 
projektet behövde vi först och främst lära oss språket innan vi kunde sätta igång att 
utveckla systemet. Tack vare att Java vill konkurrera med Microsoft finns det 
väldigt mycket välgjord dokumentation och guider för javaprogrammering. Främst 
av allt finns det här materialet på Suns hemsida för utvecklare [18]. Det var här vi 
började lära oss Java genom att köra igenom många olika guider. Vi började på en 
enkel nivå för att lära känna syntaxen och utvecklingsmiljön. Guiderna är 
välgjorda och det är enkelt att följa en naturlig inlärningskurva där svårhetsgraden 
ökar stegvis. Java är ganska likt C++ och när man har lärt sig syntaxskillnaderna 
gäller det att lära känna de många olika biblioteken tillgängliga för Java. 
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3.2 Blowfish implementering 

Funktionen som visas i figur 13 är till för att kryptera en byte array med hjälp av 
Blowfish. Eftersom skillnaden mellan funktionen som krypterar och den som 
dekrypterar är liten, kommer det bara att beskrivas vilka rader som skiljer dem åt.  

byte[] encrypt(byte[] textByte){ 

// Skapar ett paddat och buffrat block chiffer samt skapar en 
blowfishmotor och kopplar ihop dem 

PaddedBufferedBlockCipher cipher = new 

PaddedBufferedBlockCipher( 

   new CBCBlockCipher(new BlowfishEngine())); 

// Skapar en byte array med nyckeln som tas från en global variabel  

        byte[] keyByte = encryptionKey.getBytes();           

        int nrOfBytes = textByte.length;          

// Skapar en keyparameter med den förinställda nykeln 

        KeyParameter key = new KeyParameter( keyByte );     

// Initierar chiffret för kryptering och med nykeln som är skapad 
//tidigare    

        cipher.init(true, key);                                    

// Sparar undan hur stor byte arrayen som ska ta emot efter 
//kryptering måste vara  

 int outputSize = cipher.getOutputSize(nrOfBytes);              

 byte[] result = new byte[outputSize]; 

//Kör krypteringen på texten som är medskickad till resultatarray 
//och sparar undan hur många byte som har krypteras 

 int outputLen = cipher.processBytes( textByte, 0, 

nrOfBytes, result, 0);          

Figur 13. Blowfishimplementering 
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// Gör den eventulla resten om datat inte var i jämna åtta block 

outputLen += cipher.doFinal ( result, outputLen);  

// Om de tecknen man skrivit var mindre än den storleken  
//som resultatet blir med paddning 

        if( outputLen < outputSize ){                

            byte[] tmp = new byte[ outputLen ];          

//Kopiera över arrayen 

            System.arraycopy ( 

            result, 0, tmp, 0, outputLen ); 

           result = tmp; 

 } 

        return result; 

    } 

Figur 13. Fortsättning 

Funktionshuvudet tar emot en parameter textByte, den ska innehålla det data som 
man vill kryptera. Byte arrayen som returneras från funktionen kommer vara 
resultatet av krypteringen. På första raden i funktionen skapas ett utfyllt samt 
buffrat chiffer som är i block. Blowfish är som nämnt ett blockchiffer vilket alltid 
gör att resultatet alltid kommer bli jämna block, i Blowfish fall block på 8 byte. 
Om datat man ska kryptera inte fyller jämna 8 block kommer chiffret utöka det 
till närmsta åttablock. Detta betyder att om datat som ska krypteras har storleken 
60 bytes kommer resultatet vara utvidgat till 64 bytes.  

Efter det följer ett antal initieringar, det börjar med att man kopierar nyckeln som 
kan vara mellan 32 till 448 bitar lång till en byte array. Man sparar undan längden 
för datat som ska krypteras och skapar ett keyparameter objekt. Keyparameter 
objektet skapas på den nyckel som är specificerad sedan tidigare för att koppla till 
chiffret. Konstruktorn till keyparameter konverterar texten man har som nyckel, 
tex. ”hemlig” till flera olika parametervärden som chiffret ska arbeta mot under 
kryptering.  

Sen är det dags att initiera chiffret med funktionen init(boolean mode, 
Keyparameter key). Första parametern är ett vanligt boolean värde. Är den true 
som i det här fallet betyder det att chiffret ska ställas i mode för att kryptera, är 
den istället satt i false ställs mode till att det ska dekrypteras. I den nästföljande 
parametern så kopplas tidigare skapad nyckelparameter till chiffret. Det är den här 
raden som skiljer sig om man vill kryptera eller dekryptera. Sen körs funktionen 
getOutputSize(int x) vilket är en funktion för att ta reda på hur stort utrymme 
som behövs i den resulterande byte arrayen för att chiffret ska kunna köras på x 
antal bytes som man skickar med. När man då skapar resultat arrayen efteråt kan 
man göra den precis så stor som det behövs för att chiffret ska köras rätt.  



Genomförande 

21 

Nästa steg är att funktionen processBytes(byte[] arr, int offset, int x, byte[] res, 
int offsetRes) körs, den tar fem parametrar. Först är det arr, den byte array som 
innehåller det data man vill kryptera. Nästa är ett offset värde där man kan ange 
om man vill att funktionen ska börja läsa en bit in i arrayen. Parametern x står för 
hur många bytes som funktionen ska bearbeta. Efter det kommer arrayen som 
resultatet ska hamna i och sist är det en offset till där man kan ange om man vill 
att resultatet ska börja en bit in i res arrayen. Funktionen returnerar också ett 
heltal som står för det antalet bytes som den har krypterat. Efter det kör man 
funktionen doFinal(byte[] res, int len) som krypterar den resterande datan upp 
till jämna åtta block. Funktionen tar två parametrar, dels resultat arrayen man vill 
skriva till och dels en offset där man specificerar var funktionen ska börja bearbeta, 
vilket ska vara där den första funktionen, processBytes() slutade. doFinal() 
returnerar hur många bytes den bearbetade och det lägger man till på det som 
processbytes innan bearbetade.  

Efter all kryptering kommer en if sats som ser efter om det har behövts utvidga 
upp tidigare till jämnt åtta block. I så fall skapas en temporär ny array i den 
utvidgade storleken, sen kopierar man över alla element med funktionen 
arraycopy(byte[] arr1, int off1, byte[] arr2, int off2, int len) vilket tar fem 
parametrar. Första parametern är den array som funktionen ska kopiera ifrån, 
andra parametern är eventuell offset till första arrayen, tredje parametern är vilken 
array funktionen ska kopiera till, fjärde är offset för var datat ska kopieras in i den 
arrayen och sist är hur många bytes som ska kopieras. När kopieringen är gjord har 
man hela det krypterade datat i resultat arrayen vilken då returneras.  

3.3 Protokollkunstruktion 

Vårt egenkonstruerade datablock innehåller alltså, längden och MD5 
checksumman på det Blowfish krypterade datat. Från början är datat lagrat i en 
XML Sträng. Nedan är en illustration av hur vårt datablock ser ut när det är klart 
för att skickas: 
 

 
Figur 14. Konstruktion av ett datablock 

När något ska skickas med vårt protokoll sparas det inom rätt taggar i en XML 
Sträng. Sedan omvandlas strängen till en byte array och krypteras med Blowfish. 
När man har det krypterade datat klart räknar man ut checksumman på det med 
MD5 och sparar resultatet som en 16 bytes array.  
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Tillsist räknar man antalet bytes som det krypterade datat består av och sparar det 
i en 5 bytes stor byte array där varje byte representerar en siffra vilket ger oss en 
maximal längd på 99999 bytes. Är det krypterade datat t.ex. 350 bytes stort så 
sparas det som 00350 i byte arrayen. Sedan skickas datablocket i ordning, först 
längd, MD5 och sist datat. 

På det här sättet vet mottagaren exakt vad som kommer och i vilken ordning. 
Först 5 bytes för att beskriva längden, sedan en 16 bytes MD5 checksumma, alltså 
totalt 21 bytes. Mottagaren tar nu endast emot antalet bytes som angavs i längden 
och sedan beräknas MD5 checksumman på det mottagna datat och jämförs med 
den som skickas med. Stämmer de inte överens kasats paketet direkt och 
omsändning sker. 

3.3.1 XML parsning 

För att ta hand om det XML meddelande som vi skickar mellan klient och server 
så måste vi ta fram de olika taggarna som vi söker och läsa innehållet. För att göra 
detta så krävs ganska mycket kod och vi laddade då ner ett bibliotek som har det 
mesta som vi behöver för att tolka XML. Kraven på biblioteket var att det skulle 
vara så lite och resurssnålt som möjligt. Det som uppfyllde de här kraven var 
KXML. Det är utvecklat för att passa alla Java plattformer inklusive J2ME. [10] 

<XMLMeddelande> 

 <Person> 

  <FNamn>Jonas</FNamn> 

<ENamn>Nilsson</ENamn> 

</Person> 

</XMLMeddelande> 

 

Figur 15 Enkelt XML meddelande 

I figur 15 visar vi ett XML meddelande som beskriver en person med sitt förnamn 
respektive sitt efternamn. Det är bra strukturerat så det ska inte vara några 
problem att plocka fram relevant information från det. För att göra detta har vi 
skapat en funktion som ska ta fram en parseevent, som är en händelse som sker. 
Det kan vara t.ex. att man kommer till en starttagg eller sluttagg. På nästa sida i 
figur 16 är koden för en funktion vi skrivit till att plocka fram det data som man 
söker efter.  
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public ParseEvent getParseEvent(String tagName){ 

ParseEvent pEvent = null;     

ParseEvent pEventRet = null; 

boolean endTerm = false;                         

// Loop så länge endTerm inte är true 

        while(!endTerm){          

// Man läser en event som kommer och sparar undan den  

            pEvent = read(); 

// Om det man sparade undan var en sluttagg  

            if(pEvent.getType() == Xml.END_TAG){ 

// Spara undan namnet på sluttaggen och titta om sluttagen är 
// slutet på hela meddelandet          

                String name = pEvent.getName(); 

                if(name.equals(endXmlMess)){                

                    endTerm = true; 
             } 

// Om det istället var en starttagg man hittade 

            else if(pEvent.getType() == Xml.START_TAG){  

// Spara undan namnet på taggen 

                String name = pEvent.getName();    

// Om det är den taggen som man skickade med till funktionen för  
// att söka efter 

                if(name.equals(tagName)){                     

// Spara undan nästa event, som kommer vara datan mellan taggarna 

pEvent = read();                  

// Sätt returnerings event till det man hittade     

                     pEventRet = pEvent ;              

                     break; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

/      return   pEventRet;          

 

}    

Figur 16. Parsevent 
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Funktionen som visas i figur 16 fungerar så att den hämtar det data som finns 
mellan starttagg och sluttagg och returnerar det som ett parseevent. I början på 
funktionen görs initieringar till variabler att arbeta emot. Arbetet börjar sen när 
man kommer in i huvudloopen, som körs tills man sätter en flagga. Man använder 
read() funktionen för att läsa en event från XML meddelandet och det sparar man 
undan för att kunna bearbeta senare. När man har läst in ett event så jämför man 
den typen med en endtagg som är definierad som konstant i KXML och heter 
Xml.EndTAG. När man letat reda på en sluttagg så hämtar man namnet på den 
taggen med funktionen getName(). Eftersom det är en sluttagg så undersöker vi 
om det är sluttaggen på hela XML meddelandet på nästa rad. Om det är slut så 
hittade inte funktionen taggen man söker och flagga sätts för att avsluta 
sökningen. Om det inte var en sluttagg jämför man istället taggens typ med 
konstanten XML.STARTTAG och om det stämmer sparar man undan namnet 
på den taggen. Det namnet jämförs då med det taggnamnet som man skickade 
med som parameter till funktionen för att söka efter. Har man hittat rätt tagg så 
läser man in nästa event med read() funktionen, detta för att flytta fram pekaren 
till datat mellan start och sluttaggen, detta sparas undan till en variabeln som ska 
returneras sen. Loopen bryter man sen med ett break kommando. Det sista som 
händer är att man returnerar det som variabeln pEventRet innehåller vilket är 
antingen en parseevent till det data man söker eller också null om inte datat 
hittades. 

3.4 Socket connection  

För att åstadkomma kommunikation över Internet mellan en klient och en server, 
kan man göra på ett antal olika sätt. Bland annat kan man ta kontakt över http 
protokollet och kommunicera över det. Eller så kan man göra som i kodexemplet 
på nästa sida, att ta kontakt direkt över socket. En socket kan man beskriva som 
kontakten mellan en server och en anslutande klient. En socket kan man komma 
åt genom maskinens IP adress och portnummer. Det finns två typer av socket i 
JDK biblioteket, socket och serversocket. Skillnaden mellan dessa är att en 
serversocket har en IP adress och ett portnummer som klienter kan ansluta till. 
Serversocketen sätter man till att vänta på anslutande klienter. När en klient väl 
ansluter med en vanlig socket till serversocketens IP adress och portnummer så 
kommer serversocketen att lämna ifrån sig kontakten till en vanlig socket som får 
ta över kommunikationen med den anslutande klienten. På det här sättet kan 
serversocketen fortsätta att lyssna efter nya klienter. Koden för att i Java skapa en 
serversocket är inte särskilt svårbegriplig och beskrivs på nästa sida i figur 17. 
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// Skapa en serversocket och koppla till det portnummret //som 
servern ska använda 

ServerSocket listeningSocket = new ServerSocket(3333); 

// Serversocket kopplar över kontakt när anslutning sker 

Socket clientSock = listeningSocket.accept(); 

Figur 17. Skapa en lyssnarsock 

Det som händer i figur 17 är att det skapas en serversocket som kopplas till ett 
portnummer, i detta fall 3333. Sen körs funktionen accept() på serversocketen 
och då kommer servern stå stilla tills en klient ansluter. När en klient ansluter så 
kommer accept() funktionen att returnera en socket som då har blivit kopplad till 
den anslutande klienten.  

Det som sker sen för att servern ska kunna kommunicera med klienten är helt 
enkelt att koppla strömmarna vilket visas i figur 18.  

// Koppla inputström 

InputStream is = clientSocket.getInputStream();   

// Koppla på en inputstream reader 

InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);   

// Koppla outputström 

OutputStream os = clientSocket.getOutputStream();   

Figur 18, Uppkoppling av strömmar på server 

Det som händer här i figur 18 är enkelt att förstå. Först kopplas det upp en 
inputström med hjälp av funktionen getInputStream() som returnerar en 
inputstream från en socket. Sen kan man koppla på en inputstreamreader också 
utanpå inputstream. Det här är inte nödvändigt men bra att göra. Detta eftersom 
att då får man tillgång till lite fler funktioner till strömmen för att lättare hantera 
den. Vanliga inputstream är nämligen ganska begränsad. Outputstream kopplas 
lika lätt, man använder bara funktionen getOutputStream() på en socket så 
returneras en utström kopplad till den. Det här är allt som servern behöver för att 
börja kommunicera. Skillnaderna för hur man sätter upp detta på klientsidan är 
inte så annorlunda och visas nedan i figur 19. 
 

// skapa socket connection objekt och öppna kontakt mot server 

SocketConnection sc = (SocketConnection) 
Connector.open("socket://localhost:3333); 

// Sätt linger tid för socketen 
sc.setSocketOption(SocketConnection.LINGER, 5);  

Figur 19, Skapande av socketconnection på mobil 
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Det som görs i figur 19 är att man på klienten skapar ett socket connection objekt. 
Efter det skapar funktionen open() en socketkontakt med adressen och 
portnumret man angett, i detta fall en server som finns på egna datorn, localhost 
och portnummer 3333. Sen sätter man en lingertid också. Detta är en timeout för 
att socketen ska veta hur lång tid den ska vänta innan strömmen ska stängas om 
det uppstår ett fel. Sen är det bara att även här öppna strömmarna vilket visas i 
figur 20. 

//Koppla input strömmen och koppla på en inputsreamreader ovanpå den 

InputStream is  = sc.openInputStream();   

InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is); 

// Koppla output strömmen 

OutputStream os = sc.openOutputStream(); 

Figur 20. Uppkoppling av strömmar på mobil 

I figur 20 har man kopplat alla sina strömmar som man behöver. Man skapar först 
en inström med hjälp av funktionen openInputStream() som returnerar en 
inström från socket kontakten. Sen kopplar man på, även här valfritt, en 
inputstreamreader för att få lite extra funktioner och till sist så kopplar man 
utströmmen med hjälp av openOutputStream(). Efter detta så är även klienten 
konfigurerad och kopplad så det är bara att börja skicka data mellan varandra.  

 

3.5 Läsa från ström  

Funktionen i figur 21 på nästa sida är till för att läsa all data som finns på 
inströmmen tills antingen att man har läst all data man förväntade sig eller att en 
timeout utlöses som gör att man inte ska läsa mer. Funktionen tar inga parametrar 
men den returnerar en boolean som talar om hur vida läsningen var lyckad eller 
inte.  
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boolean readInputTotal(){ 

// Buffer array att arbeta med 

        byte[] buff = new byte[512];              

        int intRead;                  

        int dataRead = 0;         

        int dataLen = 0;                                     

// Om de fem första bytes inte kunde bli lästa korrekt 

        boolean lenFound = false;                            

        Timer readT = null;  

// Om man har läst in det som man förväntat sig  

        boolean readFinished = false;                        

// Om det finns data på inströmmen 

         if(isr.ready()){                                                     

// Skapa ny timer och starta den med isntälld tid 

            readT = new Timer();                                             

            readT.schedule(new inputTimeout(), 1000);              

// Läs loop så länge som inte timer utlösts eller  
//läsningen blivit färdig 

            while(!timeOut && !readFinished){                                

// Inre loop som läser tills ström är slut 

                while(isr.ready()){                                          

// Läs ett tecken och lagra som ett int värde 

                    intRead = is.read();                                     

// Om man inte läst in allt som förväntats 

                    if(!readFinished){                                       

// Läs in tecken till buffertarray efter konvertering till byte 

                        buff[dataRead] = (byte)intRead;                      

                        dataRead ++;                                             

// Om man har läst allt korrekt 

                    if(lenFound && (dataLen == dataRead))                    

                        readFinished = true;    

// Om man har läst fem tecken, vilket  
//är det som beskriver längden på datat  

              if(dataRead == 5){                                       

// Konvertera om de fem bytes till en int   

                      dataLen =  protocol.byteArrayToInt(buff) + 21;         

                      lenFound = true;                                              

// Om längden som lästes var felaktig 

                    if(dataLen < 1)                                        

                     readFinished = true;                               

                    } 

                } 

            } 

Figur 21. Läsning av inström 
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// Avbryt timern när läsning är färdig 

         readT.cancel();                                           

} 

// Om man läst färdigt och längden blivit korrekt 

     if(readFinished && (dataLen > 0)){                        

// Förbered en array som man ska spara undan det som är läst för  
// bearbetning senare 

        readData = new byte[dataLen];                          

// Loop som ska köra igenom alla element i bufferten och kopierar  
//över dem 

          for(int i = 0 ; i < dataLen ; i++){ 

              readData[i] = buff[i];                                  

         } 

// Returnera om allt gått bra eller inte 

         return true;                                               

     } 

     else 

}         return false;  

Figur 21. Fortsättning 

På första raderna i funktionen ovan deklareras flera variabler för användning. Man 
skapar en byte array buffert som har en maximal storlek på 512 bytes. Den ska 
användas till att lagra de tecken man läser från strömmen. Funktionen innehåller 
en variabel intRead som ska ta emot tecknet man läser från strömmen. En 
variabel, dataRead som lagrar hur många tecken som lästs. Variabel dataLen, som 
anger hur många bytes som ska läsas. En flagga till lenFound som anger om man 
kunde läsa dataLen korrekt eller inte. En timer deklareras också som ska användas 
till timeout vid läsning så att man inte väntar för länge på inströmmen. Det behövs 
också en flagga readFinished till för att hålla reda på när läsningen är färdig. 

När allt är deklarerat körs funktionen isr.ready(). Isr är en variabel som är 
kopplad till inströmmen och funktionen ready() returnerar om det finns något att 
läsa från den strömmen eller inte. När data har kommit in på strömmen kommer 
man in i if satsen. Där börjar man med att tilldela ett nytt timer objekt, sen starta 
den på ett intervall, i detta fallet 1000 millisekunder. New inputTimeout() som 
står som första parameter är namnet på en timertask. Den kommer att köras när 
timern utlöses. Koden för timerTask innehåller bara en funktion som heter run() 
där man skriver vad som ska hända när timern exekverar. I den så kan man välja 
att sätta en timeout flagga som avbryter sökningen från strömmen när timern 
utlöser. Efter det kommer två stycken loopar, den yttre avbryter om antingen 
timern har blivit utlöst eller om man har läst färdigt, den inre kommer gå så länge 
det finns något att läsa på inströmmen. 
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Inne i loopen så kör man funktionen read() på inströmmen. Den funktionen läser 
ett tecken från strömmen och returnerar vad den läst. Funktionen read() blockerar 
programmet om det inte finns något att läsa, vilket gör att man får vara noga med 
att testa innan om de finns data på inströmmen innan man läser från den. read() 
returnerar det inlästa tecknet och det sparas undan i intRead. Sen körs en if sats 
som kontrollerar att man inte läst färdigt tidigare, om man inte gjort det så sparas 
det lästa tecknet in i bufferten efter konvertering till byte. Om det lyckas, ökas 
dataRead med ett vilket säger att man har läst ett tecken till från strömmen.  

Nästa if sats testar om man har läst precis den mängd man förväntat sig och allt 
gått bra, i så fall sätts readFinished för att man är färdig med läsningen. Tredje if 
satsen kontrollerar om man har läst exakt fem tecken, då har man läst den längd 
på själva datadelen av meddelandet. Då konverteras det till ett heltal med hjälp av 
en funktion i protokollet som heter byteArrayToInt(byte [] arr). Den funktionen 
tar just fem element av en byte array och konverterar om innehållet till heltal. Om 
läsningen har blivit korrekt och man har fått det som förväntas så sätter man 
lenFound. Om längden istället har blivit felläst så kan det ha resulterat i ett 
negativt tal. I det fallet skyddar nästa if sats vilket i så fall sätter att man inte ska 
läsa mer från strömmen med flaggan readFinished.  

När sen looparna har gått färdigt och allt blivit lästs så stängs timern av så att den 
inte genererar ett felaktigt timeout. Efter det så kommer det en if sats som körs om 
allt tidigare gått bra. Då är det dags att kopiera över all data från bufferten till 
variabeln readData, vilken ska innehålla den lästa datan för senare användning. 
Detta görs med en for loop som går igenom de elementen i buff som har använts 
och kopierar över dem. Det sista som görs i funktionen är att man returnerar om 
datat har gått bra att läsa eller inte.  
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3.6 Databasimpelmentering 

För att olika rutter, platser och ledtrådar ska vara lätta att komma åt lagrar vi dessa 
i tabeller i en databas. På det sättet kan man använda olika verktyg för att som 
administratör ändra och lägga till poster i databasen. I vårt exempel kan man tänka 
sig att turistguiderna bearbetar databasen via ett webbgränssnitt som körs på en 
separat webbserver och alltså inte har kontakt med serverapplikationen. De mobila 
klienterna bearbetar data genom att skicka olika kommandon till servern som i sin 
tur tar kontaktar databasen och returnerar resultatet. Alltså har inte 
mobilklienterna någon egentlig kontakt med databasen utan den sköts av 
serverapplikationen. Figur 22 nedan är ett schema över vår fiktiva databas. 

 

Figur 22. Databasschema 

När man ska implementera en databaskoppling i sin Javaapplikation behöver man 
ett API för att definiera hur applikationen ska sköta kontakten mellan sig själv och 
databasen. För det här finns sedan JDK 1.1 en JDBC drivrutin med från början i 
paketet, JDBC står för Java database connectivity. Det här är en generell driver som 
fungerar för alla databaser som stödjer ODBC vilket är en slags standard som olika 
databas och API konstruktörer kan följa. För att implementera databaskopplingen 
i vårt system på ett så enkelt sätt som möjligt använde vi oss istället av en 
fristående drivrutin, Jaybird. Det är en drivrutin utvecklad för att just koppla upp 
mot Firebird databaser. Den är baserad på JDBC och JCA som är en ny standard 
utvecklad speciellt för Java EE applikationer. [8] 
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Varför vi valde den här drivrutinen istället för den som följde med java paketet 
beror på just att den är speciellt framtagen för Firebird databaser vilket medför att 
den är enklare att implementera. 

Det finns två sätt att gå till väga på när man vill bearbeta data lagrat i databaser i 
fleranvändarsystem. Det ena är att varje klient som ansluter till servern får en egen 
anslutning till databasen men det kostar mycket resurser och man får många 
uppkopplingar som står i vänteläge länge. Det andra sättet är att låta klienterna 
koppla upp och ner en anslutning varje gång de ska bearbeta data i databasen. 
Problemet med det är att uppkopplingen oftast inte uppfattas som tillräckligt 
snabb för att göras varje gång man ska hämta data. Lösningen på dessa problem är 
något som kallas connection pool. Det är helt enkelt en pool med uppkopplingar 
mot databasen som finns tillgängliga på servern för utlåning till klienterna vid 
behov. Själva implementeringen av poolen fungerar så att man anger antalet 
anslutningar som ska skapas när man startar servern. När en klient begär att få låna 
en uppkoppling ur poolen så finns den redan klar där för användning. När 
klienten är klar med uppkopplingen lämnar den tillbaka uppkopplingen till 
poolen så att andra klienter kan låna den igen.  

I Jaybird finns det många smidiga och bra funktioner för att använda och skapa en 
sådan anslutningspool. Nedan följer ett kodexempel på hur man implementerar 
anslutningspoolen med hjälp av Jaybird. 

 
// Skapa nytt databasobjekt 

FBWrappingDataSource fbwds = new  
org.firebirdsql.jdbc.FBWrappingDataSource(); 

// Uppkoppling mot databasen 
fbwds.setDatabase("//localhost:3050/c:/Databas/FIREBIRD/Databas.FDB"
); 
 
// Användarnamn och lösenord 
fbwds.setUserName("anvandare1"); 

fbwds.setPassword("hemligt"); 

// Aktiverar poolen 
fbwds.setPooling(true); 

// Antal databaskopplingar att starta med 
fbwds.setMinSize(5); 

// Maximalt antal databaskopplingar i poolen 
fbwds.setMaxSize(20); 

// Tillåten max tid för utlånad uppkoppling att vara IDLE 
fbwds.setIdleTimeoutMinutes(10); 

Figur 23. Implementering av databaspool 

Det som har åstadkommits i ovanstående kodexempel är att vi har skapat en 
anslutningspool mot databasen Databas.FDB på localhost med 5 anslutningar 
tillgängliga från början och max antal anslutningar 20 stycken.  
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Poolen fungerar så att om det efterfrågas en till uppkoppling när de första fem 
redan är utlånade utökas serverns pool med en till uppkoppling, upp till max 20 
stycken totalt enligt ovanstående konfigurering. 

I figur 24 beskrivs hur det ser ut när en klienttråd lånar en databaskoppling, begär 
data från databasen och lämnar tillbaka den uppkoppingen igen. 

// Skapa ett databassessionsobjekt conn och tilldela den en lånad 
anslutning 
Connection conn = pool.borrowConnection(); 
 
// Skapa ett statement för uppkopplingen conn 
Statement stmt = 
conn.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,  
ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); 
 
// Plocka ut ledtråd nr 3 från tabellen CLUES 
ResultSet srs = stmt.executeQuery("SELECT CLUE FROM CLUES WHERE 
CLUE_ORDER = 3"); 

// Returnera Stringen från resultat srs ur kolumnen CLUE 
returrn srs.getString(”CLUE”); 
 
// Till sist, stäng srs, stmt och lämna tillbaka uppkopplingen till 
poolen 
stmt.close(); 
srs.close(); 
conn.close(); 

Figur 24 Låna anslutning 

I den första raden i figur 24 används interfacet Connection. Det är ett interface 
som ingår i JDK biblioteket och innehåller metoder för att kommunicera med 
databaser, så som createStatement() som vi använder för att skapa vårt villkor 
som vi sedan kör en SQL sats på. Lägg märke till att när vi skapar vårt statement 
skickar vi med två variabler ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE och 
ResultSet.CONCUR_UPDATABLE. Resultatet srs är en databastabell precis som 
resultatet när man kör ett SQL sats som vanligt mot en databas. Därför anger den 
första av dessa två variabler att pekaren i vårt ResultSet ska vara 
SCROLL_SENSITIVE. Med det menas att den pekare vi använder för att bläddra 
i resultatet ska gå att flytta runt hur som helst. Man skulle till exempel kunna sätta 
den till SCROLL_INSENSITIVE istället. Då kan man bara flytta pekaren upp 
och ner i resultatet men i vårt fall kan vi också ställa den på en absolut position i 
resultatet. Det finns ett tredje alternativ också för den här variabeln och det är 
FORWARD_ONLY vilket medför att pekaren endast kan flyttas framåt i 
resultatet. CONCUR_READ_ONLY anger vad vi får göra i vår SQL sats. Vi 
angav att vi bara vill kunna läsa data i databasen.  

Om vi istället hade velat ändra någon data i databasen hade vi satt den här 
variabeln till CONCURE_UPDATABLE, det är dom två alternativen som finns. 
Till sist stänger vi vårt statement och ResultSet och lämnar tillbaka uppkopplingen 
till poolen. [11]  
 



Resultat 

33 

4 Resultat 
I det här kapitlet presenterar vi beskrivande bilder och text om resultatet av vårt 
fiktiva scenario med utredda tekniker implementerade. 

4.1 Kommunikation mellan server, databas och mobil. 

Om man vill få kommunikation att fungera bra så måste man se till att den är väl 
strukturerad. I figur 26 visas det hur en mobil ska reagera. Scenariot som beskrivs 
är en typisk kommunikation, klienten behöver lite data från databasen för att den 
ska visas på skärmen för användaren. Det kan t.ex. vara att den ska hämta en 
ledtråd från databasen för att skriva ut en den på skärmen. Först så visas hur 
servern kan reagera på ett sånt anrop i figur 25.  

 

Figur 25. Servern kommunicerar 

Förutsättning för att kommunikationen ska fungera är att klienten har fått kontakt 
och att alla in och ut strömmar är kopplade åt båda håll. Servern kommer att 
kunna kommunicera obehindrat med fler klienter eftersom allt som den kör och 
hanterar görs i en egen tråd för varje klient. Servern står från början i running, där 
står den och läser på inströmmen med ett intervall och lyssnat efter om klienten 
har skickat något meddelande.
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När ett meddelande från klienten kommer in märker servern det vid nästa läsning 
av strömmen och går då till att börja hantera meddelandet. Väl i det läget kommer 
servern att läsa av längden, kontrollera checksumma och dekryptera datat. Om 
något går fel under hanteringen så är meddelandet ej ok. Det kan vara att antingen 
att längden inte stämmer, checksumman är fel eller att datat inte kommit fram 
rätt. Då tömmer man eventuellt resterande skräpdata från strömmen och sen ställs 
server tillbaka i running så att den är beredd att ta emot nästa meddelande. Det 
kan också bli så att servern får vänta för länge på att data kommer eller att det inte 
kommer fram fullständigt. I så fall så kommer en timeout att ske efter en 
förinställd tid och servern går återigen till läget att det har gått fel när den hanterar 
meddelandet och tömmer eventuell skräpdata. Om meddelandet var okej så parsar 
servern fram det den behöver ur meddelandet och sen körs en SQL fråga mot 
databasen för att hämta det efterfrågade. Svaret kontrolleras om man fick det som 
förväntades. Om det var rätt så skapas ett meddelande där man har med det som 
ska skickas som svar. Om det inte blev det svar som förväntades, då skickar servern 
ett meddelande till klienten som talar om vad som har gått fel. Det sista som 
servern gör efter sändning är att den går tillbaka till läget running, så att den är 
beredd att svara på nya meddelanden.  

 

 

 

Figur 26 mobil kommunicerar 
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I figur 26 ovan visas hur man kan strukturera upp kommunikationen på en mobil 
klient för att kommunicera med servern. Förutsättningarna är bara att man har 
anslutit till servern och öppnat strömmarna. Mobilen är alltid den som startar 
konversationen, den skickar något och väntar på att få svar från servern. Det som 
startar kommunikationen i det här scenariot är att mobilen ska hämta en ledtråd 
från databasen och visa den på skärmen. Då trycker användaren på en knapp på 
mobilen som heter t.ex. visa ledtråd. Mobilen börjar då med att förbereda 
meddelandet och skickar iväg det till servern. Så fort det är gjort ställer sig mobilen 
och väntar på svar. Om det går för lång tid innan servern svarar, kan det bero på 
att något gått fel på väg till servern, eller att det blev fel när servern hanterade det. 
Då går till slut en timeout som är förinställd. Detta för att mobilen inte ska vänta i 
evighet på ett svar, utan istället går då mobilen tillbaka och förbereder att sända 
om samma meddelande och skickar sen iväg det igen. När svaret från servern 
kommer kontrollera mobilen checksumma och dekrypterar meddelandet. Om 
meddelandet inte var okej, så är det bara gå tillbaka och skicka om meddelandet. 
Om allt gick bra, har man fått sitt svar från databasen och kan då skriva ut 
ledtråden på skärmen. 
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4.2 Klassdiagram 

Här visas hur strukturen på servern och mobilklienten byggts upp med hjälp av två 
stycken klassdiagram. Avgränsning har gjorts så att diagrammen ska ge en 
överblick över hur applikationerna är uppbyggda. Alla funktioner och 
klassmedlemmar har inte tagits med på grund av utrymmesskäl. Först visas i figur 
27 hur servern är uppbyggd. Det kommer också att vara vissa klasser som är precis 
likadana på mobil och servern, dessa kommer bara att kommenteras i första 
diagrammet. 

4.2.1 Serverapplikation 

XmlParser

Thread

ListenThread
listeningSocket : ServerSocket
state : int

listenToClients()
run()

Protocol
encryptionKey : String

setXmlHandler()
lengthInByteArray()
byteArrayToInt()
makeMd5()
compareMd5()
encrypt()
decrypt()
getSubArray()

xmlHandler
startXmlMess : String
endXmlMess : String

getParseEvent()

ClientThread
clientSocket : Socket
state : int
dbPool : FBWrappingDataSource
is : InputStream
isr : InputStreamReader
os : OutputStream
readData : byteArray

connectStreams()
closeConnection()
clientThread()
run()
readInputTotal()
sendOutput()

Server
dbPool : FBWrappingDataSource

connectToDatabase()

 

Figur 27. Klassdiagram över server 

Servern är uppdelad i tre delar. Först så finns klassen server. Den innehåller en 
funktion connectToDatabase() som direkt vid start tar kontakt med databasen 
och loggar in på den samt skapar en databaspool som klienter ska använda för att 
komma åt databasen. Att man får kontakt med databasen här är mycket viktigt, 
för annars kommer inte servern ha något syfte, därför stängs servern ner om inte 
kontakt kan skapas. När kontakt med databasen har gjorts, startar man en tråd, 
listenThread. 
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Andra delen av servern är listenThread klassen som är en tråd. Dess syfte är att stå 
redo med en serversocket och lyssna efter anslutande klienter. Anledningen till att 
det är en egen tråd är för att när man lyssnar efter anslutande klienter så blockeras 
allt annat i tråden tills en klient ansluter. Klassen har en run() funktion som körs 
när tråden startar. Det den gör är att direkt öppna upp serversocket och ställa sig 
och lyssna. När en klient ansluter så skapas det en ny tråd, clientThread där det 
skickas med den socket som har kopplats till den klient som nyss anslutit. Sen när 
kommunikationen har vidareförmedlats till clientThread sätts listenThread 
tillbaka till att lyssna efter nya klienter. 

Den tredje delen av servern är ClientThread, den gör hela jobbet med att 
kommunicera med klienten som är ansluten. När konstruktorn till klassen körs 
kopplas strömmarna upp mot klienten och kopplar vidare databaspoolen från 
server klassen hit för att arbeta emot. Sen körs run() funktionen, som gör allt 
arbete. Beroende på vilket innehåll state variabeln har kommer tråden att göra 
olika saker. I ett state står den bara och läser från inputströmmen hela tiden med 
funktionen readInputTotal() under ett intervall och ser efter om det kommit in 
något meddelande från klienten. När funktionen hittar data på strömmen och allt 
går rätt i läsningen kommer ett meddelande från klienten att finnas i bytearrayen 
readData. Då sätts state variabeln till att det data som finns ska bearbetas . 
Beroende på vad som parsas fram från XML meddelandet ställs servern i olika state 
så att den kan konstruera SQL satser och hämta data från databasen och sen skicka 
tillbaka svar till klienten med funktionen sendOutput(). 

ClientThread använder flera klasser för att fungera. Dels har den en stor klass 
Protocol till sin hjälp. Protocol klassens funktion är att hantera meddelanden som 
ligger i readData. För att plocka fram delar av byte arrayen readData för 
bearbetning användes funktionen getSubArray(). När ett meddelande ska skickas 
från servern körs funktionen sendOutput() från klassen ClientThread och man 
skickar med det data man vill sända. SendOutput() kallar sedan på andra 
funktioner i Protocol klassen. Dels ska meddelandet krypteras, vilket görs med 
funktionen encrypt(). Det ska räknas ut en checksumma så att meddelandet kan 
kontrolleras att det kommit fram rätt, det görs med funktionen makeMd5(). Sen 
ska det också räknas ut hur många bytes som finns i det krypterade meddelandet 
och lägga det i de första fem byteelementen i meddelandet, detta görs med 
funktionen lengthInByteArray(). När man istället tar emot ett meddelande i 
ClientThread måste checksumman kontrolleras. Det görs genom att en ny 
checksumma räknas ut på det mottagna datat som sedan jämförs med den 
medföljande checksumman med funktionen compareMd5(). Om checksumman 
stämmer dekrypteras meddelandet med funktionen decrypt(). 

Till Protocol klassens hjälp finns en xmlHandler klass. Klassen ärver från 
xmlParser vilket är en klass som används till att hantera XML formaterade 
meddelanden.  
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Det meddelandet som xmlHandlern ska använda och parsa fram delar från sätts 
genom en funktion i Protocol klassen som heter setXmlHandler(). När det är 
satt kan man använda xmlHandler klassens enda funktion getParseEvent(). För 
att den funktionen ska fungera måste den veta hur xmlMeddelanden vi skickar är 
uppbyggda med start och sluttagg, därför ska det innan vara sparat i variablerna 
startXmlMess och endXmlMess. 
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4.2.2 Klientapplikation 

Klienter som servern ska arbeta emot kommer att vara konstruerade enligt 
klassdiagrammet som visas nedan i figur 28. 

Thread

XmlParser

Midlet

Connection
sc : SocketConnection
is : IinputStream
os : OutputStream
isr : InputStreamReader
State : int
readData : ByteArray

switchCase()
makeConnection()
closeConnection()
sendOutput()
readInputTotal()
run()
showSite()

SaveSettings
rs : RecordStore
username : String
pin : String

initVar()
compareArrays()
setPin()
setUsername()

guiMidlet

Sights
sightName : String
sightAdress : String
routeOrder : Int
sightCodeword : String

Sights()
setSightName()
setSightName()
setRouteOrder()
setSightCodeWord()

xmlHandler
startXmlMess : String
endXmlMess : String

getParseEvent()

Protocol
encryptionKey : String

setXmlHandler()
lengthInByteArray()
byteArrayToInt()
makeMd5()
compareMd5()
encrypt()
decrypt()
getSubArray()

 

Figur 28. Klassdiagram över mobilklient 

Mobilklienten är uppbyggt av två delar. Ena delen är den som kommer att sköta 
all kommunikation mot servern och börjar med klassen Connection som är en 
tråd. Anledningen till att klassen är en tråd är för att när man tar kontakt med 
servern kommer applikationen att haka sig om det görs direkt i guiMidlet. Den 
klassen kan man säga är huvudklassen på mobilen. Connection innehåller allt som 
behövs för att sköta kommunikationen.  
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Den är ganska lik ClientThread klassen i servern. Tråden startas från guiMidlet 
klassen som beskrivs lite senare. Konstruktorn till Connection kör först 
funktionen makeConnection(). Den funktionen ska se till att ta kontakt med 
servern och få alla strömmar kopplade redo för att användas. Sen kommer 
Connection att köra run() funktionen som sköter vad tråden ska göra, den 
kommer att reagera olika beroende på vad state variabeln innehåller. Run() 
funktionen kommer reagera ungefär som servern. Den kommer att i intervall läsa 
från strömmen och använda protokollet för att få fram information från 
meddelanden precis som servern. Det som är en skillnad i Connection är att det 
finns en funktion switchCase(). Den körs från guiMidlet när man vill förbereda 
att sända iväg ett meddelande till servern när användaren trycker på en knapp i 
mobiltelefonen. Sen finns en funktion showSite() som används för att visa upp 
informationen om sevärdheterna i mobilen. 

Den andra delen av mobilklienten är guiMidlet. Det är själva mobilprogrammet 
som visar alla fönster i mobilen. Det är klassen som märker om det trycks på 
knappar i mobilen. Då genereras olika kommandon som funktionaliteten 
CommandListener i guiMidlet tar hand om. Konstruktionen av guiMidlet sköts 
mestadels av utvecklingsverktyget när man ritar upp olika fönster och knappar. 
Men man får gå in och ändra i funktioner och lägga till kod där man vill att saker 
ska hända. T.ex. körs mycket kod från guiMidlet mot Connection klassen för att 
man ska köra switchCase() funktionen där. Detta för att skicka ett meddelande 
till servern när användaren trycker på en knapp i mobilen. guiMidlet använder 
också SavedSettings klassen mycket för att hämta saker som ska visas på skärmen 
eller kontrollera saker som skrivs in, t.ex. inloggning.  

En klass som guiMidlet använder för att spara undan inställningar som 
t.ex.lösenord och användarnamn heter SavedSettings, den innehåller bland annat 
en recordset. Det är en samling data som man kan spara undan på mobiltelefonen 
och som kommer att finnas kvar där även om strömmen stängs av till 
mobiltelefonen. I början sätts startvärden i SavedSettings från konstruktorn med 
hjälp av en funktion som heter init(). Den kopierar över värden som är sparade i 
recordset till variabler i SavedSettings samt den initerar också värden till 
temporära värden om man aldrig ställt in dem innan. Detta för att recordset är 
uppbyggd så att det blir lättare att ha temporära värden i den och sen ändra dem 
när man ska ställa till rätt värden.  

Det finns en funktion som heter compareArrays(), den kontrollerar om två byte 
arrayer är lika genom att både kontrollera antal element och vad elementen 
innehåller. Denna funktion används mycket från guiMidlet klassen när kontroller 
sker hur vida ett värde i SavedSettings ska uppdateras eller inte.  
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Klassen Sights används för att få en bra struktur på allt som ska sparas om en 
sevärdhet som t.ex. sightAdress och sightCodeword. Detta underlättar speciellt 
mycket när man hämtar data från databasen och vill spara in allt på samma gång 
för senare användning i guiMidlet. Klassens konstruktor tar parametrar till alla 
olika variabler i klassen så man kan sätta dem direkt när objektet ska skapas efter 
hämtning av databas information. Det finns också separata funktioner för att sätta 
variablerna en efter en om man vill spara undan lite i taget.  
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5 Slutsats och diskussion 
Vår frågeställning inför det här arbetet var: Hur kan man utveckla ett klient/server 
system där klientsidan är förlagd till mobiltelefoner så att klienten på ett enkelt, snabbt 
och säkert sätt kan bearbeta en databas anpassat till de begränsade resurserna i 
mobiltelefoner? 

Under arbetets gång insåg vi att det bästa sättet att få en mobilkommunikation att 
fungera för vårt ändamål och enligt de krav som ställdes på den var att utveckla ett 
eget protokoll. På det sättet har vi kunnat implementera den funktionalitet som 
behövs för att säkerställa kommunikationen. 

Nu när arbetet är färdigställt kan vi konstatera att vi har nått upp till våra mål och 
besvarat frågeställningen. Protokollet är den största delen av svaret på 
frågeställningen och har legat till grund för de övriga funktionerna i systemet. Det 
fiktiva exemplet är hela svaret på frågeställningen. Där kommunicerar en mobil 
klient via protokollet med servern som på begäran av klienten bearbetar databasen 
och svarar med det efterfrågade resultatet. 

Vårt arbete har lett till att Attendit AB har fått en väl strukturerad grund för både 
server och klient applikation att vidareutveckla till färdig produkt. Den utveckling 
som återstår är vidareutveckling av användargränssnittet och utökning av 
förfrågningar till databasen. 

Arbetet har fått oss att se nya möjligheter vad det gäller systemutveckling. Den 
mobila marknaden öppnar för nya spännande applikationer. Lär man sig som 
systemutvecklare att hantera de begränsningar som mobiltelefonerna har så kan 
man leverera applikationer till en stor och ganska oexploaterad marknad. Vi tror 
att de större företagen kommer att inse vilket potential det finns här. Vilket i så fall 
resulterar i att det inom några år troligtvis kommer att finnas många fler 
tredjeparts utvecklare som konkurrerar på den mobila marknaden.
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Bilaga 1 

8.1 SOAP 

När vi först började med vårt projekt så funderade vi på vilka protokoll som 
eventuellt skulle kunna uppfylla våra krav så gott som möjligt. Vi gjorde en lista på 
flertalet protokoll som vi hittade. Vissa av dem var dock snabbt ur vägen eftersom 
vi efter mindre forskning märkte att det inte var i närheten av det vi ville ha. Ett 
protokoll som vi undersökte lite närmare var SOAP. Vi fick intryck av att det hade 
stöd för det vi sökte.  

SOAP står för Simple object Access Protocol och är till för att vara en länk mellan 
applikationer så att kod från olika programmeringsspråk och olika plattformar kan 
prata med varandra. SOAP skapades av ett antal utvecklare, bland annat utvecklare 
från större företag som Microsoft, IBM, Lotus och lite mindre företag också. 
Redan år 2002 var protokollet implementerat för många språk och plattformar. 
Med SOAP kan objekt överallt, stora som små, kommunicera med varandra.  

Trots att SOAP från början är ett envägsprotokoll, kan man sända XML data åt 
vilket håll som helst, bara protokollet som man skickar det igenom stödjer det. 
Detta leder till att SOAP kan vara ett multicast eller server - klient protokoll.  

SOAP förlitar sig på 3 olika tekniker för att fungera, TCP, HTTP och XML. TCP 
används till att skicka data över nätverk i paket, det har lite inbyggt stöd för att 
försöka garantera att data ska komma fram perfekt vilket vi eftersträvar i vårt 
projekt. TCP kan kallas det grundläggande protokollet som sen protokoll på högre 
nivå förlitar sig på som t.ex. HTTP. [12][13] 

HTTP står för Hypertext Transfer protocol och används för att skicka data över 
Internet. Protokollets ursprungliga syfte var att erbjuda ett sätt för att hämta html 
sidor. HTML står för Hypertext markup language och är ett språk för att definiera 
data på olika sätt. Det kan vara att ändra färger, sätta data i tabeller, visa formulär 
och inte minst visa hyperlänkar som gör att man kan navigera mellan olika HTML 
sidor. XML är nyckeln till att SOAP är plattformsoberoende. 

SOAP tillåter att man bygger ihop applikationer genom att man startar metoder i 
en process från någon annan, det kallas remote procedure call. Det gör att alla 
begränsningar av att man måste köra programmet på samma dator eller att det 
måste vara skrivet på samma språk försvinner. SOAP fungerar enligt klient – server 
kommunikation eftersom man kommunicerar via HTTP. En klient är ett program 
som med hjälp av XML strukturerar upp data som skickas som en ström över 
HTTP för att starta en funktion på en annan dator.  
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Genom att man skickar data över HTTP så får man funktionaliteten att datat 
kommer igenom nästan alla brandväggar. Detta oavsett vilken plattform 
brandväggarna är implementerade på. På mottagande sida finns en server som 
innehåller kod för att lyssna efter och tolka SOAP medelanden som kommer in. 
Klienten och servern som kommunicera med varandra behöver inte ha någon 
förkunskap om varandra överhuvudtaget. 

SOAP är utbyggbart, vilket betyder att man kan bygga på mer saker på klienten 
eller på servern eller på protokollet själv utan att de andra delarna slutar fungera 
vilket är bra. Dessutom kan SAOP arbeta med så kallade mellanhänder och 
arkitekturer med flera lager. Detta betyder i praktiken att ett SOAP meddelande 
kan gå igenom olika noder och beroende på vad som står i huvudet av 
meddelandet så kan varje nod bearbeta en del av meddelandet och sen skicka 
vidare. Denna typ av mellanhands bearbetning görs med ett strikt kontrakt mellan 
klienten och mellanhands noden med hjälp av envelopes. I dess första rader står 
adresserna till avsändaren och mottagaren. När en mottagare tar emot 
meddelandet så kryssar den över sitt namn. Om det är specificerat att avsändaren 
vill ha svar, så byter man ordning på mottagaren och avsändarens adress på nästa 
rad och skickar tillbaka det till avsändaren. Om det står flertalet mottagare i 
meddelandet så skickas det vidare till nästa mottagare efter man kryssat över sig 
själv.  

SOAP har också en samling definitioner som är kodnings regler vilka brukar kallas 
base level encodings. Dessa kodningsregler är många och använder stort 
dokumentationsutrymme för att beskriva. Detta tyder på att i vissa fall är 
definitionerna relativt komplexa. Dessa koder som finns är inte ett måste, man kan 
använda de man vill, bara det finns en överenskommelse om hur allt ska ske 
mellan de som kommunicerar. Det finns också ett antal regler som används till att 
kalla på procedurer över nätet till en annan dator.  

Vissa saker är viktigt att tänka på när man använder SOAP. Bland annat så kan 
SOAP bara skickas genom HTTP med POST metoden. Man ska också tänka på 
att alltid specificera att XML meddelandet som att det är av mime typen text/xml. 
Utelämnas detta är det möjligt att datan tolkas som att det är av typen text/html 
vilket resulterar i att XML tolkaren som finns hos mottagaren inte kan tolka det 
som kommer. 

SOAP har ett standardiserat meddelandeformat. Det mesta har MIME typen 
text/xml och innehåller SOAP meddelandet som är ett XML dokument. 
Dokumentet innehåller ett huvud som inte måste vara med och en kropp med all 
data som måste vara med. Det är huvudet som kan bearbetas av noder som agerar 
mellanhänder, kroppen är däremot alltid avsedd att läsas och tolkas bara av den 
slutgiltiga mottagaren. Man kan också göra vissa bifogningar till kroppen av 
meddelandet.[14][15] 
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När vi läste om SOAP så kom vi fram till att det uppfyller våra krav på 
interoperabilitet och versionssäkerhet tack vare att det baseras på XML. Men om 
vi skulle använda SOAP måste vi använda HTTP för att skicka meddelanden 
vilket vi inte siktar på efter som det medför vissa komplikationer i 
mobiltelefonerna. Protokollet är kraftfullt och ganska komplicerat att använda 
med alla inställningar och funktioner, vilket inte heller lämpar sig för 
mobiltelefonernas begränsade hårdvara och vårt användningsområde. Slutsatsen 
för oss blev att SOAP är onödigt stort och för svårimplementerat för den enkla 
kommunikationen de mobila klienterna ska använda. 
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Bilaga 2 

8.2 RSA 

För att säkerhetsställa att den data som skickas mellan klient och server inte läses 
av en tredjepart vill vi använda oss av någon slags krypteringsalgoritm. När vi 
letade efter möjliga algoritmer dök RSA upp eftersom den är väl använd och det 
finns flera olika gratis implementeringar av den till Java. 

RSA är en välkänd och välanvänd asymmetrisk krypteringsalgoritm. Bokstäverna i 
namnet står för de första bokstäverna i efternamnet på de tre skaparna av 
algoritmen. När man säger att en krypteringsalgoritm är asymmetrisk menas det 
att den har två olika nycklar, en publik för kryptering och en privat för 
dekryptering. Kortfattat går RSA ut på att man väljer två stycken mycket stora 
primtal (p & q) som man håller hemliga. Sedan multiplicerar man dem för att få 
ett nytt tal (n) som tillsammans med ett ytterligare primtal (e) som valts efter vissa 
regler bildar den publika nyckeln. För att dekryptera det som har krypterats med 
den publika nyckeln används sedan p, q och e tillsammans i en formel. Det finns 
flera olika implementationer av RSA för Java tillgängliga. Vi har gjort försök med 
att implementera RSA i mobilapplikationen och på servern men det har visat sig 
mycket svårt att få det att fungera i mobilklienterna. Det här beror på att det 
bibliotek som behöver importeras till J2ME blir alldeles för stora. Hårdvaran i 
mobiltelefonerna räcker inte heller till för att ta fram de stora primtalen som 
behövs. Egentligen har vi inte någon användning för en asymmetrisk 
krypteringsalgoritm. Skulle det dock finnas en enkel och resurssnål sådan är det 
inte heller något hinder. Efter de upptäckterna är det ingen idé att fortsätta med 
RSA för vår del. [16], [17] 
 


