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Abstract 
When different type of programs are developed one wants to make these adjustable to 
future changes and requirements. It must be done a good design of the program from the 
beginning to make it possible to continue development of it without having to redo big 
parts of it to high costs. In the area of object orientation there are design pattern, which 
can be used to design systems that can be adjusted to new changes in an easier way. I 
have in this thesis chosen to take a closer look at how to design a program that sends 
SMS to cell phones through a system of an operator. One requirement on the program is 
that it has to be possible to change what operator to send though in an easy way. I have 
chosen a design pattern named Bridge and investigate if a use of it makes a program 
operator independent.  
 
This thesis is for system developers who have basic knowledge of object orientation and 
have programmed in Java.  
 
The hypothesis that is tested is: “If the design pattern Bridge is used to construct a 
program that sends SMS, then it will be a program where an operator’s API easily can 
be replaced by another operator’s API. 
 
The investigation was done by collecting a number of API’s from different companies 
who offer the possibility to send SMS through themselves. Code was created for the 
classes that are part of the design pattern Bridge and specific code for every tested API 
were done and compiled and run. After that the possibility to switch between API’s in 
an easy way was investigated.  
 
The result of the investigation was that it is possible to integrate some of the API’s with 
Bridge and that the switching between API’s is working. But to find out if Bridge can 
be used in a real program demands further investigations.  
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
När olika typer av program utvecklas vill man göra dessa anpassningsbara till framtida 
förändringar och krav. Det måste göras en bra design från början av programmet för att 
det ska vara möjligt att vidareutveckla det utan att behöva göra om stora delar det till en 
stor kostnad. Inom objektorienteringen område finns det designmönster som kan 
användas för att designa system som kan anpassas till nya förändringar på ett enklare 
sätt. I detta kandidatarbete har jag valt att titta på hur man ska designa ett program som 
skickar SMS till mobiltelefoner via en operatörs system. Ett krav på det programmet är 
att det ska gå att byta operatör att skicka via på ett enkelt sätt. Jag har valt ett 
designmönster som heter Bridge och undersöker om en användning av det gör att ett 
program blir operatörsoberoende.  
 
Detta arbete riktar sig till systemutvecklare som har grundläggande kunskaper om 
objektorientering och har programmerat i Java.  
 
Hypotesen som testas är: ”Om designmönstret Bridge används för att konstruera ett 
program som skickar SMS så blir det ett program där en operatörs API enkelt kan bytas 
ut mot en annan operatörs API.” 
 
Undersökningen gjordes genom att samla in ett antal API:er från olika företag som 
erbjuder möjligheten att skicka SMS via dem. Kod skapades för de klasser som ingår i 
designmönstret Bridge och kod specifik för varje testat API gjordes och kompilerades 
och kördes. Därefter undersöktes möjligheten att växla mellan API:er på ett enkelt sätt.  
 
Resultatet av undersökningen blev att det går att integrera en del API:er med Bridge och 
att växlingen mellan API:er fungerar. Men för att se om man kan använda Bridge i ett 
program som ska köras skarpt så krävs ytterligare undersökningar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag har tidigare som anställd på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) arbetat i ett projekt 
som heter Wireless Festival. Projektet var i samarbete med Hultsfredsfestivalen och min 
uppgift tillsammans med medarbetare på BTH var att utveckla tjänster för mobil-
telefoner. Det vi utvecklade var webbapplikationer som festivalbesökarna surfade till 
via mobilen för att få information om vad som händer på festivalen. Ett önskemål under 
projektet var att även kunna skicka ut SMS till festivalbesökarna. Det visade sig finnas 
intresse av att bli påmind om en konsert en tid innan den började. Denna funktion 
implementerades aldrig på grund av brist på utvecklare i projektet och oklarheter vem 
som skulle betala utskicken av SMS.  
 
En annan diskussion i projektet var hur man gör en mobil tjänst oberoende av en viss 
operatör. Det skulle vara bra om man kunde bygga tjänsten så det gick byta operatör 
utan att behöva bygga om stora delar av den. Det är bra om man kan växla operatör på 
ett enkelt sätt utan höga extra utvecklingskostnader.  
 
Ovanstående gjorde mig intresserad av att titta närmare på hur man skulle kunna 
designa ett program för att skicka SMS till mobiltelefoner där det finns möjlighet kunna 
byta operatör som SMS:en levereras via utan att stora ändringar av programmet behöver 
göras.  

1.2 Mål och syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka om det går att använda designmönstret Bridge för att 
bygga ett program där det enkelt går att växla vilken operatör man väljer att skicka SMS 
via. Jag ska också undersöka hur mycket programmering som krävs och tiden denna 
programmering tar vid en användning av Bridge. Ett bättre beslutsunderlag för att fatta 
beslut om man ska bygga ett program enligt designmönstret Bridge ska tas fram. En 
uppskattning av kompetenskrav, omfattningen på programmeringen och tidsåtgång 
ingår i ett sådant beslutsunderlag. 
 
Målet är att få veta om det överhuvudtaget går att använda designmönstret Bridge för att 
bygga ett program där det enkelt ska gå att växla operatör man skickar SMS via. Kod 
ska skrivas för att få svar på om Bridge kan användas för att skicka SMS och växla 
mellan operatörer. Vad som måste undersökas mer innan man bygger ett program med 
Bridge som körs skarpt ska också tas fram.  
 
Kunskapen som detta kandidatarbete ger kan användas vid design av ett system som 
skickar ut påminnelser via SMS. Det kan även användas i mer avancerade system, till 
exempel ett system där mobila användaren betalar för en tjänst med ett SMS och får ett 
SMS tillbaka med en kod som ger tillgång till en viss mobil tjänst. 
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1.3 Målgrupp 
Detta kandidatarbete riktar sig till systemutvecklare med erfarenhet av objektorienterad 
programmering. Jag utgår från att läsaren har kunskap om vanliga begrepp inom objekt-
orientering och har grundläggande kunskap om UML. Den kod som skapats har skrivits 
i programmeringsspråket Java och jag förutsätter att läsaren har grundläggande 
kunskaper i Java. Vissa ord och förkortningar vars betydelse jag bedömt inte vara 
självklar för målgruppen har jag valt att samla i en ordlista i slutet av rapporten.  

1.4 Hypotes 
Om designmönstret Bridge används för att konstruera ett program som skickar SMS så 
blir det ett program där en operatörs API enkelt kan bytas ut mot en annan operatörs 
API. 
 
Med enkelt i hypotesen menas följande: 

1. Det ska gå att välja vilket API som ska användas genom att ange det som 
argument vid programstart. Att byta API ska kunna göras genom att starta om 
programmet och ange ett annat API som argument.  

2. När en ny API ska användas så ska man bara behöva byta ut en liten del i 
programmet. Övriga delar av programmet ska inte behöva ändras eller 
kompileras om. 

3. Den programmering som krävs när ett nytt API ska användas får max ta 8 
timmar.  

 
Tidsgränsen har jag kommit fram till med hjälp av egna programmeringserfarenheter. 
Det ska man hinna inom 8 timmar och om det tar längre tid tyder det på att det är 
komplicerat och inte enkelt anser jag.  

1.5 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts: 

1. Endast funktionen att skicka SMS ut till mobiler via operatören studeras. Det 
finns ett flertal funktioner i API:erna men här har valts att fokusera bara på 
denna vitala funktion. Fungerar inte den så finns det ingen anledning till att 
studera övriga. Därför har den här avgränsningen gjorts. Funktioner för att 
hantera inkommande SMS från mobiltelefoner behandlas alltså inte i detta 
arbete.  

2. Programmeringsspråk som används är Java. Anledningar till valet är att jag själv 
har goda kunskaper om språket, många andra har det också och det är vanligt 
språk att bygga system i. Trots att Java valts så går det att tillämpa design-
mönstret i vilket objektorienterat språk som helst. 

3. Jag har valt ut ett antal API:er som finns tillängliga på Internet utan krav på 
registrering eller att man måste vara kund. Dessa API:er skiljer sig något när det 
gäller teknik som används. Jag anser att dessa är tillräckligt för att genomföra 
testen av hypotesen. 

4. I ett program som körs skarpt så kommer man troligtvis att behöva göra 
massutskick av SMS vid en tidpunkt. Här testas bara att skicka ett SMS åt 
gången. 
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2 Designmönster 
Det här avsnittet innehåller information om designmönster generellt, designmönstret 
Bridge som valts och motiveringen varför Bridge valts. 
 
När olika typer av program utvecklas vill man göra dessa anpassningsbara till framtida 
förändringar och krav. Verkligheten förändras och de kunder som köper programmet 
vill ha nya funktioner som kräver uppdateringar av programmet. Det kostar pengar att 
utveckla program och därför är det viktigt att få så kort utvecklingstid som möjligt. När 
ny funktionalitet ska läggas till ett befintligt program ändringar göras i källkoden. 
Därefter måste den nya versionen testas för att kontrollera att den är stabil och fri från 
fel. Om stora ändringar görs så ökar också omfattningen på testingen och sannolikheten 
för fel i programmeringen. Avgörande för om ett program ska kunna förändras till nya 
krav med en begränsad mängd utvecklingsresurser i form av tid och utvecklare är att 
systemet när det ursprungligen byggdes är anpassat för de nya förändringarna. Det 
måste göras en bra design från början av programmet och det är när den designen görs 
som designmönster kommer till användning. Enligt Gamma et al (1995 s. 23-24) så 
måste man fundera på hur systemet kan komma att utvecklas under sin livstid för att få 
ett system som kan förändras. En design som inte tar hänsyn till förändringar riskerar att 
få designas om med stora förändringar vilket kostar mycket. Med designmönster kan 
man undvika detta eftersom designmönster gör det möjligt för system att ändras på vissa 
sätt.  
 
Gamma et al. (1995) har skrivit en känd bok med titeln Design Patterns Elements of 
Reusable Object-Oriented Software som beskriver 23 designmönster. Dessa är indelade 
i de tre grupperna Creational Patterns, Structural Patterns och Behavioral Patterns. Det 
är fyra författare till boken och dessa brukar ibland kallas Gang of Four. Enligt dem är 
designmönster ”descriptions of communicating objects and classes that are customized 
to solve a general design problem in a particular context”. Enligt Gamma et al (1995 s. 
3) har ett designmönster följande delar: 

1. Ett namn. 
2. Ett problem och sammanhang där designmönstret ska användas. 
3. En beskrivning av klasser och objekt som designmönstret består av. 
4. Ett antal konsekvenser. 

 
Eriksson & Penker (1996) ger följande definition på designmönster: 

Designmönster är återkommande och välgjorda designlösningar som har namnsatts och kan 
återanvändas vid design av objektorienterade system. De designmönster som finns i böcker och 
tidningar brukar beskrivas med ett namn, själva mönstret, ett eller flera praktiska 
användningsområden, en implementation i ett eller flera olika objektorienterade språk samt 
upphovsman till mönstret. 

 
Det designmönster som används i detta kandidatarbete heter Bridge och tillhör gruppen 
Structural Patterns. Gamma et al. (1995 s. 151) beskriver syftet med Bridge med en 
mening: ”Decouple an abstraction from its implementation so that the two can vary 
independently.” Vad detta innebär är inte självklart för alla första gången man läser det. 
Shalloway & Trott (2005 s. 159-160) skriver att han inte förstod det första gången han 
läste det. Mycket av hans förvirring berodde på att han missförstod vad ordet 
implementation var i detta sammanhang. Eriksson & Penker (1996 s.396) skriver att 
implementation är en utvecklingsfas inom objektorienterade projekt där 
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programmeringen av systemet görs. Fasen kommer efter designfasen där designen av 
systemet görs med klassdiagram och liknande. Fasen implementation är med andra ord 
att skriva koden enligt den design som gjorts i designfasen. Det verkar som det var så 
Shalloway & Trott uppfattade ordet också, att det är själva programmeringen av en 
design. Men när det gäller Bridge är det annorlunda. Då är implementationen en del av 
klasserna i designmönstret. Implementation är klassen Implementor och dess subklasser 
och abstraction är klassen Abstraction och dess subklasser (se Bild 1). Klasserna i 
abstraktion kan ändras utan att klasserna i implementation påverkas och klasserna i 
implementation kan ändras utan att abstraction påverkas. Det är vad det citerade syftet 
ovan innebär.  
 
Metsker (2002 s. 65) skriver att ett klassiskt exempel där Bridge är används är 
drivrutiner. Han tar upp som exempel drivrutiner för databaser och JDBC och skriver 
följande: 

In short, JDBC is an application programming interface (API) for executing structured query 
language (SQL) statements. Classes that implement the interface are JDBC drivers, and 
applications that rely on these drivers are abstractions that can work with any database for which a 
JDBC driver exists. The JDBC architecture  decouples an abstraction from its implementation so 
that the two can vary independently – an excellent example of Bride. 

 

 
Bild 1. UML-diagram med klasser som Bridge består av.  
 
Bild 1 visar ett UML-diagram med de klasser som Bridge består av och deras relationer 
till varandra. I diagrammet är klassen Implementor abstrakt, men det är i Java möjligt 
att göra ett interface istället för den klassen. Istället för att göra subklasser till 
Implementor så görs klasser som använder ett interface med samma namn. Om detta 
skriver Shalloway & Trott (2005 s. 183): ”In C# and Java, either an abstract class or an 
interface can be used. The choice depends on whether implementations share common 
traits that abstract classes can take advantage of.” Om subklasserna till Implementor har 
mycket kod som är lika så kan den läggas i den abstrakta klassen, men om de har lite 
gemensamt så kan interface vara att föredra. En fördel med interface här istället för 
abstract klass är att klassen då kan ärva från en klass som inte är del av Bridge. Om 
klassen ärver från Implementor så går inte det eftersom multipelt arv inte är möjlig i 
Java. Bild 2 visar ett UML-diagram på Bridge där ett interface används. 
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Bild 2. UML-diagram över Bridge där ett interface används istället för abstrakt klass.  
 
Gamma et al. (1995 s. 24) beskriver en situation där Bridge kan användas för att lösa ett 
problem. Situationen är att systemet man utvecklar är beroende av en extern plattform 
med ett visst API. De skriver att system som är beroende på detta sätt kan vara svåra att 
anpassa till andra plattformar. För att minska beroendet av en specifik plattform anger 
de Bridge som lämpligt designmönster. Den situationen är lik den som är i detta 
kandidatarbete. Varje företag har sin plattform och sitt eget API för att hantera SMS. Ett 
program som är oberoende av ett specifikt företags lösning är önskvärt. På grund av 
dessa likheter så valdes designmönstret Bridge, för att se om det fungerar även i ett 
program som skickar SMS via olika företags API:er.  
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3 API:er 
API:er från företagen Ballou, Maingate och Telenor har studerats. Ballou är ett företag 
som tillhandahåller webbhotell men även har tjänsten att skicka SMS. De två andra är 
operatörer. Det är alltså inte bara operatörer som erbjuder tjänsten att kunna koppla ihop 
sitt program med deras system och skicka SMS. Dessa företag valdes eftersom de har 
sina API:er tillgängliga gratis på Internet utan något krav på registrering. Det hade 
säkert varit möjligt att få tillgång till fler API:er om jag kontaktat fler förteg, men för att 
testa hypotesen anser jag att dessa tre räcker. Istället för att spendera tid på att skaffa 
fler API:er, bedömde jag det vara bättre att lägga den tiden på genomförandet av testet.  
 
I valda API:er används olika tekniker och sätt att integrera sitt eget program med 
företagets system. Jag har valt att dela upp dem i dessa grupper: 

1. XML över HTTP. Företaget har en XML-standard som definierar hur 
meddelanden ska vara strukturerade. Här får man i sin egen programvara skriva 
kod som genererar rätt XML som skickas genom att använda HTTP. 

2. XML via socket. Företaget har en XML-standard som definierar hur 
meddelanden ska vara strukturerade. Här får man i sin egen programvara skriva 
kod som genererar rätt XML som skickas via en socket. 

3. XML-RPC. Funktioner i företagets system anropas via en komponent med 
funktionalitet enligt specifikationen XML-RPC. 

4. URL. En variant är att skicka vanliga anrop till en webbserver och ange 
meddelandet i själva URL:en. Exempel: 
http://domän.se/send.php?nummer=+46555555555&meddelande=Hello! 

5. Komponent. Företaget har utvecklat någon komponent i till exempel Java 
genom vilken kommunikationen med företagets system sker. Komponenten 
integrerar man i det program man själv utvecklar.  

3.1 Företagens API:er 
Vissa företag erbjuder bara en teknik till exempel XML över HTTP, medan andra 
tillhandahåller möjligheten att välja på flera. Här följer en sammanfattning av varje 
företags tekniska lösning. 

3.1.1 Ballou 
Ballou erbjuder enligt sin dokumentation de tre integrationsmöjligheterna socket-
connections, XML-RPC och HTTP. I min gruppering ovan kallas dessa XML via 
socket, XML-RPC och URL. Den variant som Ballou rekommenderar att man använder 
i första hand är socketconnections. Det finns kodexempel i flera programmeringsspråk 
för varje variant, vilket underlättar för utvecklare. Om man vill använda XML-RPC 
tillsammans med Java måste man ha en tredjepartkomponent som har funktionalitet 
enligt specifikationen XML-RPC. För de övriga två alternativen används bara klasser 
som ingår i språket Java, till exempel Socket och HttpUrlConnection.  

3.1.2 Maingate  
Maingate har utvecklat ett eget Software Development Kit (SDK) som kan användas för 
att skriva program som kommunicerar med dem. I detta SDK finns Javaklasser som 
genererar XML som skickas till Maingate. Det går även om man föredrar det skapa 
XML själv och skicka det över HTTP.  
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3.1.3 Telenor 
Telenor har flera varianter för att kommunicera med deras system. Den jag valt heter 
SMS Pro och där används bara XML över HTTP. I dokumentationen finns inga 
kodexempel utan det står bara hur den XML man skickar till Telenors system ska vara. 
Det betyder att utvecklare själva bestämmer hur de skapar den XML som ska skickas.  

3.2 Val av teknik 
Jag har valt att undersöka om det går att integrera de tre ovan nämnda företagens API:er 
med designmönstret Bridge. Även om två av dessa erbjuder fler tekniker så har bara en 
teknik valts från varje API. Tre olika tekniker har valts för att få kunskap om vald 
teknik påverkar integrationen med Bridge och i så fall hur. Det ger ett bättre besluts-
underlag vid ett framtida beslut om och hur Bridge ska användas. Tekniken XML över 
HTTP testas med Telenors API. Maingate är den enda av dem som har en komponent så 
därför testas den. Ballou har XML över socket som också testas. 
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4 Metod 
För att undersöka om hypotesen stämmer måste Javakod skrivas och testas. Detta ska 
genomföras i följande steg:  

1. Skapa testprogrammet. Först ska ett testprogram skrivas i Java som innehåller 
klasser som ingår i designmönstret Bridge. Detta behövs för att kunna kompilera 
och kontrollera att den klass som görs för varje API är korrekt gjord och 
verkligen fungerar. Det ska bara vara precis så mycket kod som krävs för att få 
med hela designmönstret och kompilera och köra det.  

2. Kod för varje API. Därefter ska kod skapas och testas för de tre API:erna som 
valts att undersöka. Detta steg består av flera steg som ska göras för varje API. 
Tiden det tar att göra steg a och b ska skrivas upp för att kunna kolla om det tar 
under 8 timmar. Stegen är följande: 

a. Studera API och integrera med Bridge. Funktionen som skickar SMS i 
API:et studeras och kontrolleras om den kan integreras med Bridge. En 
lyckad integration innebär att det räcker med att skapa en subklass till 
klassen Implementor (se Bild 1) och att all kod för att skicka ligger i 
subklassens metod sendSMS. 

b. Skriva koden och kompilera. Javakoden skrivs och därefter kompileras 
den för att verifiera att det är giltig kod. Giltig kod är det om en 
kompilering med kommandot javac inte skriver ut några fel eller 
varningar. Vid kompilering ska javac som följer med J2SE Development 
Kit 5.0 Update 9 användas. 

c. Skriva program som simulerar företagets API. Om steg a och b ovan har 
gått bra så ska ett litet program byggas för att simulera företagets API. 
Detta program ska användas när testprogrammet körs. Om steg a eller b 
misslyckades så finns det ingen anledning att bygga detta program och 
testköra eftersom det då redan är klart att just det API:et inte fungerar 
med Bridge. 

d. Testa kod för API med testprogrammet. Testprogrammet körs med koden 
för API:et för att kontrollera att den gör det den ska. En lyckad körning är 
att meddelandet skickades till programmet som simulerar API:et och att 
inga undantag kastas.  

3. Växling mellan API:er. Efter att de olika API:erna är programmerade och testade 
ska det undersökas om det går att växla mellan olika API:erna och även lägga till 
en ny utan att hela testprogrammet behöver ändras eller kompileras om. Om den 
klass som skapas för ett nytt API kan kompileras för sig själv och sedan köras 
tillsammans med det tidigare kompilerade testprogrammet så är det bevisat att det 
går att växla. Den nya klassen ska vara en subklass till Implementor.  
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5 Genomförande 
Testningen gjordes på en dator med operativsystemet Windows XP SP2. All 
kompilering och körning gjordes i Kommandotolken med program som ingår i J2SE 
Development Kit 5.0 Update 9. All kod har skrivits i texteditorn Crimson Editor 3.51 
med undantag för en Servlet som skrevs i Netbeans 5.5.  

5.1 Skapa testprogrammet 
Först skapades de klasser som motsvarar Client, Abstraction, RefinedAbstraction och 
Implementation i designmönstret Bridge. Klasserna har samma namn som i Bild 1, utom 
Client som döptes till Test1 istället. Metoderna Operation och OperationImp fick 
namnen sendMessage och sendSMS istället eftersom det passade bättre för ett program 
som skickar SMS. Koden i main-metoden i Test1 lades till efter hand som koden för 
varje API skapades. När detta steg var genomfört var den metoden tom.  
 
Alla klasser lades i samma mapp och kompilerades och kördes för att kontrollera att det 
var giltig kod. Kompileringen med kommandot C:\mapp\javac *.java genererade 
inga felmeddelanden. Därefter kördes programmet med kommandot C:\mapp\java 
Test1 utan några kastade undantag eller andra felmeddelanden. 

5.2 Kod för varje API 
5.2.1 Ballou 
Att kunna integrera Ballous API i designmönstret bedömde jag inte vara några problem 
efter att ha läst deras dokumentation. Ballous API-dokumentation har färdigskriven kod 
i Java för att skicka SMS. Denna kod kan kopieras in i metoden sendSMS i en subklass 
till Implementor. 
 
En subklass till Implementor med namnet ConcreteImplementorBallou skapades. I 
metoden sendSMS klistrades koden från dokumentationen in med vissa mindre 
ändringar. Jag fick själv skapa en strängvariabel med den XML som ska skickas. I 
dokumentationen fanns ett exempel på XML för att skicka ett SMS så jag använde det 
och la till nummer och meddelande. URL:en och porten som meddelandet ska skickas 
till ändrades för att den inte skulle skicka till Ballou utan istället till det lilla program 
som simulerar Ballous API, vilket är klassen SocketAPI.  
 
Klassen Test1 uppdaterades så att en instans av ConcreteImplementorBallou kan skapas 
i metoden main. Därefter kompilerades klassen ConcreteImplementorBallou och Test1 
med följande kommando utan några felmeddelanden: 

C:\mapp\javac ConcreteImplementorBallou.java Test1.java 

Klassen SocketAPI som simulerar Ballous API skapades. Programmet lyssnar på en 
port, tar emot data från ett anslutande program och avslutas därefter. Den data som tas 
emot skrivs ut. 
 
Därefter gjordes ett test med att köra testprogrammet för att se om koden i 
ConcreteImplementorBallous utför det den ska. Först startades programmet som 
simulerar Ballous API. Därefter kördes följande kommando för att prova att skicka 
meddelandet Hello! till nummer +46555555555: 

C:\mapp\java Test1 Ballou +46555555555 Hello! 
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Inga undantag kastades under körningen. Programmet som simulerar API:et skrev ut 
den XML som skickades från klassen ConcreteImplementorBallou, vilket var följande: 

<?xml version="1.0"?> 
<ballou_sms_request> 
  <auth username="username" password="password"/> 
  <request type="sms" from="originator" to_msisdn="+46555555555"  
     date="senddate" reqid="requestId">Hello!</request> 
</ballou_sms_request> 

Att skapa en subklass till Implementor och köra testprogrammet med den klassen 
fungerade alltså.  

5.2.2 Telenor 
I Telenors API-dokumentationen finns information om vilken XML som ska användas 
när man kommunicerar med Telenor. Något exempel med Javakod som Ballou har finns 
inte. Jag såg inget hinder med att helt enkelt lägga in XML:en i en strängvariabel i 
metoden sendSMS och skicka den genom att använda klassen HttpURLConnection. 
HttpURLConnection ingår i Java och används för att göra HTTP-anrop. 
 
Subklassen till Implementor för Telenor döpte jag till ConcreteImplementorTelenor. I 
metoden sendSMS lade jag till en sträng med XML och använde HttpURLConnection 
för att skicka den.  
 
Klassen Test1 uppdaterades så att en instans av ConcreteImplementorTelenor kan 
skapas i metoden main. Därefter kompilerades klassen ConcreteImplementorTelenor 
och Test1 med följande kommando utan några felmeddelanden: 

C:\mapp\javac ConcreteImplementorTelenor.java Test1.java 

Eftersom XML:en skickas över HTTP tyckte jag det var lämpligt att simulera Telenors 
API med en servlet som körs på en webbserver. En servlet med klassnamnet NewServlet 
skapades som läser data i HTTP-anropet och skriver ut denna. En webbapplikation med 
servletten skapades i utvecklingsverktyget Netbeans 5.5. 
 
Testprogrammet kördes sedan med klassen ConcreteImplementorTelenor för att 
kontrollera att den utför det den ska. Innan testprogrammet kördes startades webb-
applikation med servletten. Följande kommando kördes för att prova att skicka 
meddelandet Hello! till nummer +46555555555: 

C:\mapp\java Test1 Telenor +46555555555 Hello! 

Inga undantag kastades under körningen. Servletten skrev ut den XML som skickades 
från klassen ConcreteImplementorTelenor, vilket var följande: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<mobilectrl_sms> 
<header> 
<customer_id>CUSTOMER</customer_id> 
<sub_id_1>DepartmentA</sub_id_1><sub_id_2>GroupB</sub_id_2> 
<request_id>A332211</request_id> 
<credentials> 
<username>username</username><password>xxxxxxxx</password> 
</credentials> 
<start_delivery>200411011015</start_delivery> 
<valid_until>200411011315</valid_until> 
</header> 
<payload><sms account="72119" premiumrate="3"><message>Hello!</message> 
<to_msisdn>+46555555555</to_msisdn></sms></payload> 
</mobilectrl_sms> 
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Att skapa en subklass till Implementor och köra testprogrammet med den klassen 
fungerade alltså. 

5.2.3 Maingate 
I dokumentationen över den komponent Maingate utvecklat finns det ett exempel med 
Javakod för att skicka ett SMS. Min första tanke var att en möjlig integration med 
Bridge vore att kopiera koden till metoden sendSMS, men det visade sig vid närmare titt 
att det inte var så enkelt. I kommentaren till koden står det ”Precondition: A login must 
have been performed.” Med andra ord, för att kunna använda skicka-funktionen i 
komponenten måste en inloggning ha gjorts. Jag bedömde att det skulle gå att ha all 
exempelkod i funktionen sendSMS om inloggningen görs av en annan metod. 
 
En subklass till Implementor skapades som döptes till ConcreteImplementorMaingate. 
Exempelkoden klistrades in i funktionen sendSMS och parametrarna till metoderna 
setDestAdresses och send byttes ut mot sendSMS-metodens parametrar. Därefter 
gjordes ett försök att kompilera klassen med följande kommando: 

C:\mapp\javac ConcreteImplementorMaingate.java 

Kompileringen misslyckades. Enligt felmeddelanden hittade den inte de klasser som 
ingår i Maingates komponent, t.ex. SMS_v1_0. Felmeddelandena var ”cannot find 
symbol”. Felet berodde på att Maingates komponent inte var med i classpathen. Ett nytt 
försök med följande kommando gjordes: 

C:\mapp\javac -classpath .;Maingate_MOPJavaSDK_v1.0.9.jar 
ConcreteImplementorMaingate.java 

Vid denna kompilering visades endast ett felmeddelande om variabeln apiSession som 
skickas som parameter till konstruktorn för SMS_v1_0. För att få en kompilerad version 
av ConcreteImplementorMaingate för testkörning så tog bort parametern apiSession och 
kompilerade igen med nyss körda kommando. Då genomfördes kompileringen utan 
felmeddelanden.  
 
Klassen Test1 uppdaterades och kompilerades så att en instans av 
ConcreteImplementorMaingate kan skapas i metoden main. Därefter kördes följande 
kommando för att se vad som händer när ConcreteImplementorMaingate används: 

C:\mapp\java -classpath .;Maingate_MOPJavaSDK_v1.0.9.jar Test1 
Maingate +46555555555 Hello! 

Körningen misslyckades eftersom det kastades undantag. Följande skrevs ut: 
com.maingate.api.sdk.exceptions.APIException: 
0:0:java.lang.NullPointerException 
  at com.maingate.api.sdk.general.Operation.bind(Operation.java:63) 
  at ConcreteImplementorMaingate.sendSMS(ConcreteImplementorMaingate.java:8) 
  at RedefinedAbstraction.sendMessage(RedefinedAbstraction.java:8) 
  at Test1.sendMessageToMobile(Test1.java:10) 
  at Test1.main(Test1.java:23) 

Att skapa en subklass till Implementor och köra testprogrammet med den klassen 
fungerade inte för Maingate. 
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5.3 Växling mellan API:er 
Det måste gå att lägga till en ny subklass till Implementor utan att behöva ändra eller 
kompilera om Test1 för att det ska vara bevisat att det går att växla till ett nytt API. För 
att testa detta skapades klassen ConcreteImplementorX som får vara kod för ett API som 
inte är känt nu men som kommer att läggas till i framtiden. Klassen kompilerades i 
samma mapp som klassen Implementor finns med följande kommando utan 
felmeddelanden: 

C:\mapp\javac ConcreteImplementorX.java 

I klassen Test1 finns if-satser som kollar ett argument till programmet och skapar en 
instans av önskad klass. Som Test1 ett är skapad så går det att välja vilken av 
subklasserna till Implementor som man vill använda genom att ange ett visst argument 
vid programstart. Det går alltså växla mellan API:er som finns med i if-satserna i Test1 
men inte växla till den nya klassen ConcreteImplementorX. För att kunna välja subklass 
till Implementor som ska skapas utan att ha med klassnamnet i koden för Test1 så måste 
koden skrivas på något annat sätt. Sökningar på Internet gjordes för att finna en lösning. 
Det visade sig att det finns funktioner i Java för att lösa detta problem. Lösningen är att 
använda klassmetoden forName(String className) i klassen java.lang.Class. En kopia 
av Test1 gjordes och skrevs om och döptes till Test2. I Test2 används metoden forname 
istället för if-satser. En körning med Test2 tillsammans med klassen 
ConcreteImplementorX gjordes med följande kommando: 

java Test2 ConcreteImplementorX +46555555555 Hello! 

Inga felmeddelande uppstod under körningen och följande text skrevs ut: 
Message "Hello!" sent to number +46555555555. 

5.4 Tidsåtgången 
Tiden det tog att utveckla koden för varje API finns redovisat i nedanstående tabell. 

API Tidsåtgång 
Ballou 3 timmar 
Telenor 5 timmar 
Maingate 5 timmar 

Tabell 1. Tidsåtgång för att göra koden för API:erna. 
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6 Analys och resultat 
Testen med klasserna ConcreteImplementorBallou och ConcreteImplementorTelenor 
genomfördes utan problem. De klarade de olika stegen under punkten Kod för varje API 
i metodbeskrivningen. Det gjorde däremot inte klassen för Maingates API, dvs klassen 
ConcreteImplementorMaingate. Att sökvägen till jar-filen måste anges är inget problem. 
Detta påverkar inte om det går att använda Maingates komponent med Bridge eller inte. 
Anledningen till felmeddelandet om variabeln apiSession beror på att kodexemplet som 
jag klistrade in inte var komplett. Troligtvis är detta en variabel som sätts vid 
inloggningen som inte ingår i testet och därför inte är satt till något. Redan i detta steg 
har testningen av Maingates klass misslyckats. Jag ville ha en körbar version för att test 
att det går att växla till den och köra den och det är anledningen till att apiSession togs 
bort. Att körningen misslyckades var inte förvånande. Den troligaste anledningen till 
undantaget som kastades är att någon variabel i Maingates komponent inte är tilldelad 
och därmed null. Troligtvis är det en variabel som sätts vid inloggningen, vilket ju inte 
görs här. 
 
Växlingen mellan API:erna har jag visat går med klassen Test2. Det bör nämnas att jag i 
koden i subklasserna till Implementor inte skapat någon konstruktor. Om ett nytt API 
ska användas och det då krävs en klass med en konstruktor med parametrar så är det 
inte bara att lägga till den som jag gjorde med ConcreteImplementorX. Då måste 
klassen Test2 även skrivas om och kompileras om för att hantera parametrarna. 
Växlingen mellan API:er går alltså så länge ingen konstruktor skapas i subklassen till 
Implementor. Det bör också nämnas att hur klasser instansieras är inte del av själva 
designmönstret Bridge.  
 
Programmeringen av komponenterna för API:erna gjordes alla på under 8 timmar som 
den maximala tidsgränsen var satt till. Skulle jag skapat dessa komponenter igen så 
skulle det ta betydligt kortare tid eftersom jag nu kan mer nätverkprogrammering i Java 
än innan testet. Den mesta tiden gick åt att leta på Internet efter kodexempel och 
information om hur man skriver kod för att skicka data över ett nätverk. På Sun 
Microsystems webbplats hittade jag en guide med rubriken All About Sockets som 
innehåller information om hur man skickar data över nätverk. Den informationen 
användes då koden för varje API skrevs. Att göra en tidsuppskattning om hur långt det 
tar att programmera en viss sak kan vara svårt om man inte vet vilken kunskap 
programmeraren har. 
 
Är det sant det som hypotesen påstår? Visar den undersökning som gjorts att det går att 
byta API enkelt? I anslutning till hypotesen tidigare i rapporten finns en lista med tre 
punkter som beskriver vad ordet enkelt innebär i hypotesen. Om man tittar på första 
punkten så har undersökningen visat att det går att vid programstart ange vilket API 
som ska användas. När testprogrammet Test2 kördes angavs klassnamnet som 
argument. Andra punkten har undersökningen också visat går. Klassen 
ConcreteImplementorX skapades och kompilerades för sig utan att övrig del behövde 
kompileras om. Det gick därefter att köra testprogrammet med ConcreteImplementorX 
som argument. Tredje punktens tidsgräns på max 8 timmar klarades också som framgår 
av Tabell 1. Eftersom de kriterier som anges av punkterna är uppfyllda har under-
sökningen visat att det går enkelt att byta API:er. Det gick att använda Bridge till-
sammans med API:erna från Telenor och Ballou, men det var problem med Maingate 
som inte gick att bygga ihop så det fungerade med Bridge. Man kan därför inte säga 
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med säkerhet att det går att växla till Maingates API. Undersökningen visade dock att 
det gick växla mellan Ballou, Telenor och det företag som motsvarar klassen 
ConcreteImplementorX. Även om inte det gick att visa att det går att växla mellan alla 
API:er så går det i alla fall med en del. Undersökningen har alltså visat att det går att 
växla och det finns inget villkor som säger att det ska gå att växla mellan alla API:er 
som är med i undersökningen för att hypotesen ska stämma. Svaret på frågan om 
hypotesen stämmer är därför ja.  
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7 Diskussion 
Med de uppsatta avgränsningarna så har undersökningen visat att det går att integrera 
två av tre API:er med designmönstret Bridge och växla mellan dessa. Innan man gör ett 
program som ska köra skarpt anser jag man måste undersöka fler saker. Avgräns-
ningarna är för stora för att kunna svara på frågan om det går att använda det i ett skarpt 
program. Under genomförandet så visade det sig att för att kunna använda Maingates 
funktioner för att skicka så måste en inloggning vara gjord innan. I de övriga två testade 
API:erna skickas användarnamn och lösenord i den XML som innehåller meddelandet. 
Jag har i testet utgått från att det fungerar att ha en metod med samma typ och antal 
parametrar för varje API, men hur blir det om någon annan API kräver ett annat antal 
parametrar? I testprogrammet Test2 så skapas instanser av klasser genom en konstruktor 
utan några parametrar. Anta att instanser av de olika klasserna måste skapas med olika 
antal parametrar till konstruktorn. Går det då att skapa dem dynamiskt på det sätt som 
görs i Test2? Dessa två frågor ger inte denna undersökning svar på. De bör ingå som 
frågeställningar i en kommande undersökning anser jag.  
 
Jag har gjort program som simulerar företagens API:er. Detta för att slippa en kostnad 
för att öppna konto hos dem och för att jag bedömde det inte behövdes riktiga konto för 
att testa hypotesen. Syftet med undersökningen var aldrig att kontrollera om företagen 
funktioner för att skicka SMS verkligen fungerar. Det är själva integrationen med 
Bridge och funktionerna i API:erna som undersökningen fokuserat på. Här har det tagits 
för givet att den funktionen i API:et som skickar SMS fungerar. Det är en välanvänd 
funktion och de eventuella buggar som funnits borde därför vara upptäckta och 
åtgärdade.  
 
Man kan med rätta diskutera hur giltigt resultatet är när simulatorer används istället för 
att koppla upp mot företagens system och skicka riktiga SMS. Det finns en risk att jag 
missat något viktigt i API:ernas dokumentation när simulatorerna byggdes och resultatet 
har påverkats av det. Hade en test gjorts mot företagens system hade koden för varje 
API troligtvis behövt byggas annorlunda. En del API:er skickar tillbaka en retur på 
funktionen som skickar SMS som kanske inte kan ignoreras utan måste hanteras. I den 
här undersökningen har eventuella returer inte hanterats. Eventuellt hade en hantering 
av returerna lett till att något API inte kunnat integreras med Bridge. Min egen 
erfarenhet som systemutvecklare är att det ofta dyker upp något problem när man testar 
mot riktiga system, även om man försökt följa dokumentationen och tyckt man tänkt på 
allt. Jag rekommenderar att man genomför ett test med riktiga konton eftersom det inte 
går att bygga ett program som simulerar API:er exakt. Troligtvis upptäcker man fler 
problem som måste lösas när man testar API:et på riktigt och det bör man göra innan 
man bygger ett program som ska köras skarpt. 
 
I testkoden har bara tagits med det absolut nödvändigaste. När man bygger ett program 
som ska köras skarpt så måste det hantera fler saker. Det krävs mer felhantering, 
hantering av data från API:et och möjlighet att göra massutskick med mera. Det bör 
göras en ny undersökning liknande denna där dessa faktorer tas med också.  
 
Jag valde i testet att skriva kod för alla klasser i Bridge enligt Bild 1. I avsnittet där jag 
beskriver Bridge så tar jag upp att man kan använda ett interface istället för den 
abstrakta klassen Implementor. Det hade gått lika bra att använda interface i testkoden 
och det hade inte påverkat resultatet något. Om ett mer omfattande test ska göras med 
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inloggning och mer felhantering med mera så kan detta spela roll och det kan då vara 
värt att undersöka för- och nackdelar med ett interface istället.  
 
Java är det enda programmeringsspråket som använts här. Jag nämner i avgränsningarna 
att det går att tillämpa designmönstret Bridge i vilket objektorienterat språk som helst. 
Det bör nämnas att koden i testprogrammet Test2 använder funktioner som är specifika 
för Java för att skapa en instans av den klass som anges som argument. Jag har inte gjort 
någon test eller kollat upp i någon litteratur om det går att göra motsvarande i andra 
språk som till exempel C#. Den som vill göra ett program motsvarande Test2 i C# bör 
kontrollera om det finns den möjligheten att skapa instanser även i det språket. Eftersom 
koden i Test2 inte är en del av designmönstret så gäller fortfarande att Bridge går att 
använda med vilket objektorienterat språk som helst.  
 
Vad som enligt mig behöver göras nu är ett nytt test som liknar detta men inte med så 
stora avgränsningar. Testet bör göras mot riktiga konton hos företagen. Koden bör 
skrivas så man har med även inloggning, felhantering och massutskick av SMS. Efter 
ett sådant test bör man definitivt veta om man kan bygga ett program med Bridge och 
använda det skarpt.  
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8 Ordlista 
Här finns förklaringar på ord och förkortningar som används i detta kandidatarbete. 
 

API Ett samling publika funktioner som en komponent eller system har. 
Dessa kan anropas från andra program och system. API är en 
förkortning för Application Programming Interface. 

HTTP Protokoll som används framför allt för kommunikation mellan 
webbläsare och webbservrar, men kan även användas mellan andra 
system. HTTP är en förkortning för Hypertext Transfer Protocol. 

Netbeans En utvecklingsmiljö för att skriva program i Java. Netbeans är gratis 
och senaste version är 6.0. 

Servlet Är ett objekt skrivet i Java som körs i en webbserver. Servletten kan 
anropas på webbservern av till exempel en webbläsare.   

SMS Textmeddelande på högst 160 tecken som kan skickas från och till 
mobiltelefoner, men även till och från andra system. SMS är en 
förkortning för Short Message Service. 

XML XML är ett sätt att strukturera information. Information som skickas 
mellan system över Internet är ofta i XML-format. XML är en 
förkortning för EXtensible Markup Language. 

XML-RPC Teknik som möjliggör för program som körs på olika operativsystem 
och platser att göra funktionsanrop över Internet. När en funktion 
anropas skapas XML med information om funktionen och parametrar. 
XML:en skickas därefter över HTTP till den andra platsen. 
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Bilaga 1  Javakod för designmönstret Bridge 
I denna bilaga finns den kod som används i testerna som är en implementation av klasserna i 
Bridge. Det är klasserna som finns i Bild 1. Nedan finns innehållet i filerna för varje klass 
tillsammans med förklaringar.  
 

Implementor.java 
Klassen Abstraction motsvarar klassen med samma namn i Bild 1. Metoden sendSMS 
motsvarar OperationImp.  
 
public abstract class Implementor{  
 public abstract void sendSMS(String number, String message); 
} 

 

ConcreteImplementorBallou.java 
Den här klassen är en subklass till Implementor och innehåller kod för att kommunicera med 
företaget Ballous API. I metoden sendSMS finns XML och Javakod hämtat från Ballous 
dokumentation. I XML:en så har jag lagt in meddelande och nummer och i koden är 
värddatornamn och port ändrad till det program som simulerar Ballous API (Se Bilaga 2). 
 
import java.net.Socket; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.net.InetAddress; 
 
public class ConcreteImplementorBallou extends Implementor{ 
 
 private String host = "localhost"; 
 private int port = 8000; 
   
 public void sendSMS(String number, String message){ 
  try{ 
 
   String request = "";  
   request += "<?xml version=\"1.0\"?>"; 
   request += "<ballou_sms_request>"; 
   request += "<auth username=\"username\" password=\"password\"/>"; 
   request += "<request type=\"sms\" from=\"originator\" to_msisdn=\"" + number + "\" "; 
   request += "date=\"senddate\" reqid=\"requestId\">" + message + "</request>"; 
   request += "</ballou_sms_request>\n"; 
    
   StringBuffer response = new StringBuffer(); 
   InetAddress smsAddress = InetAddress.getByName( host ); 
   Socket smsSocket = new Socket(smsAddress, port); 
   smsSocket.setSoTimeout(10000); 
   smsSocket.getOutputStream().write(request.getBytes());    
   while(smsSocket.isConnected()){ 
    byte[] readBuf = new byte[1024]; 
    int numRead = smsSocket.getInputStream().read(readBuf, 0, 1024); 
    if(numRead == -1){ 
     break; 
    }else{ 
     response.append(new String(readBuf).substring(0, numRead)); 
    } 
   } 
   smsSocket.close(); 
    
   System.out.println(response.toString()); 
        
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace();  
  }  
 }  
} 

 
 
 



 
 

 

ConcreteImplementorTelenor.java 
Den här klassen är en subklass till Implementor och innehåller kod för att kommunicera med 
företaget Telenors API. Enligt dokumentationen ska XML:en skickas med över HTTP och 
därför har klassen HttpUrlConnection använts. Anropet gör till den servlet som simulerar 
Telenors API (se Bilaga 2). XML:en är hämtad från exempel från Telenors dokumentation 
och jag har bytt ut nummer och meddelande i den. 
 
import java.net.URL; 
import java.net.HttpURLConnection; 
import java.io.DataOutputStream; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.InputStreamReader; 
 
public class ConcreteImplementorTelenor extends Implementor{ 
 
 private String urlen = "http://localhost:8084/WebApplication1/NewServlet";  
  
 public void sendSMS(String number, String message){ 
  try{ 
   String request = "";    
   request +="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?>"; 
   request +="<mobilectrl_sms>"; 
   request +="<header>"; 
   request +="<customer_id>CUSTOMER</customer_id>"; 
   request +="<sub_id_1>DepartmentA</sub_id_1>"; 
   request +="<sub_id_2>GroupB</sub_id_2>"; 
   request +="<request_id>A332211</request_id>"; 
   request +="<credentials>"; 
   request +="<username>username</username>"; 
   request +="<password>xxxxxxxx</password>"; 
   request +="</credentials>"; 
   request +="<start_delivery>200411011015</start_delivery>"; 
   request +="<valid_until>200411011315</valid_until>"; 
   request +="</header>"; 
   request +="<payload>"; 
   request +="<sms account=\"72119\" premiumrate=\"3\">"; 
   request +="<message>" + message + "</message>"; 
   request +="<to_msisdn>" + number + "</to_msisdn>"; 
   request +="</sms>"; 
   request +="</payload>"; 
   request +="</mobilectrl_sms>";    
    
   URL url = new URL(urlen); 
   HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection)url.openConnection(); 
   connection.setDoOutput(true); 
   connection.setDoInput(true);    
   connection.setRequestMethod("POST"); 
   connection.setRequestProperty("Content-Length", "" +  

Integer.toString(request.getBytes().length)); 
   DataOutputStream out = new DataOutputStream(connection.getOutputStream()); 
   out.writeBytes(request);    
   out.flush();   
       
   BufferedReader in  = new BufferedReader( 

new InputStreamReader(connection.getInputStream())); 
   String strReadLine = ""; 
   while(strReadLine!=null) 
   { 
    strReadLine = in.readLine(); 
    if(strReadLine!=null) 
    { 
     System.out.println(strReadLine); 
    } 
   } 
    
   in.close();   
    out.close();  
   connection.disconnect(); 
 
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); 
  }   
 }  
} 



 
 

 

ConcreteImplementorMaingate.java 
Den här klassen är en subklass till Implementor och innehåller kod för att kommunicera med 
företaget Maingates API. Här används Maingates egna komponent för Java. Koden i metoden 
sendSMS är hämtad från dokumentationen om Javakomponenten. Nummer och meddelande 
har ändrats. Konstruktorn som används för att skapa en instans som sätts till variabeln sms 
ändrades så en konstruktor utan parametrar används istället. 
 
import com.maingate.api.sdk.sms.*; 
 
public class ConcreteImplementorMaingate extends Implementor{ 
 
 public void sendSMS(String number, String message){ 
  try{ 
   //SMS_v1_0 sms = new SMS_v1_0(apiSession); 

SMS_v1_0 sms = new SMS_v1_0(); 
   sms.bind("SMS");  
   SMSMessage msg = SMSMessage.newSMSMessage(SMSMessage.MESSAGECODING_ALPHA); 
   msg.setAccessPoint("IRP"); 
   msg.useIntelligentReplyPath(true);  
   msg.setDeliveryReport(SMSMessage.DELIVERY_REPORT_AT_BUFFER_SUCCESS_FAIL); 
   msg.setMessage( message );     
   msg.setDestAddresses(new String[]{ number }); 
   SMSResponse[] response = sms.send(new SMSMessage[]{msg}); 
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); 
  }  
 }  
} 

 

ConcreteImplementorX.java 
Den här klassen är en subklass till Implementor och ska innehålla kod för att kommunicera 
med ett företagets API som inte finns tillgängligt då systemet utvecklades.  
 
public class ConcreteImplementorX extends Implementor{ 
 
 public void sendSMS(String number, String message){ 
  System.out.println("Message \"" + message + "\" sent to number " + number + "."); 
 }  
} 

 

Abstraction.java 
Klassen Abstraction motsvarar klassen med samma namn i Bild 1. Metoden sendMessage 
motsvarar Operation.  
 
public abstract class Abstraction{  
  
 protected Implementor implementor; 
  
 public Abstraction(Implementor implementor){ 
  this.implementor = implementor; 
 } 
  
 public abstract void sendMessage(String number, String message); 
} 
 

RedefinedAbstraction.java 
Klassen Abstraction motsvarar klassen med samma namn i Bild 1. 
 
public class RedefinedAbstraction extends Abstraction{ 
  
 public RedefinedAbstraction(Implementor implementor){ 
  super(implementor); 
 }  
  
 public void sendMessage(String number, String message){ 
  implementor.sendSMS(number, message);  
 } 
   
} 



 
 

 

Test1.java 
Klassen Test1 motsvarar Client i klassdiagrammet på Bild 1. Programmet skickar ett 
meddelande och avslutas direkt efter det. När programmet körs anges tre argument som är 
vilket företags API som ska användas, telefonnummer samt själva meddelandet.  
 
Exempel: java Test1 Ballou +46555555555 Hello! 
 
public class Test1{ 
  
 private Abstraction abstraction; 
  
 public Test1(Implementor implementor){ 
  abstraction = new RedefinedAbstraction(implementor); 
 }  
  
 public void sendMessageToMobile(String number, String message){ 
  abstraction.sendMessage(number, message); 
 } 
  
 public static void main(String args[]){   
  try{    
   Test1 test1 = null;    
   if(args[0].equals("Ballou")){ 
    test1 = new Test1( new ConcreteImplementorBallou() );  
   }else if(args[0].equals("Telenor")){ 
    test1 = new Test1( new ConcreteImplementorTelenor() );  
   }else if(args[0].equals("Maingate")){    
    test1 = new Test1( new ConcreteImplementorMaingate() );  
   } 
   test1.sendMessageToMobile(args[1], args[2]);    
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 

 

Test2.java 
Klassen Test2 motsvarar Client i klassdiagrammet på Bild 1. Den enda skillnaden mellan 
Test1 och Test2 är att denna klass skapar instanser av subklasser till Implementor på ett annat 
sätt. Istället för företagsnamn så anges klassnamnet istället som första argument vid körning. 
 
Exempel: java Test2 ConcreteImplementorBallou +46555555555 Hello! 
 
public class Test2{ 
  
 private Abstraction abstraction; 
  
 public Test2(Implementor implementor){ 
  abstraction = new RedefinedAbstraction(implementor); 
 }  
  
 public void sendMessageToMobile(String number, String message){ 
  abstraction.sendMessage(number, message); 
 } 
  
 public static void main(String args[]){   
  try{    
   Implementor implementor = (Implementor) Class.forName(args[0]).newInstance(); 
   Test2 test2 = new Test2( implementor ); 
   test2.sendMessageToMobile(args[1], args[2]);    
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 2  Övrig Javakod 
Nedan finns Javaklasser som används i testet för att simulera företagen Ballous och Telenors 
API:er.  

Ballou 
För att simulera Ballous API används klasserna ServerSocket och Socket. Programmet lyssnar 
på port 8000 och tar hand om en anslutning och avslutas därefter. Max 1024 byte läses från 
anslutande program, vilket är fullt tillräckligt för testen.  
 
import java.net.ServerSocket; 
import java.net.Socket; 
 
public class SocketAPI{ 
 public static void main(String args[]){   
  try{    
   ServerSocket server = new ServerSocket(8000);        
   Socket socket = server.accept(); 
    
   byte[] readBuf = new byte[1024]; 
   int numRead = socket.getInputStream().read(readBuf, 0, 1024);    
   System.out.println(new String(readBuf).substring(0, numRead)); 
    
   socket.close();     
 
  }catch(Exception e){    
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 

Telenor 
För att simulera Telenor gjordes en Servlet som kördes i Tomcat. En servlet är en komponent 
som körs i en webbserver. När den anropas så körs koden i metoden processRequest som läser 
1024 byte från inkommande request och skriver ut dessa. Denna servlet skapades i 
utvecklingsverktyget Netbeans 5.5 genom att skapa en ny webbapplikation och därefter 
nedanstående servlet. För att starta webbapplikationen så servletten kan anropas så valdes 
kommandot kör i Netbeans.  
 
import java.io.*; 
import java.net.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
 
public class NewServlet extends HttpServlet { 
 

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 

byte[] readBuf = new byte[1024]; 
int numRead = request.getInputStream().read(readBuf, 0, 1024);  
System.out.println(new String(readBuf).substring(0, numRead)); 

} 
 

protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 

processRequest(request, response); 
} 

 
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 

processRequest(request, response); 
} 

 
public String getServletInfo() { 

return "Short description"; 
} 

} 


