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The usage possibilities of mobile platforms and smart phones are increasing rapidly as
they provide support for better processors, sensors and communications capabilities.
This has for many companies resulted in an increased interest to explore the
possibilities of mobile platforms and how they can be integrated in various business
areas. As the usage of mobile platforms in industrial applications is a new area, it is
difficult for companies to estimate their potential, and what contributions the
different platforms can give.
This master thesis investigates the possibilities and limitations of the consultant firm
Combitech when integrating mobile platforms and handheld devices in industrial
applications. This is accomplished through a comparison between the platforms and
by considering the possible areas of use for the mobile platforms based on
experiences from companies and research in the area.
For a company with the intent to deliver services that use mobile platforms, it is
important to be able to combine expertise and resources to effectively attract
customers. The mobile platforms will, if applied right, give great possibilities in
industrial applications as a cost-effective alternative for both hardware and software
solutions for businesses, which provides an opportunity to sell services to both
established and new clients. Since the market for mobile platforms is undergoing
major changes which have led to some platforms growing in market shares with an
exponential increase, while others are forced to build new platforms from scratch, it
is important for a company that wants to use them to continually monitor
developments in the field to avoid investing resources that will not generate income.
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Sammanfattning
Tillämpningsmöjligheterna för de mobila plattformar som används i smartphones ökar
kraftigt då de ger stöd för allt bättre processorer, sensorer och
kommunikationsmöjligheter. Detta medför att det för många företag blivit intressant att
utforska vilka möjligheter som finns för tillämpning av mobila plattformar i deras
verksamhet. Då mobila plattformar är ett nytt område är det svårt för företagen att
bedöma plattformarnas potential samt vad de olika plattformarna kan tillföra
verksamheten.
Detta examensarbete undersökter möjligheter och begränsningar för konsultföretaget
Combitech vid integrering av mobila plattformar och handhållna enheter vid industriella
tillämpningar. Detta genomförs med en jämförelse mellan plattformarna samt genom att
studera möjliga användningsområden för mobila plattformar baserat på användning hos
företag och forskning inom området. Dessutom genomförs ett praktiskt test med en av
de mobila plattformarna för att studera rimligheten i att utveckla en riktig produkt
baserat på idén om hur en handhållen enhet skulle kunna användas i industriella
tillämpningar.
För ett företag med avsikt att leverera tjänster som använder mobila plattformar är det
viktigt att ha möjligheten att samla kompetens och resurser inom området för att på ett
effektivt sätt kunna attrahera kunder. De mobila plattformarna identifierades kunna
användas inom industriella tillämpningar som ett kostnadseffektivt alternativ vid både
hårdvaru- och mjukvarutillämpningar vilket för företagen innebär en möjlighet att sälja
tjänster till både etablerade och helt nya kunder. När ett företag väljer mellan mobila
plattformar att investera resurser i finns det flera faktorer som har betydelse och det är
inte att rekommendera att endast specialisera sig på en mobil plattform om företaget har
för avsikt att nå ut till en bred kundgrupp. Då marknaden för mobila plattformar
genomgår stora förändringar där vissa plattformar har en exponentiell ökning i
marknadsandelar och andra tvingas till stora om organiseringar är det även viktigt för ett
företag som vill använda dem att kontinuerligt följa utvecklingen inom området för att
inte investera resurser som sedan inte genererar intäkter. Vid industriella tillämpningar
gav de fem mobila plattformarna varierade möjligheter till tillämpning och den mobila
plattform som identifierades ge störst bredd av tillämpningar var Android.

Författarnas tack
Vid utförandet av examensarbetet har vi fått hjälp, stöd och tips från många av de som
arbetar vid Combitechs huvudkontor i Linköping. Vi skulle vilja rikta ett särskilt tack
till Jimmy Jonasson, Michael Petterstedt, Jesper Tordenlid och gänget i Tools för deras
stöd och hjälp med examensarbetet. Det har varit spännande och i högsta grad lärorikt
att genomföra examensarbetet och vi ska med spänning följa företagets fortsatta
verksamhet.
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Begreppsförklaringar
Augmented Reality
Förstärkt verklighet (Augmented reality) är en beskrivande term för
realtidsapplikationer som används för att kombinera video eller bilder från användarens
fysiska omgivning med data från en mjukvaruapplikation. Ett exempel på förstärkt
verklighet kan till exempel vara att dels visa upp bilden från en mobilkamera
tillsammans med namnet på ett objekt som syns i bilden. Tekniken som behövs för att
kunna använda augmented reality har blivit allt bättre i konsumentprodukter som
datorer och mobiltelefoner genom bland annat snabbare processorer och
nätverksförbindelser vilket möjliggjort en användning av realtidsvideo.(EB, 2010b)
Community
Ett community är en nätgemenskap eller mötesplats som består av en internetbaserad
sammanslutning av individer med gemensamt intresse. De kan vara av varierande
storlek, tillgänglighet och syfte. Exempel på communities är Facebook och MySpace
(NE, 2010c)
Inbyggt system
Ett inbyggt system är en datorkraft för till exempel styrning och mätning som inte syns
utåt. Inbyggda system finns inom ett antal olika system som bilar, verktygsmaskiner,
hissar, telefoner med flera.(NE, 2010b)
Virtuell maskin
Virtuell maskin, virtuell dator, är programvara som skapar en virtuell miljö mellan
maskinvaran och slutanvändaren. Den är alltså inte en maskin (dator), utan är en
simulerad dator som körs i systemet. Java Virtual Machine är exempelvis ett program
som “kör” program skrivna i Java.(Wikipedia, 2011a)
Mobil plattform
Vid användning av begreppet mobil plattform innefattar det både operativsystemet och
den hårdvara systemet körs på samt den utvecklingsmiljö som används vid utveckling
av mjukvara för plattformen. Detta arbete innefattar mobila plattformar vilka har stöd
för mobila enheter med processor- och minneskapacitet av tillräckligt hög prestanda för
att kunna använda tjänster som nätverksuppkoppling, GPS, Bluetooth, videoinspelning
och olika sensorer.
Open source
Open source är en princip för datorprogram där dess användare har fri tillgång till
källkod och ges möjlighet att förstå, korrigera och modifiera datorprogrammet.
Medverkan från användare genom open source anses öka datorprogrammets kvalitet.
Datorprogram av open source ger ofta en fri distribution enligt särskild licens.(NE,
2010a)
Strömning / Streaming
Strömning/Streaming är en metod för att överföra en ljud- eller videofil i en
kontinuerlig ström av data som kan läsas av den dator som tar emot överföringen före
hela filen har skickats. Strömning är framförallt effektiv vid överföring av stora filer

från internet. Detta möjliggör till exempel att en videofil kan börja spela samtidigt som
filen börjat överföras från en webbsida. (EB, 2010a)
Tablets
Tablets, Tablet-PC, Slates, Pads och Paddor är några av de begrepp som används för att
beskriva enheter som är fysiskt mindre versioner av datorer med ökad mobilitet.
Inmatningen av text och kommandon för dessa enheter sker från deras obligatoriska
tryckkänsliga skärmar. Ett exempel på sådan enhet är Apples iPad som är en av de mest
kända tablets på marknaden idag. De olika begreppen har mindre olikheter i deras
definition men för att undvika förvirring används i detta arbete begreppet Tablets för att
beskriva samtliga varianter av egentligen samma sorts enhet.

1. Inledning
Under de senaste åren har marknaden för portabel elektronik utvecklats snabbt med allt
bättre processorer, större minneskapacitet och högre hastighet för nätverksförbindelser.
Detta medför ökade möjligheter till att utveckla applikationer som både är placerade
lokalt på den mobila enheten men även tillgängliga via internet.
Mobilapplikationsmarknaden uppskattas uppnå ett värde på nio miljarder dollar år 2011
vilket lockat allt fler företag att försöka etablera sig och kunna tjäna pengar på den
snabbt växande marknaden. Tidigare har det varit leverantörer av
mobiltelefonabonnemang och tillverkare av mobiltelefoner som dominerat
mobiltelefonsmarknaden men maktbalansen har de senaste åren förändrats genom ett
inträde från mjukvaruföretag med nya mobiltelefoner och plattformar. (Holzer, Ondrus,
2010, s.1)
Många marknader domineras av två stora aktörer som exempelvis Intel och AMD,
Nvidia och ATI (numera AMD), Coca Cola och Pepsi. Marknaden för mobila
plattformar är däremot väldigt splittrad där ett flertal aktörer verkar och de största är
Nokia (Symbian), Apple (iOS), Google (Android), Microsoft (Windows Mobile/Phone)
samt RIM (Blackberry OS). Av dem har Android vuxit starkt under 2010 och är numera
störst efter marknadsledande Symbian. Eftersom det sker snabba och stora förändringar
är det av stor betydelse att som utvecklare förstå och följa hur marknaden för mobila
plattformar förändras. (Holzer, Ondrus, 2010, s.2)
Den ökade funktionalitet som kommer av den tekniska utvecklingen hos mobiltelefoner
samt den konkurrens som finns mellan plattformstillverkarna om att nå kunder, har lett
till ett utforskande av alternativa användningsområden för mobila plattformar.
Plattformarna har tidigare placerats i en mobil enhet, främst mobiltelefoner och använts
för enklare uppgifter och kommunikation. Detta har förändrats då utvecklingen av de
mobila plattformarna resulterat i ökade möjligheter till användning av olika sensorer
och processorkrävande funktioner. Detta medför att plattformarna kan tillföra
möjligheter vid integrering med system inom ett stort antal områden. I samband med
den snabba utvecklingen har nya affärsmöjligheter skapats vilket fångat intresset från
företagen. Konsultföretaget Combitech med kompetenser inom ett flertal branscher och
verksamhet inom bland annat utveckling av inbyggda system har därför intresse av att
veta hur mobila plattformarna kan användas och i vilka sammanhang. Detta för att
kunna se möjligheter och begränsningar för hur de mot sina kunder kan erbjuda tjänster
genom de olika mobila plattformarna.

1.1 Syfte & frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheter och begränsningar för
Combitech vid integrering av mobila plattformar och handhållna enheter vid industriella
tillämpningar.
För att besvara vilka möjligheter och begränsningar mobila plattformar har behöver
följande frågeställning besvaras:
Vilka utvecklingsmöjligheter, begränsningar och egenskaper har de olika mobila
plattformarna?
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För att besvara hur mobila plattformar kan tillämpas inom Combitech behöver följande
frågeställning besvaras:
Vilka resurser, kompetens och intresse finns hos Combitech för utveckling inom de
mobila plattformarnas utvecklingsmiljöer?
Hur kan de mobila plattformarna tillämpas inom Combitechs verksamhet?
Vilka praktiska utmaningar finns vid utveckling av en applikation?

1.2 Bakgrund
Combitech är ett av Sveriges ledande företag inom teknik, utvecklings- och
verksamhetskonsulting. De har cirka 800 medarbetare placerade på 20 orter främst i
Sverige men även Norge och Tyskland samt representation i Bryssel. Styrkor
Combitech har som företag anses vara kompetens inom kunskapsutveckling mot ett
antal branscher, bredd inom utvecklingsarbete och dess tillhörighet till Saab AB.
Företaget är uppdelat i två divisioner Systems Engineering och Security Solutions med
affärsområdena Telekom, Flygindustri, Industri, Design och Logistik, Utbildning,
Informationssäkerhet, Kommunikation, Ledningssystem, Projektcenter och Östersund.
Den verksamhet som bedrivs inom Systems Engineering och Security Solutions riktar
sig mot olika kunder men de driver även en del gemensamma uppdrag där de
samarbetar mellan divisionerna. De branscher som Combitech främst har verksamhet
inom är följande (se figur 1).(Backlund, 2010, Combitech, 2010 a, b)

Figur 1. Fördelning av Combitechs verksamhet inom olika branscher. (Combitech,
2010d)

1.3 Avgränsningar
Vid val av vilka mobila plattformar som studien skulle omfatta valde vi att avgränsa oss
till de fem mobila plattformar som har störst marknadsandelar. Detta kommer av att
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studiens omfattning annars skulle bli för stor och försvåra en jämförelse av
plattformarnas egenskaper.
De sammanställningar av plattformarna som presenteras är den uppfattning vi har
skapat för vilka egenskaper som vi finner relevanta att jämföra för att besvara arbetets
frågeställningar. Utöver de komponenter som vi presenterat nämner plattformsägarna ett
flertal olika verktyg, standarder och egentillverkade lösningar som vi till viss del valt att
inte ta med eftersom det skulle medföra ett behov av att närmre förklara och
kategorisera dessa. Detta möjliggjorde att vi i arbetet på ett tydligt sätt kunde jämföra de
olika plattformarna.
I den fas där applikationsutveckling utfördes avgränsades arbetet till användning av
enbart den mobila plattformen Android. Valet av att endast studera Android kommer av
den begränsade tid som fanns för att genomföra arbetet. Då Combitechs verksamhet
omfattar ett tjugotal orter valdes för arbetet en avgränsning till vissa utvalda
verksamheter i anknytning till Combitechs huvudkontor i Linköping då en
undersökning av samtliga hade inneburit för mycket arbete att utföra inom den tidsram
examensarbetet innefattar. Vid applikationsutvecklingen valde vi att avgränsa oss till
två av de tjänster som identifierats för de olika scenarierna. Detta eftersom vi ville
kunna genomföra en djupare analys med ett flertal underkategorier inom varje tjänst.

1.4 Källkritik
Vid val av källor för att samla in information om de olika plattformarna används i
många fall internetkällor från plattformstillverkarna. Detta kan medföra att information
kan anses vara vinklad och mindre trovärdig men då informationen främst användes för
att utforma teknisk data anser vi att källorna kan anses vara tillförlitliga. Detta kommer
av att teknisk data inte i samma grad är godtycklig på det sätt som en uppskattning om
hur bra tekniken presterar. Att inte andra mer objektiva källor använts beror på att de
snabbt blivit inaktuella vad gäller beskrivningen av tekniska funktioner för de olika
plattformarna. Då vi inte kan ge någon garanti för att en internetsida som vi angivit som
källa finns kvar har vi för att öka trovärdigheten valt att spara alla sidorna som de såg ut
vid användningstillfället.

1.5 Disposition
Vi har valt att dela upp arbetet i tre faser. Den första fasen som behandlar avsnitten 4
och 5 innehåller en jämförelse och analys av de mobila plattformarna som granskas i
arbetet. I fas två som består av avsnitt 6 presenteras möjligheter med mobila
plattformarna i industrilla tillämpningar. Dessutom genomförs en utredning av vilka
förutsättningar Combitech har inom området. I den tredje och sista fasen bestående av
avsnitt 7 evalueras tillämpbarheten för mobila plattformar inom Combitechs
verksamhet. Detta genomfördes med framtagning av scenarier där mobila plattformar
kan användas för att sedan utföra applikationsutveckling mot ett av scenarierna.
1. Inledning: I detta avsnitt ges en introduktion till uppsatsen och synliggör arbetets
problemformulering, syfte och frågeställningar.
2. Teori: Avsnittet tar upp områden som är relevanta för mobila plattformar. Denna del
hjälper till att få en förståelse kring faktorer som är viktiga vid jämförelse mellan mobila
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plattformar. Det som beskrivs är utvecklingsmiljö, open- och closed source, säkerhet,
men även teknisk utveckling och hur en produkts utformning etableras.
3. Metod: Metodavsnittet beskriver de redskap och det tillvägagångssätt som används i
arbetet. Detta för att läsaren ska kunna förstå arbetets struktur och ges möjlighet att
granska validitet och reliabilitet för arbetets utformning.
4. Mobila plattformar: I avsnittet Mobila plattformar beskrivs Android, Blackberry,
iPhone, Symbian och Windows Phone. Förutom teknisk data presenteras även hur
plattformarna hanterar öppenhet, säkerhet och utvecklingsmiljö. Detta avsnitt är
tillsammans med tabellen (bilaga 5) över de olika plattformarnas tekniska data
intressant att läsa för att öka kunskaperna kring plattformarna.
5. Val av plattform: visar en sammanfattning och analys av de olika plattformarnas förrespektive nackdelar. I kapitlet diskuteras vad som är viktigt att tänka på vid val av
plattform beroende på användningsområde.
6. Möjligheter med mobila plattformar: I inledningen (6.1) av Möjligheter med mobila
plattformar beskrivs hur mobila enheter kan användas inom alternativa
användningsområden i olika typer av industriella tillämpningar. Detta görs genom att
redovisa exempel från hur andra har gjort inom branscher som sjukvård, flygindustri,
bilindustri, försvarsindustri samt kontorsautomatisering och industriell automatisering.
Detta avsnitt kan därför fungera som en inspirationskälla för den som vill fördjupa sig i
de möjligheter mobila plattformar kan ge för olika verksamhetsområden. Vidare i 6.2
och framåt presenteras Combitechs möjligheter, hinder, resurser och kompetenser för
utveckling med mobila plattformar.
7. Från idé till applikation: Här redovisas möjliga scenarier (7.1) för mobila
plattformar inom Combitechs verksamhet samt hur de kan användas för att identifiera
tjänster (7.2) som testas i en applikation. Därefter förmedlas författarnas erfarenheter
från applikationsutvecklingen (7.3) med beskrivning av identifierade möjligheter och
begränsningar en utvecklare har när han/hon arbetar med de mobila plattformarna.
Avsnittet avslutas med en diskussion kring huruvida användning av mobila plattformar i
industriella tillämpningar är möjligt (7.4).
8. Möjligheter med mobila plattformar för Combitech: I avsnitt 8 besvaras genom en
analys möjligheter och begränsningar för Combitech vid integrering av mobila
plattformar och handhållna enheter vid industriella tillämpningar. Dessutom
identifierades skillnader i hur väl de olika plattformarna lämpas för olika ändamål inom
Combitech.
9. Diskussion & Slutsatser: Analysen följs upp av en diskussion där författarna passar
på att komma med fler egna åsikter och tankar kring ämnet. Dessutom diskuteras förslag
på fortsatta studier för det genomförda arbetet.
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2.Teori
Teoriavsnittet är utformat för att ge redskap till analys och möjliggöra en förståelse för
uppbyggnaden av mobila plattformar. Dessutom används teori för att kunna förstå
utvecklingen av de mobila plattformarna samt vilka konsekvenser utvecklingen får för
den verksamhet som har för avsikt att använda dem.

2.1 Utvecklingsmiljö för mobila plattformar
De olika mobila plattformarna har sina egenutvecklade mjukvaruutvecklingskit (SDK)
vilket gör det möjligt för en tredje part att skapa applikationer som fungerar för
plattformen. Komponenter som kan finnas i ett SDK är kodverktyg, bibliotek,
bugghanteringssystem och en emulator för att simulera hur applikationen kommer se ut
i en riktig enhet. Holzer och Ondrus (2010) menar att det finns två angreppssätt för hur
plattformsägarna väljer att dela sina SDK med utvecklare.
Katedral-modellen (stängd plattform)
Plattformsägaren behåller kontrollen över strategiska beslut kring plattformen.
Plattformsägarna måste då stå för alla utvecklingskostnader själva och kan inte förlita
sig på att communities hjälper utvecklingen av plattformen framåt.
Bazaar-modellen (öppen plattform)
Bazaar syftar till att dela så mycket som möjligt med utvecklare och i vissa fall hela
grundkoden för SDK och plattformen. Det finns ingen ensam aktör som är ansvarig för
plattformen och till skillnad från Katedral-modellen uppmuntras communities att vara
delaktiga vid utvecklingen av plattformen. (Holzer, Ondrus,2010, s.3)

2.2 Open source eller Closed source
Hur pass öppen eller stängd en mjukvara är har betydelse för möjligheten att påverka
och anpassa mjukvaran efter användarens behov. Av de båda alternativen är det open
source som öppnar upp för många att ändra och utveckla mjukvaran medan closed
source innebär att ägaren av mjukvaran eftersträvar full kontroll på dess utveckling.
Förutom skillnader i flexibilitet finns det även ekonomiska skillnader. Det är också en
av anledningarna till att det i företagsvärlden blivit allt vanligare att använda sig av
mjukvara som är open source. Med open source innebär det en lägre
introduktionskostnad jämfört med closed source eftersom företagen kan undvika
kostnader för licenser. Closed source som även kallas kommersiell mjukvara har
däremot ofta andra fördelar som stöd för bättre support och utbildning. (PacketTrap,
2008, s.1)
När det inte finns några krav på licenser innebär det att mjukvaran är gratis att använda
och anpassa efter egna behov. Det behövs då aldrig förhandlas om licensavtal eller
göras granskningar av de ekonomiska effekterna från licenserna. (Broersma, 2005) Det
innebär att det blir mer pengar över till att investera i exempelvis utbildning av
personalen som kan resultera i en ökad kvalité på verksamheten. (Morgan L, Finnegan
P, 2010, s.86)
Samtidigt som introduktionskostnader kan minskas ställer användningen av mjukvara
som är open source krav på den verksamhet som avser använda den. Det måste finnas
personal som kan:(PacketTrap, 2008, s.2)
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Värdera och välja den mjukvaran som passar verksamheten bäst
Anpassa källkoden för att passa specifika krav
Integrera open source i de interna systemen
Fixa alla kritiska fel som kan hittas
Bestämma vilka patchar och versioner som det skall uppgraderas till
Delta i communities för att försäkra sig om att det håll mjukvaran utvecklas mot
är lämpligt för företaget
Utbilda personal

En nackdel med open source är att det kan vara mer problematiskt att hitta support för
mjukvaran jämfört med closed source som exempelvis Microsoft Exchange, där det är
enkelt att hitta andra företag som kan tillhandahålla support. Detta beror på att det inte
är lika lönsamt för företag att erbjuda support för open source eftersom marknaden inte
är lika stor som mer vanligt förekommande closed source mjukvara. (Morgan L,
Finnegan P, 2010, s.89) Däremot finns det ofta en stor community kring open source
som kan erbjuda gratis support, men den kan vara oberäknelig eftersom ingen har något
riktigt ansvar över den. Det blir då svårt att hålla någon ansvarig ifall något går fel eller
behöver justeras. Många företag föredrar då varianten med closed source där de vet vart
de skall vända sig för att kontinuerligt få bra support. (Guth, S, 2006, s.1) Med closed
source är det även enklare att beräkna kostnaderna jämfört med open source. Det beror
på att införandet av open source innebär en del osäkerheter kring hur pass mycket
resurser som behöver läggas ner på utbildning och rekrytering av personal för att
hantera teknologin. (Morgan L, Finnegan P, 2010, s.87)
2.2.1 Betydelsen av plattformarnas öppenhet vid koppling mot hårdvara
Vid inköp av en mobiltelefon som ska användas privat har enhetens utseende och
funktioner stor betydelse för konsumenten. Detta gäller även för företag som vill
använda enheterna i andra sammanhang än mobiltelefoni för privat bruk. För mobila
enheter finns det en mängd tekniska funktioner som trådlöst internet, GPS och
digitalkamera, men hur de olika plattformarna hanterar detta kan enligt Holzer och
Ondrus (2010) delas upp i två olika metoder.
Den första metoden går ut på att plattformens operativsystem bara fungerar på en eller
ett fåtal enheter med liknande tekniska egenskaper. Detta medför att plattformsägaren
kan ha kontroll över och standardisera egenskaper hos enheterna som använder
plattformen. Denna strategi medför att plattformsägaren kan minska beroendet från
andra företag eftersom de utvecklar enheten själva samtidigt som de reducerar
kompatibilitetsproblem.
Den andra metoden innebär att plattformen kan användas till flera enheter skapade av
flera tillverkare. Med hjälp av den strategin kan plattformen nå fler användare samt
medföra ett minskat beroende av en enhetstillverkare. Nackdelen med att leverera en
plattform till flera tillverkare kommer av svårigheten att skapa en plattform som
fungerar på enheter med stora skillnader i design och tekniska möjligheter. (Holzer,
Ondrus, 2010, s.5)
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2.3 Säkerhet i mobila plattformar
Programvaran i de första inbyggda systemen som skapades hade till uppgift att utföra en
eller ett fåtal funktioner. Sedan de första inbyggda systemen skapades har kraven blivit
allt större på att kunna hantera ett stort antal funktioner och ge möjlighet till att kunna
uppdatera mjukvaran som för till exempel smartphones. Detta har medfört en ökad
flexibilitet och möjlighet till användning av inbyggda system men det har även fört med
sig ett ökat behov av säkerhetsfunktioner och skydd från angrepp. (Kocher et al 2010,
s.757)
Mjukvara i inbyggda system kan innehålla stora säkerhetsbrister och det är framförallt
tre faktorer som är bidragande: (Trinity of Trouble): complexity, extensibility,
connectivity.
Complexity: Mjukvara blir allt mer komplicerad, där fler rader kod ökar sannolikheten
för buggar och säkerhetsbrister. När inbyggda system kopplas samman med internet och
allt mer kod läggs till innebär det att mjukvaran även blir mer komplex. Det förvärras
även vid användandet av effektiva men mindre säkra programmeringsspråk som C och
C++ som saknar skydd mot simpla attacker som buffer overflows. (Kocher et al 2010,
s.757)
Extensibility: Moderna programmeringsspråk som Java och .NET är skapade för att
kunna expanderas men trots det blir det svårare att förhindra att mjukvarubrister smyger
in när ett system expanderas. (Kocher et al 2010, s.757)
Connectivity: Antalet inbyggda system som är uppkopplade mot internet blir allt fler
vilket innebär att små fel kan fortplanta sig till allvarliga säkerhetshål. Den som
attackerar ett system behöver då inte längre någon fysisk tillgång till systemet utan kan
göra automatiska attacker för att upptäcka sårbar mjukvara. Nätverksuppkopplingen
innebär därför fler attacker, fler inbyggda system att attackera och en större risk för
dålig mjukvarusäkerhet. (Kocher et al 2010, s.757)
2.3.1 Verktyg för ökad säkerhet
Som verktyg för att öka säkerheten i en inbyggd enhet finns ett stort antal algoritmer,
certifikat och säkerhetsprotokoll som kan användas i kombinationer för att skydda
information.
Chiffer och krypteringsalgoritmer
Symmetriska chiffer går ut på att en avsändare av information har en hemlig nyckel för
att kryptera informationen. När avsändaren skickar informationen till en mottagare
används samma nyckel för att dekryptera informationen. Exempel på
krypteringsalgoritmer är DES, 3DES, AES och RC4. Secure Hash algoritmer är en
annan metod som gör om information till ett unikt värde med förutbestämd längd. Hashfunktioner kan sedan ytterligare användas för att göra informationen ännu säkrare med
till exempel HMAC-SHA. Exempel på Secure Hash algoritmer är MD5 och SHA.
Asymmetriska chiffer och algoritmer använder sig av ett nyckelpar där den ena nyckeln
låser och den andra öppnar tillgången till informationen. Exempel på algoritmer som
fungerar på det viset är RSA och DH. (Kocher et al 2010, s. 757)
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Certifikat
Digitala Certifikat kan användas till inbyggda funktioner som fingeravtrycksavläsning,
röstigenkänning och digital signering för att säkerställa att informationen skyddas.
(Kocher et al 2010, s.757)
Säkerhetsprotokoll
Säkerhetsprotokoll för kommunikation kan användas för att öka säkerheten för den
information som skickas till och från ett inbyggt system. Exempel på protokoll är SSL
och IPSec. (Kocher et al 2010, s.757)
2.3.2 Säkerhet för open source och closed source
För att skapa ett säkert system finns det både för och nackdelar med både open source
och closed source. Vid utvecklingen av system med hög säkerhet är det vitalt att förstå
hur systemet är uppbyggt och fungerar. Vid användning av mjukvara som är closed
source kan detta innebära svårigheter eftersom enda möjligheten till insyn är
information via dokumentation från säljaren av mjukvaran. Bristen på insyn är inte
enbart negativt eftersom samma sak även gäller den som vill attackera ett system. För
att kunna attackera ett system behövs en förståelse för hur systemet fungerar för att
kunna hitta och utnyttja de svagheter som finns. Med open source är situationen den
motsatta där både utvecklare och angripare har möjligheten att få insyn i hur systemet är
uppbyggt. Med closed source är det ett begränsat antal personer som utvecklar
mjukvaran och måste därför själva upptäcka alla säkerhetsluckor medan det för open
source är flera som kan upptäcka och rätta till säkerhetsluckor. Samtidigt har personer
som utvecklar closed source bättre överblick och kontroll över mjukvaran eftersom de
utvecklat den själva. Riskerna skiljer sig därför mellan de båda varianterna men vilken
som är bäst med avseende på säkerhet är svårt att säga och det finns många exempel på
när säkerheten har brustit för både open source och closed source. Det viktigaste är hur
utvecklarna hanterar och integrerar säkerheten i systemet. (Jason Miller, 2004)

2.4 Teknisk utveckling
Utvecklingen av informationsteknologi och telekommunikationsteknologi tenderar att
föra teknologierna till samma enhet. En sammanslagning av teknologier kan enligt
Seybold (2008) föra med sig två stora fördelar för företagsvärlden. Den ena fördelen är
företagens
möjlighet
att
spara
pengar
då
all
informationsoch
telekommunikationsteknologi kan samlas i ett system som betalas med en räkning. Den
andra och enligt Seybold (2008) viktigaste aspekten är att det samlar all sorts
kommunikation som röst, data, video och andra tjänster i samma enhet. Detta medför att
användarna kan bli mer organiserade i sitt arbete och spara tid då de kan komma åt
information med kort varsel. (Seybold, 2008, s.22)
Utvecklingen
och
övergången
mellan
olika
informationsoch
telekommunikationsteknologier sker allt snabbare och Seybold (2008) påvisar detta med
exempel om hur utvecklingen från nätverkskommunikation mellan 2G till 3G skedde på
hälften av tiden som övergången från 1G till 2G. För att företagen ska kunna anpassa
sina val av teknologier är det viktigt att försöka hitta en tillverkare av teknologier som
ger goda möjligheter till flexibilitet och kan möjliggöra uppdateringar till nyare
teknologier.(Seybold, 2008, s.22)
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Det finns sällan ett enkelt svar på hur företag ska välja vilka områden och vilka delar i
områdena de ska investera i för att försäkra sig om en utveckling och överlevnad för
företaget. Utterback 1996 menar att det är en fördel för företagen att försöka förstå
förändringar och agera före de träder i kraft. För att göra detta krävs en konstant
övervakning av företagets yttre miljöer för att kunna identifiera förändringar som är
signifikanta. Vid övervakning av de yttre områdena är det viktigt att övervaka
nykomlingar inom området då de ofta tenderar vara de som medför förändringen. Det är
svårare att övervaka nykomlingar än de företag som redan är etablerade inom ett
område men de nya idéer som de för med sig kan medföra utvecklingsmöjligheter för
hela området. (Utterback, 1996, s.220)

2.5 Dominant design
En dominant design inom en produktgrupp är av definition den design som erhåller
störst acceptans på marknaden. Det är den design som aktörerna på marknaden måste
hålla sig till för att kunna konkurrera om större marknadsandelar. Dominant design
uppstår oftast genom en ny produkt eller flertalet nya innovativa funktioner för en
existerande produkt. Ett exempel på dominant design är QWERTY-tangentbordet vilket
är en design alla tillverkare av tangentbord måste hålla sig till för att kunna konkurrera
på något annat än en nischmarknad. I och med att en dominant design uppstår blir
många designlösningar för en produkt självklara. För ett tangentbord kan exempelvis
egenskaper som tangentuppsättning, tab-funktion, shift-knapp och möjligheter till både
stora och små bokstäver anses självklara. (Utterback, 1996, s.24)
En dominant design behöver inte vara den teknologiskt mest avancerade designen utan
kombinerar teknologiska möjligheter med vad marknaden eftersträvar. Även om en
dominant design inte kan konkurrera med specialanpassade designlösningar i specifika
fall lyckas den uppfylla krav från flera olika användare. Den dominanta designen blir
därför tillräckligt bra för att uppfylla de flesta konsumenters behov. (Utterback, 1996,
s.24)
Det är dessvärre inte möjligt att i förväg se vad som ska bli den dominanta designen.
Däremot finns det en del tendenser som antyder att en design är på väg att bli dominant
vilket exempelvis kan vara att frekvensen av nya innovationer för produkten sjunker
samtidigt som processen för att ta fram produkten effektiviseras. (Utterback, 1996, s.48)

2.6 The Dynamics of Innovation
The Dynamics of Innovation är en modell som beskriver hur mycket förändringar som
sker kring produktinnovation och processinnovation under en innovations livscykel.
Produktinnovation innebär utveckling av en produkt helt obesvärad från universella
standarder eller förväntningar från marknaden vilket ger möjlighet till att experimentera
fritt med nya former, material och funktioner. Det har visat sig vara genom flertalet
radikala innovationer en dominant design börjar framträda, för att i ett senare skede
formas efter marknadens förväntningar på form, egenskaper och funktionalitet. När de
nödvändiga egenskaperna för en kommersiell produkt har bestämts minskas
produktinnovationen och fokus förflyttas istället åt processinnovation.
Processinnovation innebär att produkten är densamma men processen att ta fram
produkten förbättras genom effektivare metoder och teknologi. (Utterback, 1996, s.80)
Detta eftersom när ny teknologi formas är processen som används vid produktion
vanligtvis elementär och ineffektiv. Det finns då inga verktyg, maskiner eller
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hantverkstraditioner specialanpassade för produkten utan det behöver utvecklas med
tiden. (Utterback, 1996, s.82)
En innovations livscykel kan beskrivas i tre olika faser: fluid phase, transitional phase
och specific phase. (Utterback, 1996, s.92)
Fluid Phase
I fluid phase sker det en mängd förändringar på många olika håll och med stor fokus på
produktinnovation. Den nya produktteknologin är ofta omogen, dyr och oberäknelig,
men kan tillföra en funktion som är högt eftersträvad inom någon nisch.
Produktinnovationen i fluid phase tenderar att vara oberäknelig både vad gäller målbild
och teknologi. Osäkerheten kring målbilden innebär att det inte alltid är tydligt vem
produkten riktar sig mot eller vilka produktegenskaper som skall prioriteras. I fluid
phase finns det få aktörer och innovationen tenderar att bygga upp helt nya marknader
snarare än att växa kring dem redan existerade. (Utterback, 1996, s.92)
Transitional Phase
Marknaden för en ny innovation ökar och industrin kan då entra en ny fas, transitional
phase. Innovationen har fått viss acceptans på marknaden och en dominant design är på
väg att uppstå. Detta innebär även att antalet aktörer kraftigt ökar och att fokus flyttas
från uppfinnarbänken till produktion och fabriksgolvet. (Utterback, 1996, s.96)
Specific Phase
I specific phase har innovationen mognat och skillnaderna blir färre än likheterna för
produkter, tillverkare sinsemellan. För en komplex produkt som bilar är designen
väldigt likvärdig för alla olika modeller med strömlinjeformade chassin, liknande
motorer, interiör etc. Kopplingen mellan produkt och process är i detta skede extremt
stark och små förändringar i någondera innebär stora kostnader och är problematiska att
genomföra. Kraven på de låga tillverkningskostnaderna och den stora konkurrensen
innebär att det blir få aktörer kvar på marknaden. (Utterback, 1996, s.96)

2.7 SWOT
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) är en analysmodell som främst
används inom företagsekonomi och kan användas som ett strategiskt
planeringshjälpmedel. Med SWOT kan ett företag eller organisation analyseras genom
att kategorisera deras styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Modellen illustreras i
figur 2 nedan. (Kotler et al, 2010, s.101)
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Figur 2. Illustrerar en modell för SWOT-analys indelad i kategorierna styrkor,
svagheter, möjligheter och hot. (Kotler et al, 2010, s.101)
I en SWOT-analys separeras organisationens interna och externa miljön i olika delar av
analysen. Den interna miljön behandlas i kategorierna styrkor och svagheter och
innefattar de områden som organisationen själva kan påverka. Kategorierna möjligheter
och hot behandlar den externa miljön och fokuserar på den yttre omgivningen som
organsationen inte kan påverka, men som i allra högsta grad påverkar organisationen.
(Kotler et al, 2010)

2.8 Teoretisk referensram
Teoridelarna 2.1 Mobila plattformar, 2.2 Open source eller Closed source, och 2.3
Säkerhet i mobila plattformar syftar till att öka förståelsen för mobila plattformars
uppbyggnad. Teorin lyfter fram egenskaper som påverkar hur mobila plattformar kan
användas samt hur plattformsägarna valt att strukturera plattformarna. Begreppen
utvecklingsmiljö, öppenhet samt säkerhet används i empirin 4.0 Mobila plattformar för
att beskriva de olika mobila plattformarna. Teorin bidrar då med att skapa en struktur
som kan användas för att underlätta jämförelse mellan plattformarna.
Teorin 2.4 Teknisk utveckling om företags möjligheter att etablera sig inom nya
branscher, val av inriktning för verksamheten och val av teknologier används som
underlag för företagets roll vid implementering av ny teknologi. Det använts även för att
beskriva hur utvecklingen av mobila teknologier kan gynna företagen. Detta används
tillsammans med empirin 4. Mobila plattformar för att ge stöd för den argumentation vi
för i analysen av avsnitt 8. Möjligheter med mobila plattformar för Combitech.
Teorin 2.5 Dominant design används för att analysera vilka egenskaper hos mobila
plattformar och handhållna enheter som resulterat i utformningen av smartphones och
tablets. Detta för att läsaren ska kunna förstå de förändringar som sker på marknaden för
mobila plattformar och handhållna enheter samt hur dessa påverkar vilka av
plattformsägarna som kan erbjuda en tillförlitlig utveckling av plattformen.
2.6 The Dynamics of Innovations visar olika faser vid införandet av ny teknologi och
nya innovationer. Detta används för att kunna placera mobila plattformar i en fas och
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därigenom ge en indikation för hur marknaden för mobila plattformar kommer
utvecklas i utbredning och antalet aktörer som involveras.
2.7 SWOT är ett hjälpmedel för att planera en organisations fortsatta verksamhet baserat
på dess egenskaper. Detta används för att analysera insamlad empiri i arbetets analys.
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3. Metod
För att utföra examensarbetet började vi med att avgränsa det problem som kommer av
att välja mellan olika mobila plattformar samt se möjligheter och risker för hur de kan
användas. Detta specificerades sedan i arbetets syfte och frågeställningar. För att
strukturera arbetet och utvärdera hur olika mobila plattformar kan fungera hos
Combitech delade vi in arbetet i tre faser.
I fas ett bestod arbetet av att samla in information och teori inom området mobila
plattformar och utöka våra kunskaper inom ämnet. Detta för att ge underlag för att
kunna besvara vilka utvecklingsmöjligheter de mobila plattformarna har. Vi
identifierade vilka plattformar som var intressanta med avseende på syftet med studien
samt vilka faktorer som är av betydelse vid val av mobil plattform. De faktorer vi fann
mest intressanta var plattformsegenskaper, utvecklingsmiljö för plattformen,
plattformens öppenhet samt dess säkerhet. Faktorerna användes sedan för att i avsnitt 5.
Val av plattform jämföra de olika plattformarna samt påvisa fördelar respektive
nackdelar. Detta för att läsaren ska kunna följa hur plattformarna skiljer sig respektive
liknar varandra. För att ytterligare tydliggöra hur plattformarna fungerar har vi skapat en
tabell med data som innefattar de olika faktorerna (bilaga 5).
Arbetet som utfördes inom fas två är både teoretiskt och praktiskt inriktat och syftar till
att samla in material för att kunna besvara hur mobila plattformar kan tillämpas inom
Combitech. Insamlingen av teoretiskt material innebar ett tillförande av litteratur om hur
en verksamhet kan implementera ny teknik, undersöka användningsområden för
inbyggda system samt hur mobila plattformar kan användas inom dem. Den del av fas
två som var praktiskt inriktad utfördes genom personliga intervjuer med personer som är
verksamma inom Combitech. Intervjuerna syftade till att identifiera kompetens,
resurser, intresse och åsikter för att kunna ta fram viktiga faktorer och möjligheter för
Combitech vid val av mobil plattform.
I tredje fasen undersöktes möjliga användningsområden för en mobil plattform inom
Combitechs verksamhet. Detta utfördes genom ett samarbete med handledare från
Combitech, två specialister inom Human-Machine Interaction och teknisk chef för
Combitech utvecklingslaboratorium Reality Center. Tillsammans med dem utvecklade
vi scenarier för mobila plattformar inom både etablerade och nya produktområden. Vid
utvecklandet av scenarier använde vi oss av insamlad teori och intervjuer från fas två.
För att kunna specificera vilka mjukvarukomponenter som behövdes för att mobila
plattformar skulle kunna användas inom de olika scenarierna identifierades tjänster (ex.
karta, video) som behövdes i varje scenario. Efter det specificerade vi vilka funktioner
tjänsterna behövde för att kunna lösa uppgifterna i de olika scenarierna. För tjänsten
video kunde exempelvis funktioner vara att spela in video och spela upp video. När vi
hade genomfört beskrivningen av scenarierna utfördes applikationsutveckling där vi
utgående från de tjänster som hade störst betydelse för scenarierna utvecklade en
applikation som kunde använda och kombinera några av de viktigaste funktionerna och
tjänster. Avsnittet avslutas med en analys av möjligheten att tillämpa scenarierna.
Efter de tre faserna; teoriinsamling av mobila plattformar, Combitech och mobila
plattformar, samt applikationsutveckling hade vi tillräckligt mycket material för att
påbörja en analys och kunna besvara våra frågeställningar angående Combitechs
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möjligheter med mobila plattformar. Vi gjorde då en SWOT-analys där vi på ett
strukturerat sätt kunde lyfta fram både Combitechs styrkor och delar där det fanns
behov av förbättring. Vi kunde samtidigt se hur väl de olika mobila plattformarna
passade Combitech med avseende på de styrkor och möjligheter de har samtidigt som vi
uppmärksammade åtgärder för att hantera eventuella svagheter och varför det är viktigt.
Avslutningsvis utfördes en diskussion med slutsatser kring användningen av mobila
plattformar för Combitech. Där kunde vi lägga fram fler av våra tankar och åsikter och
ge förslag på konkreta åtgärder för området samt presentera förslag på framtida
forskning.

3.1 Intervjuer
För att förstå hur mobila plattformar ska kunna användas samt vilka förutsättningar
Combitech har till att använda dem genomfördes åtta intervjuer. Intervjuerna
strukturerades efter de faktorer som identifierats för indelning av mobila plattformar.
Syftet med intervjuerna var delvis att komma åt egenskaper som personer verksamma
inom Combitech värderar vid val av utvecklingsmiljö, men även hur en övergång till de
olika mobila plattformarna skulle vara baserat på tidigare erfarenheter och kunskaper.
Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna en förklaring av syftet och de
områden som skulle behandlas under intervjun. Ytterligare genomfördes intervjuer som
syftade till att få en uppfattning om vilka möjligheter som finns till att integrera olika
mobila plattformar i existerande och nya produktområden. Valet av intervjuer som
insamlingsmetod av materiel syftade till att ge en genomgående materialinsamling per
observation eftersom det gav oss möjligheten att ställa följdfrågor och diskutera med
intervjupersonerna. Genom personliga intervjuer kunde vi utöver ord ta in fler
intryck.(Eriksson & Weidersheim-Paul, 2001 ,s.83-86).
För att förstå vad personer verksamma inom Combitech har för erfarenheter som kan
appliceras vid hantering av mobila plattformar samt vad de värderar vid val av
utvecklingsmiljö intervjuade vi fem personer inom Combitechs arbetsgrupp Tools.
Personerna som är verksamma inom Tools arbetar med mjukvaruutveckling av interna
verktyg för Ericsson. För att strukturera intervjuerna och hjälpa oss att tolka de svar som
intervjupersonerna gav utformades en intervjuguide vilken finns i bilaga 1. Utöver
personerna från Tools intervjuades tre personer som arbetar med pågående projekt inom
mobila plattformar samt har kontakt med Combitechs kunder. De personerna bestod av
Hong Lo som ansvarar för Android Local Competence Network vilket är en satsning
mot Android, Jesper Tordenlid teknisk chef för Reality Center som är en samlingsplats
för utveckling med stort fokus på användbarhet och Göran Backlund som är
affärsutvecklare för divisionen System Engineering (intervjuguide finns bifogad i bilaga
2).
Genom att intervjua personer inom olika delar av Combitechs verksamhet hade vi för
avsikt att få med uppfattningar från olika skeden av ett projekt. För att få olika aspekter
kring användning och utveckling inom mobila plattformar intervjuades även personer
som inom projektet har skilda roller. Detta för att kunna återge
utvecklingsmöjligheterna med mobila plattformarnas utgående från olika perspektiv och
delar inom Combitech och genom detta undvika ramfel (Eriksson,Weidersheim-Paul,
2001, s.158).
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Frågorna som ställdes under intervjuerna utformades för att i stor utsträckning vara
öppna och ge intervjupersonerna möjlighet att prata fritt och där av undvika att
intervjupersonerna skulle styras av frågorna. Vi turades om att leda intervjuerna med
syfte att minska risken för att intervjuerna skulle påverkas av en persons personliga
åsikter och föreställningar. För att säkerställa att den återgivning som ges i arbetet av
intervjupersonernas svar grundas på vad de sade vid intervjutillfället, användes både
anteckningar och inspelning under intervjuerna. Detta möjliggjorde att vi efter
intervjuerna kunde analysera insamlat material för att sammanställa vad som sagts samt
få ytterligare idéer till det fortsatta arbetet. Anteckningar och inspelning användes för
alla intervjuer utom en där enbart anteckningar användes på intervjupersonens begäran.
För att ytterligare säkerställa trovärdigheten för återgivningen av intervjupersonernas
åsikter fick de möjligheten att läsa och kommentera de delar av arbetet som baserades
på intervjuerna. (Eriksson & Weidersheim-Paul, s. 108)

3.2 Scenarier
Scenarierna användes för att beskriva hur en användare kan utföra olika arbetsuppgifter
med hjälp av en mobil enhet. Vid utvecklingen av scenarierna försökte vi först genom
en brainstormingprocess komma på möjliga scenarier som tekniken kring mobila
plattformar kunde användas till. För att få inspiration till scenarier studerade vi hur
mobila enheter- och plattformar används inom forskning och av företag. Vid
utvecklingen av scenarier tog vi även hänsyn till vilka resurser Combitech har tillgång
till och hur de kan användas tillsammans med en mobil enhet och mobila plattformar.
När femton scenarier hade tagits fram letade vi efter gemensamma tjänster för de
framtagna scenarierna. Därefter utformade vi en tabell (bilaga 4) där vi listade de olika
scenariernas tjänster samt ett diagram av tabellen. Vi kunde då identifiera vilka tjänster
som hade störst betydelse för scenarierna.

3.3 Applikationsutveckling
Genom att utföra applikationsutveckling ville vi få svar på hur väl en plattforms
utvecklingsmiljö fungerar vid applikation- och systemutveckling. För att genomföra
applikationsutvecklingen på ett strukturerat sätt valde vi att skapa applikationer som var
för sig utformades för att kunna utföra en av de identifierade tjänsterna.
Applikationsutvecklingen genomfördes genom att använda Androids utvecklingsmiljö.
Valet av Android kom av att vi efter fas ett ansåg vara den mest intressanta plattformen
att utvecka mot. Det på grund av Androids snabbt ökade marknadsandelar och
tillämpningsmöjligheter. Vi hade även grundläggande förkunskaper om
utvecklingsmiljön efter att ha genomfört en distanskurs i Androidutveckling. Detta
medförde en minskad tid för installation och inlärning av utvecklingsmiljö samt ökade
möjligheterna att fokusera på utvecklingen av applikationer baserade på de eftersökta
tjänsterna.

3.4 Analysmetod
Analysmetoden syftar till att strukturera insamlad teori och empiriskt material för att
möjliggöra en analys. Den analysmetod som valts är SWOT och den används för att
presentera konkreta åtgärder för Combitechs framtida verksamhet inom området.
Anledningen till att vi valt SWOT för att genomföra en analys kommer även av att
många av de faktorer som vi valt att analysera på ett effektivt sätt kan formuleras och
återges i de kategorier som en SWOT-analys består av. Eftersom SWOT-analysen
främst används inom företagsekonomi har vi valt att anpassa den till vårt arbete. Vi har
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därför inte varit strikta med att styrkor och svagheter enbart ska ha interna faktorer samt
att möjligheter och hot enbart ska ha externa faktorer.

16

4. Mobila plattformar
I början av 1990 talet började mobiltelefontillverkarna inkludera processorer, minne och
LCD-skärmar i mobiltelefonerna vilket medförde att mobiltelefonerna kunde användas
till fler uppgifter än enbart samtal. Detta möjliggjorde funktioner som kunde användas
till att skapa en kontaktlista. Förändringarna ledde även till ett behov av att införa
operativsystem samt verktyg för att kunna utveckla programmvara till mobiltelefonerna.
Med de nya plattformarna har mobiltelefonutvecklingen snabbt utvecklats till dagens
smartphones som har ett stort antal funktioner och det är den typen av mobila
plattformar som behandlas i arbetet. (Hall, Anderson, s.65). Försäljningen av
mobiltelefoner uppgick till cirka 417 miljoner enheter för tredje kvartalet 2010 varav 80
miljoner enheter var smartphones. Trenden går mot att det blir allt större andel
smartphones på marknaden som nästan dubblat i försäljning från samma tid 2009 då det
såldes 41 miljoner enheter. Se figur 3. (Gartner, 2010 a, b, c, d).

Figur 3. Visar antal miljoner sålda smartphones till slutanvändare per kvartal i
världen. (Gartner, 2010 a, b, c, d)
Gartner visar även att stora förändringar sker under samma tidsperiod i vilken
marknadsandel de olika mobila plattformarna har. Trots att de flesta av plattformarna
ökar i antalet sålda enheter per kvartal så tappar de marknadsandelar till Android som
ökat försäljningen med över 1400 % från tredje kvartalet 2009 till tredje kvartalet 2010
och har under samma tid gått från en marknadsdel på 3 % till 25 % (se figur 4).
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Figur 4. Visar fördelningen av marknadsandelar för mobila plattformar per kvartal vid
försäljning av smartphones över hela världen. (Gartner, 2010 a, b, c, d)
För att förstå vad som formar utvecklingen för de olika plattformarna ges en fördjupad
beskrivning av de fem marknadsledande mobila plattformarna i följande avsnitt.

4.1 Android
Google märkte hur antalet sökningar som gjordes genom mobila enheter ökade allt mer
samtidigt som tillverkarna av de mobila enheterna istället för Googles söktjänster hellre
använde deras egna för att få reklamintäkter. Google beräknade att den totala
marknaden för söktjänster skulle uppgå till 1,5 miljarder dollar per år 2012 och för att
slå sig in på den växande mobila marknaden bildade de en allians av mobilföretag vid
namn Open Handset Alliance. Open Handset Alliance med Google i täten lanserade år
operativsystemet Android som är open source och kunde samtidigt lägga in Googles
webbläsare, karttjänst och söktjänst som standard i operativsystemet. (Hall, Anderson,
s.66)
Plattformegenskaper
Android innefattar ett par egenskaper som lockar många utvecklare som bland annat
stöd för multitasking. Förutom det är Android baserat på en Linux-kärna vilket skapar
stor flexibilitet på grund av dess öppenhet. (Developer.android, 2010a). För att köra
Android på mobila enheter har Google valt att i huvudsak stödja processorer av ARMarkitekturen men operativsystemet fungerar även tillsammans med processorer av
arkitekturerna x86 och MIPS (ARM, 2010a)(Android-x86, 2010a)(MIPS, 2010a).
Utvecklingsmiljö
För att utveckla applikationer mot Android används i huvudsak Java och då i
kombination med XML för att strukturera gränssnittet (Developer.android, 2010g).
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A. Constantinou, E. Camilleri och M, Kapetanakis från Vision Mobile gjorde under
2010 en omfattande studie som jämförde de olika mobila plattformarna. Deltagarna i
studien bestod av över 400 utvecklare från 290 olika företag och som representerade 53
olika länder, varav över 40 % hade utvecklat applikationer för mobila plattformar i
minst 5 år och 78 % hade minst 12 månaders erfarenhet. Enligt den studien var
inlärningskurvan för att lära sig Androids utvecklingsmiljö lite mindre än sex månader
(Constantinou et al, 2010, s. 31).
Utveckling av Androidapplikationer kan göras i miljöerna Windows, Mac och Linux
men för att bygga källfilerna med Androids grundkod ges endast support för en Maceller Linuxinstallation (Source.android, 2010a). Utöver Java har Android stöd för
programmeringsspråken C och C++ som kan användas för delar i
applikationsutvecklingen. (Developer.android, 2010c) Till Androids utvecklingsmiljö
har Google skapat javabibliotek med stöd för exempelvis 2d och 3d-grafik samt givit
möjlighet att använda en inbyggd SQL-light databas (Developer.android, 2010a). I
Android finns ett skriptutvecklingspaket som heter SL4A med stöd för ett flertal
skriptspråk där även de för mobila plattformar ovanliga språken Lua, Beanshell och
TCL ingår (Code.google,2010a). För webbutveckling har Android medfört möjligheten
att använda ett stort antal olika webbteknologier (Developer.android, 2010b)(Adobeflashlite, 2010a). För detaljerad beskrivning av tillåtna skript och webbteknologier se
bilaga 3.
För att utveckla gränssnitt för Android kan utvecklaren antingen använda den i
utvecklingsmiljön medföljande layout-redigeraren som visas i figur 5 nedan alternativt
kan utvecklaren använda sig av tredjepartsprogram som till exempel droiddraw
(Droiddraw, 2011). Layout-redigeraren bygger på XML-kod och kan användas för att
visa hur en applikations layout kommer se ut, men även för att lägga till och redigera
egenskaper för hela layouten och valda komponenter som till exempel knappar och
textrutor. (Developer.android, 2011a)

Figur 5. Visar en bild av layout-redigeringsverktyget Android Layout View.
(Swartzfager, 2011)
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Öppenhet
Eftersom Android är open source och ger möjlighet till att använda och ändra i stora
delar av grundkod och på för hand installerad programvara går det att använda
plattformen till flera sorters enheter förutom mobiltelefoner. Androids öppenhet gör
även att det finns bra möjligheter till att integrera egen mjukvara med den som redan
finns för plattformen (Anvaari, Jansen, 2010, s. 90). Det är möjligt att använda Android
i annan hårdvara än mobiltelefoner men ifall ens produkt skall marknadsföras
tillsammans med namnet Android eller om det skall vara möjligt för enheten att ha
åtkomst till Android Market behöver vissa kompatibilitetskrav uppfyllas. För att bli
godkänd mot kompatibilitetskraven medförs inga kostnader och de krav som måste
uppfyllas är bland annat rätt skärmegenskaper gällande storlek och upplösning och att
enheten har integrerad GPS och accelerometer (Source.android, 2010b,c). För att kunna
distribuera applikationer via Androids försäljningsportal Android Market behövs ett
konto registreras vilket medför en kostnad på 25 USD men det är helt kostnadsfritt att
utveckla och testa applikationer direkt mot en smartphone (Market.android, 2010a).
Säkerhet
På Android körs varje applikation separat och standardinställningen är att applikationer
varken kan läsa eller skriva till varandra. För att data skall kunna delas mellan
applikationer kräver det ett godkännande från användaren som blir informerad om
vilken åtkomst applikationerna behöver ha. (Developer.android, 2010h) Vid användning
av Android som plattform kan ett flertal olika säkerhetsalgoritmer och chiffer användas
av typerna symmetriska chiffer och secure hash algoritmer samt asymmetriska
algoritmer och chiffer. Utöver detta använder Android en certifikathantering med x.509
vilket medför ett stöd för bland annat SSL.(Developer.android, 2010d,e,f)

4.2 Blackberry OS
Research In Motion, som är företaget bakom Blackberry, lanserade sin första
smartphone år 2002. De blev snabbt en stor aktör inom smartphone-marknaden då de
var först med att ge möjligheten till att kunna skicka e-post från en mobilenhet som har
ett QWERTY-tangentbord(Hall, Anderson, s.65). Research in motions styrka ligger
också i första hand att utveckla e-post- och kommunikationslösningar för företag och i
andra hand tillhandahålla en plattform för utvecklare av applikationer (Feida, Weiguo,
2010, s.617-619).
Plattformegenskaper
Den senaste versionen av Blackberry OS heter Blackberry OS 6 och har en kärna som
heter Cryptographic samt har stöd för ARM-processorer (Docs.blackberry, 2010a)
(Pdadb, 2010a). Blackberry OS 6 medför stöd för multitasking både vad gäller
programvara utvecklad av tredjepart samt standardprogramvara som på förhand
installerats från RIM (Docs.blackberry, 2010b). Utöver support för multitasking
försöker Blackberry OS tillhandahålla bakåtkompatibilitet för tidigare versioner av
Blackberry OS men i exempelvis Blackberry OS 5 fanns det nya funktioner som inte var
kompatibla med äldre versioner av Blackberry OS (Docs.blackberry, 2010c).
Utvecklingsmiljö
Blackberry applikationsutveckling är baserat på C++ men har även stöd för Java ME.
För att lära sig utveckla applikationer för Blackberry behövs det i genomsnitt 10,5
månader men om användaren väljer att använda Java ME beräknas inlärningstiden
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hamna på ca 8,5 månader (Constantinou et al, 2010, s.31). Även om målet med Java ME
är att språket ska fungera över plattformsgränserna uppfylls det inte alltid fullt ut
eftersom utveckling via Java ME kan innebära inkonsekvent och buggig virtuell maskin
och paketimplementering. Eftersom standard-API:erna togs fram för att fungera
tillsammans med alla möjliga enheter har kärnbiblioteken begränsade funktioner då de
måste vara tillämpbara även på lågteknologiska och resurssvaga enheter. Däremot finns
det ofta tredjepartsbibliotek som komplement för det begränsade kärnbiblioteket.
(Hansen, Grønli, Ghinea, 2010, s.3) För utveckling med Blackberry är det möjligt att
använda verktygen Eclipse, Netbeans och Microsoft Visual Studio men för närvarande
finns det bara en Java SDK för Windows. Som utvecklare av Blackberryapplikationer
finns det stöd för att bygga databaser med SQL-light (Docs.blackberry, 2010d).
Research in motion har även satsat mycket på webbläsarbaserade lösningar vilket
medför att de givit stöd åt ett stort antal webbteknologier och
skriptprogrammeringsspråk med undantag från Perl (Na.blackberry, 2010a)
(Docs.blackberry, 2010f).
För detaljerad beskrivning av tillåtna skript och
webbteknologier se bilaga 3.
Öppenhet
Blackberry är closed source och är den plattform som ger minst möjligheter till att
kunna komma åt och redigera olika delar inom plattformen. Blackberry ger inte någon
tillgänglighet till grundkoden i operativsystemet, förändringar av på förhand installerad
programvara eller tillåter att Blackberry OS installeras i andra enheter än deras egna.
(Blackberryfaq, 2010a)(Anvaari, Jansen, 2010, s. 90). Som utvecklare för Blackberry
OS måste utvecklaren skapa ett konto och betala en avgift på 200 USD vilket ger
utvecklaren möjlighet att ge ut tio applikationer och kunna testa en egenutvecklad
applikation mot en riktig enhet. (Us.blackberry, 2010a)
Säkerhet
Eftersom Blackberry satsar mycket resurser på företagslösningar finns ett stort behov av
att kunna tillhandahålla säkra system. Blackberry har stöd för ett flertal olika
säkerhetsalgoritmer och chiffer inom både symmetriska och asymmetriska chiffer,
secure hash algoritmer och asymmetriska algoritmer. Utöver detta använder Blackberry
en certifikathantering med x.509 vilket medför ett stöd för bland annat SSL.
(Docs.blackberry, 2010 e, f)

4.3 iOS
Apple släppte sin första iPhone på marknaden 2007 och till skillnad från RIM och
Nokia som dominerat marknaden för smartphones genom att inrikta sig mot
företagsmarknaden riktade sig Apple till stor del mot konsumentmarknaden. (Hall,
Anderson, s.66) När den första iPhonen släpptes skilde den sig från många av sina
konkurrenter genom att den var utformad med en stor tryckkänslig skärm helt utan
någon fysisk knappsats. Detta möjliggjorde att användare kunde få en bättre upplevelse
vid internetsurfning eftersom den stora skärmen kunde visa text och bilder betydligt
bättre än tidigare smartphones. Behovet av hemsidor specialanpassade för
mobiltelefoner var med iPhone inte längre lika stort utan det gick att uppleva vanliga
hemsidor med bra resultat. Introduktionen av iPhone innebar även ett lyft för
användarvänligheten jämfört med tidigare mobiltelefoner där den tryckkänsliga skärmen
med multitouchfunktion innebar att det gick navigera runt i operativsystemets gränssnitt
på ett intuitivt sätt. (West, Mace, s.275).
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Plattformsegenskaper
Den senaste versionen av operativsystemet är iOS4 och precis som tidigare versioner
bygger det på Mac OSX och är skapad för att fungera till hårdvaran för iPhone, iPad
och iPod som alla använder sig av ARM-processorer (Developer.apple, 2010a)
(Wanderingcoder, 2010a). Introduktionen av iOS4 innebar stöd för multitasking vilket
fungerar för Apples egen programvara som ingår i operativsystemet samt vissa
tredjepartsprogram som fått särskilt tillstånd. De tredjepartsprogram som får använda
multitasking begränsas däremot till att använda någon av de sju funktioner som Apple
på förhand bestämt ska ges tillåtelse att använda multitasking (se bilaga 3 för en djupare
beskrivning). För att prestandan på hårdvaran skall vara tillräcklig för multitasking
kräver det att iOS4 installeras på en nyare enhet där iPhone 3GS är minimumkravet
bland Apples smartphones. (Developer.apple, 2010j)
Utvecklingsmiljö
För att utveckla applikationer för iOS4 behöver utvecklaren använda Mac OS X som
operativsystem dit Apple tillhandahåller ett flertal olika program i sitt SDK för att
kunna utveckla applikationer. De verktyg som används är främst Cocoa Touch och
Xcode och i utvecklingsmiljön finns det stöd för programmeringsspråk som Objective
C, C och C++ men även XML används till viss del för att beskriva applikationens
uppbyggnad (Developer.apple, 2010a,c). För att få åtkomst till iOS SDK kräver Apple
ett medlemskap i deras iOS Developer Program som kostar 99 USD per år. Förutom
tillgång till SDK innebär även medlemskapet åtkomst till diverse utvecklingsresurser
som forum för utvecklare, referensbibliotek, exempelkod samt videoföreläsningar och
tutorials (steg-för-steg-exempel). Ett konto krävs även för att kunna testa sina
applikationer direkt mot en riktig enhet. (Developer.apple, 2010h) Det är enligt
författarnas erfarenheter ofta nödvändigt att testa mot en riktig enhet eftersom det då
blir möjligt att testa mjukvaran i verklig miljö istället för att behöva förlita sig på
emulatorer som har vissa begränsningar i avsaknad av gyro, GPS, tryckkänslig skärm
med multitouch och sämre stöd för uppspelning av media. För företag som vill utveckla
en intern applikation och som därför vill undvika att gå via App Market finns det
möjligheten att skapa ett konto för Apple Enterprise Program. Det kostar 299 USD per
år och då blir det möjligt att utveckla applikationer som enbart skall distribueras mot ett
specifikt företag. Det är exempelvis nödvändigt ifall applikationen behandlar känslig
information och när säkerhetsaspekten är viktig. (Developer.apple, 2010i)
För att utveckla applikationer i iOS behöver utvecklaren en genomsnittlig inlärningstid
på strax över sju månader (Constantinou et al, 2010, s.31). Utöver C-baserad
programmering ger iOS4 stöd för ett flertal skriptspråk inklusive Apples Applescript
samt har stöd för databasprogrammering med hjälp av SQL-light (Developer.apple,
2010a). Det finns även support för ett flertal webbteknologier men det saknas stöd för
flash (Developer.apple, 2010c). För en mer detaljerad beskrivning av tillåtna skript och
webbteknologier se bilaga 3.
Vid uppbyggnad av gränssnitt finns det två vägar att gå. Den ena vägen är att bygga upp
gränssnittet i Cocoa genom att beskriva med kod hur gränssnittet skall se ut. Den andra
vägen är att använda verktyget Interface Builder (se figur 6) som är en grafisk uppbyggd
redigerare där det med hjälp av tekniken drag-n-drop går designa ett gränssnitt. Med
drag-n-drop går det att visuellt bygga upp ett gränssnitt genom att med musen placera ut
färdiga komponenter i en utformningsvy till skillnad från att utveckla gränssnitt genom
22

att skriva kod. Vilket av alternativen som föredras skiljer sig mellan utvecklare men det
finns flera fördelar med att använda Interface Builder eftersom det för det första blir
mindre kod som kan resultera i buggar. Förutom det separeras koden från gränssnittet
vilket framförallt är bra ifall det är flera som arbetar med samma applikation. Det ger
möjligheten till att enklare dela upp arbetet men även att snabbare visualisera
förändringar utan att behöva göra flera justeringar i koden. Anledningen till att vissa
utvecklare föredrar att göra gränssnittet via kod framför Interface Builder är på grund av
tiden det tar att lära sig använda verktyget på ett effektivt sätt och det kan i vissa fall
även upplevas smidigare att skriva direkt i koden. (Lamarche, 2009)

Figur 6. Visar en bild av layout-redigeringsverktyget Interface Builder. (iFans, 2011)
Öppenhet
Apple har med sitt iOS alltid varit noggrann med att ha full kontroll över plattformen.
Applikationer måste vara skrivna med de programmeringsspråk som Apple godkänt,
utvecklade med verktyg godkända av Apple, och applikationerna i sig måste bli
godkända av Apple för att bli publicerade på applikationsportalen App Store (Anvaari,
Jansen, 2010, s.90). De licensierar heller inte ut sitt operativsystem till andra
hårdvarutillverkare utan det är endast möjligt att användas på deras egna produkter som
iPhone, iPad och iPod (Feida, Weiguo, 2010, s.617-619). Restriktionerna motiverar
Apple med att de eftersträvar full kontroll på helhetsupplevelsen och vill kunna
optimera mjukvaran till hårdvaran. Det finns flera som kritiserar Apples restriktiva
tillvägagångssätt men försäljningssiffrorna och plattformens popularitet visar att de har
varit framgångsrika med sin strategi. (Fruhlinger, 2010)

23

Det finns vissa möjligheter att med iOS integrera egen mjukvara med operativsystemet
men det är helt stängt för ändring av både hårdvara, grundkod och mjukvara i
anknytning till plattformen. Detta innebär att Apple har full kontroll över vad som finns
med och används i operativsystemet (Anvaari, Jansen, 2010, s.90). På senare tid har
Apple visat tendenser till att möta många utvecklares önskemål om att bli mer öppna.
Sedan den 9 september 2010 är det möjligt att använda tredjepartsverktyg vid
utveckling av iOS-applikationer förutsatt att den slutgiltiga applikationen inte laddar ner
någon kod (Apple, 2010). Tidigare var utvecklare tillvisade att enbart använda objective
C, C eller C++ kompilerad mot dokumenterad API och det var förbjudet att använda
verktyg som översatte Flash, Java eller C# kod till något av Apples godkända kodspråk,
något som nu är möjligt (Fruhlinger, 2010). Processen för hur de granskar applikationer
som utvecklare vill få godkända för App Store har även den blivit mer transparent.
Tidigare redovisade Apple inte vilka riktlinjer de utgick från vilket gjorde att utvecklare
inte kunde veta varför deras applikationer blev nekade, men riktlinjerna är numera helt
tillgängligt för alla att ta del av via Apples hemsida. (Developer.apple, 2010g)
Säkerhet
I iOS4 finns det stöd för ett flertal olika säkerhetsalgoritmer och chiffer både
symmetriska och asymmetriska chiffer, secure hash algoritmer samt asymmetriska
algoritmer. Utöver detta använder iOS4 en certifikathantering med x.509 vilket medför
ett stöd för bland annat SSL. (Developer.apple, 2010 d, e) På Apples hemsida redovisas
flera exempel på hur iOS används i säkerhetskritiska verksamheter som exempelvis
Mount Sinai Hospital i Toronto där de använder iPhone-enheter för att få trådlös
åtkomst till patientjournaler, testresultat, medicinsk litteratur och åtkomst till internt
nätverk. (Apple, 2010b)

4.4 Symbian
Symbian skapades 1998 av Nokia, Ericsson, Motorola och Psion som enades kring ett
operativsystem. (Feida, Weiguo, 2010, s.617-619) Deras enighet och ställning på
marknaden gjorde att Symbian snabbt blev den mest använda mobila plattformen men
snart började de olika mobilföretagen få skilda uppfattningar om hur de ville att
operativsystemet skulle utvecklas. Det ledde sedan till att operativsystemet fick flera
versioner anpassade för de olika mobiltillverkarna och 2008 köpte Nokia de andra
mobiltelefontillverkarnas andelar i Symbian. (Hall, Anderson, s.65-66)
Den 17:e december 2010 skedde en stor förändring för Symbian eftersom Nokia
beslutade att ta över Symbian Foundation som tidigare varit ansvariga för utvecklingen
av plattformen. Samtidigt innebar det att Symbian gick från open source till closed
source men vilken betydelse det har för plattformen är svårt att avgöra i dagens läge
eftersom informationen från Nokia än så länge är bristfällig (Blog.symbian, 2010a).
Nokias strategi är att fortsätta att använda Symbian som huvudplattform för
smartphones men deras nya öppna plattform MeeGo kommer bli valet till deras allra
mest högteknologiska enheter. Plattformen MeeGo är ett samarbete med det
multinationella företaget Intel och är tänkt att fungera i fler enheter än enbart
smartphones, som exempelvis tablets och netbooks (Theisinger, 2010). Det är även en
plattform som är väldigt intressant men eftersom den än så länge befinner sig i ett tidigt
stadie togs den inte med i detta arbete.
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Plattformsegenskaper
Symbian OS senaste version heter Symbian 3 OS (Developer.symbian, 2010a). För
Symbian OS används en kärna som heter EKA2 vilken har stöd för multitasking både
för applikationer som finns i operativsystemet och de som kommer från tredje part. De
processorer som används till Symbian OS bygger på ARM-arkitekturen
(Developer.symbian, 2010b). Symbian OS ger inga garantier för att programvara ska
fungera för äldre versioner av operativsystemet. För att applikationer ska fungera för
äldre versioner av Symbian krävs det att skillnaderna mellan enheten som använder den
tidigare versioner av plattformen och enheter som använder den nyare versionen av
plattformen inte har för stora skillnader. (Developer.symbian 2010c).
Utvecklingsmiljö
Symbian bygger på C++ men det finns möjligheter att använda Java ME. Enligt
Constantinou et al behöver personer som vill lära sig Symbian en genomsnittlig
inlärningsperiod på 15 månader men om användaren väljer att använda Java ME
beräknas inlärningstiden hamna på ca 8,5 månader (Constantinou et al, 2010, s.31). I
samband med att Symbian valt att avsluta utvecklingen av plattformsversionen Symbian
s60 som tidigare använts i deras smartphones och istället satsar på Symbian^3 och
MeeGo kommer den framtida utvecklingen ske i utvecklingsplattformen QT. (Nokia,
2010a) Symbians utvecklingsmiljö ger även stöd för utveckling i ett flertal skriptspråk
och webbtekniker samt möjligheter till att bygga databaser mot enheten genom att
använda SQL-light (Developer.symbian, 2010 d, e, f, g, i) För detaljerad beskrivning av
tillåtna skript och webbteknologier se bilaga 3. För att ge support till utvecklare har
Nokia skapat en portal där de samlat en stor mängd dokumentation med fri tillgång till
SDK och API (Developer.symbian, 2010c). Det är en strategi för att bygga upp en större
community och locka till sig utvecklare för att kunna erbjuda ett brett sortiment av
applikationer (Feida, Weiguo, 2010, s.617-619).
Vid utveckling av användargränssnitt för Symbians s60-applikationer går det bland
annat att ta hjälp av Flowella som är ett verktyg för att göra prototyper av gränssnitt.
Med Flowella kan en utvecklare bygga upp ett interaktivt gränssnitt av bilder utan att
behöva skriva någon kod. Det ger möjligheten att testa användarupplevelsen på
telefonen i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen för att i tid hitta eventuella brister
som hade varit svåra att ändra senare. Det går dessvärre inte att använda sig av
prototypen skapad i Flowella för att koppla ihop gränssnittet med applikationslogiken,
den kod som beskriver det applikationen ska utföra. (Forum.Nokia, 2010b)
Steget mot QT som utvecklingsplattform för Nokias mobila plattformar innebär fler
möjligheter för utvecklare med bland annat bättre stöd för att designa gränssnitt. Det på
grund av att QT har två integrerade redigerare för att skapa gränssnitt i form av QT
designer (se figur 7) och QT quick designer. Editorer är visuella vilket medför att det
går att använda drag-n-drop för att lägga till exempelvis knappar och fält för inmatning
av text. (Nokia, 2010b)
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Figur 7. Visar en bild av layout-redigeringsverktyget QT Designer. (KDE TechBase,
2011)
Öppenhet
Symbian har i över tio år varit closed source men den 4:e februari 2010 skedde en stor
förändring av Symbian som genomförde en omstrukturering från closed source till open
source. Den 17:e december 2010 valde Symbian att återigen omstrukturera delar av
plattformen till closed source för och stödja Nokia i utvecklingen av MeeGo som blir
den nya plattformen utvecklad med öppna metoder. Hur Symbian kommer kunna
användas efter att de omorganiseringar som sker av plattformen är svårt att i dagsläget
svara på. (Blog.symbian, 2010a). Den version av Symbian som användes fram till den
17:e december gav fri användning av källkod och på förhand installerad mjukvara. För
hårdvarutillverkare innebar detta möjligheter till att ändra källkoden och använda
Symbian i andra enheter än mobiltelefoner till exempel i tv-boxar och skrivare.
(Anvaari, Jansen, 2010, s.90). För att ge ut applikationer med Symbian kan utvecklaren
begära att få en gratis registrering vilket innebär att utvecklaren kan ge ut applikationer
helt utan några kostnader. (Forum.nokia, 2010a)
Säkerhet
Säkerhetshanteringen för Symbian har stöd för ett flertal olika säkerhetsalgoritmer och
chiffer. Det gäller då både symmetriska och asymmetriska chiffer, secure hash
algoritmer samt asymmetriska algoritmer. Utöver detta använder Symbian en
certifikathantering med x.509 vilket medför ett stöd för bland annat SSL.
(Developer.symbian, 2010h,i)
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4.5 Windows Phone
Microsoft släppte sin första mobila enhet Pocket PC 2000 då de såg tendenser av att den
mobila marknaden allt mer skulle komma att konkurrera med bärbara datorer (Hall,
Anderson, s.65). Plattformen i Microsoft mobila enheter bygger på deras operativsystem
Windows CE och som i samband med lanseringen av den senaste version byter namn
till Windows Phone från tidigare Windows Mobile. Då Microsoft genom Windows
Phone 7 har släppt en helt ny plattform finns det inget stöd för att kunna använda
applikationer som utvecklats mot tidigare versioner av Windows Mobile (Eweek,
2010a).
Plattformsegenskaper
För smartphones som använder Windows Phone 7 OS har Microsoft givit stöd för
processorer av ARM-arkitekturen (ARM, 2010b). Microsoft låter flera OEM-tillverkare
producera telefoner för Windows Phone men ställer strikta krav på hårdvaran. För att
underlätta mjukvaruutveckling har Microsoft bestämt att enheterna ska hålla sig till två
olika typer av skärmupplösningar beroende på hur stor skärmen är. Utvecklare behöver
därför inte anpassa sina applikationer efter en mängd olika typer av knappuppsättningar
eller skärmupplösningar. Microsoft klassificerar en skärm som liten upp till 3,4 tum och
skall då ha en upplösning på 320x480(HVGA) medan en stor skärm ska vara mellan 3,4
- 4,3 tum och ha upplösningen 480x800(WVGA). Skärmarna måste dessutom vara av
typen capacitive och kunna känna av minst fyra kontaktpunkter samtidigt. Microsoft har
även tydliga krav på vilka knappar som ska finnas på enheterna vilket gör att det
kommer vara samma antal knappar med samma funktioner från alla tillverkare.
Processorn som används i enheterna ska ha en klockfrekvens på minst 1000MHz och i
dagsläget vara baserat på ARMv7-arkitekturen. Utöver detta ställer Microsoft krav på
funktioner som bluetooth, w-lan, accelerometer, kompass, ljussensor, gps och
proximitysensor som känner av ifall något objekt är nära enheten. (Polimenov, 2010)
Windows Phone 7 har inte fullkomlig multitasking utan använder sig av tekniken
Tombstoning. Microsoft egna applikationer Internet Explorer, E-mail och Zune
(mediaspelare) kan däremot köras i bakgrunden samtidigt som en annan applikation
körs medan tredjepartsapplikationer får förlita sig på Tombstoning. Det innebär att när
en applikation stängs ner sparas informationen för att applikation ska kunna fortsätta
från samma läge nästa gång den startas. Ett exempel kan vara hur en användare som
läser ett pdf-dokument väljer att stänga ner det för att spela ett spel. När användaren
senare vill fortsätta läsa pdf-dokumentet och öppnar applikationen för pdf-visning, visas
det på samma sätt som det gjorde före användaren valde att stänga ner dokumentet.
Tombstoning blir däremot mer problematiskt för applikationer som inte får bli avbrutna
som exempelvis en applikation som används för tidtagning. Det problemet går i och för
sig att hantera genom att spara tidpunkten då applikationen stängs ner och lägga till den
tid programmet varit i Tombstone nästa gång det startas. (Petzold, 2010, s.108)
Utvecklingsmiljö
Windows Phone 7 OS använder sig av programmeringsspråken C# .NET vilket
programmeras med Visual studio .NET (Petzold, 2010, s.6). För utveckling i Windows
Mobile som är föregångare till Windows Phone 7 OS tar det i genomsnitt nio månader
att lära sig utvecklingsmiljön (Constantinou et al, 2010, s.31). Genom att Windows
Phone använder sig av .NET-plattformen så kan de skapa program kopplade mot
operativsystemet då .NET-plattformen ger stöd för att utföra kommandon direkt mot
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operativsystemet. (Hansen, Grønli, Ghinea, 2010, s.3) Till Windows Phone 7 finns även
stöd för att utveckla program i Silverlight och XNA samt IronRuby men stöd för Perl
och Python saknas(Petzold, 2010, s.6) (Msdn.microsoft, 2010a). Microsoft har genom
Windows Phone 7 OS givit stöd för användning av Exchange, Microsoft Office och
Xbox-produkter. Utöver detta har Microsoft tillfört ett inbyggt stöd för SQL-server
compact edition och SQL-Azure som är en webb-baserad databasplattform
(Networkworld, 2010a). För webbprogrammering har Microsoft givit stöd för ett flertal
olika webbteknologier vilka kan användas med Internet Explorer 7 Mobile men
Windows Phone saknar stöd för html5 (Go.microsoft, 2010a). För detaljerad
beskrivning av tillåtna skript och webbteknologier se bilaga 3.
För att utveckla användargränssnitt till Windows Phone 7 finns verktyget Expression
Blend (se figur 8) och det använder sig av XAML som är ett språk för att beskriva just
användargränssnitt. XAML är ett XML-språk som påminner om HTML och gör det
möjligt att separera utvecklingen av gränssnittet med utvecklingen av
applikationslogiken. Det innebär att olika personer kan utveckla de olika delarna och
sedan på ett enkelt sätt koppla ihop gränssnittet med resten av applikationen. Expression
Blend är anpassad efter grafiska designers och innehåller därför många av de vanliga
elementen som finns i det populära grafikredigeringsprogrammet Adobe Photoshop.
Eftersom gränssnittet kan utvecklas separat går det snabbt att visa intressenter som
beställare och användare hur en applikation kan se ut och interagera utan att behöva
utveckla applikationens funktionalitet. (Kofman, 2009)

Figur 8. Visar en bild på layout-redigeringsverktyget Expression Blend tillsammans
med WP7-emulator till höger. (Electric Beach, 2011)
Öppenhet
Windows Phone OS 7 finns tillgängligt för ett flertal enhetstillverkare (Microsoft,
2010a). Microsoft har valt strategin att med sin plattform vara closed source och det är
således inte möjligt för utvecklare att varken se hur källkoden för Windows Phone 7 ser
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ut eller redigera i den. De låter däremot utvecklare att komma åt vissa funktioner i
plattformen och det är möjligt att integrera tredjepartsapplikationer med vissa av
plattformens applikationer som bildredigering och radio men även med olika hubbar
som bildhubb och musikhubb. Hubbar är speciellt för Windows Phone och ett sätt att
organisera liknande data till en central plats för åtkomst från flera applikationer.
(Wissinger.wordpress, 2011)
Säkerhet
Microsoft har i Windows Phone 7 byggt in stöd för ett flertal säkerhetsalgoritmer och
chiffer. Det finns då tillgång till både symmetriska chiffer och secure hash algoritmer
men det saknas däremot stöd för asymmetriska algoritmer och chiffer. Utöver detta
använder Windows Phone 7 en certifikathantering med x.509 vilket medför ett stöd för
bland annat SSL. (Msdn.microsoft, 2010b,c)

4.6 Plattformstillverkarnas stöd för applikationsutveckling
Applikationerna är oerhört viktiga för de olika mobila plattformarna. De skapar
mervärde och ökar antalet tillämpningar för enheterna. Det innebär att stödet från
plattformstillverkarna blivit allt viktigare för att utvecklare skall lockas till att utveckla
inom en viss plattform.
4.6.1 Säkerhet kring applikationer och dess marknader
De många applikationer som är tillgängliga för de mobila enheterna skapas av
utvecklare över hela världen. Applikationerna ökar möjligheterna till vad det går att
göra på de olika plattformarna samtidigt som det innebär en ökad säkerhetsrisk då vem
som helst har möjlighet att få ut sin applikation på marknaden. Hur de olika
plattformstillverkarna har valt att hantera riskerna skiljer sig men den allra vanligaste
metoden är att ha en central marknad där alla applikationer måste gå igenom en
granskning innan applikationen läggs upp. De delar i applikationen som granskas är allt
från om applikationen anses lämplig och inte är stötande till att applikationen gör som
den är annonserad att göra och inte innehåller någon skadlig kod. Plattformstillverkare
som använder sig av den metoden är Nokia (Nokia, 2009), RIM (Na.blackberry, 2010b),
Microsoft (Patel, 2010) och Apple (Bainbridge, 2009) medan Google (Burns, 2009) har
valt ett tillvägagångssätt utan krav på granskningar. Av plattformarna är det iOS med
över 250 000 applikationer (Apple Special Event, 2010) och Android med över 80 000
applikationer (Rubin, 2010) som är överlägset störst och eftersom de samtidigt har två
väldigt olika tillvägagångssätt kan det vara intressant att studera dem närmare (Perez,
2010). För att undvika att användare blir lurade av elakartade applikationer använder sig
Android av en säkerhetsarkitektur som är kapabilitetsbaserad (Burns, 2009). Det innebär
att alla applikationer måste ange vilka delar de vill ha tillgång till, exempelvis
nätverksuppkoppling, gps, telefon, telefonbok etc. Vid installation av applikationen
måste användaren godkänna villkoren och applikationen har då endast tillstånd att
använda sig av de godkända kapabiliteterna. Istället för en kapabilitetsbaserad
säkerhetsarkitektur använder sig Apple av en säkerhethsarkitektur där vilka delar som
applikationerna kommer åt hålls hemlig för användaren som därigenom måste lita på att
Apple inte av misstag godkänt elakartade applikationer. För utvecklare innebär Apples
metod ökade väntetider innan de kan få applikationen godkänd och Apple har även
kritiserats för deras regler gällande censur av applikationer med anledningen att de är
otydliga och inkonsekventa. (Bainbridge, 2009, Reznor, 2009)
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4.6.2 Support för utvecklare
Hur aktivt plattformstillverkarna valt att delta i supportfrågor för applikationsutveckling
skiljer sig mellan de olika aktörerna men gemensamt för alla är att de byggt upp en
officiell portal för sina plattformar. I de olika portalerna finns bland annat information
om plattformen, en forumdel för diskussioner som kretsar kring plattformen,
instruktionsvideor och tutorials (övningar). Genom att upprätta en portal bidrar
plattformsägarna till ett bättre community kring plattformarna och ger utvecklarna ett
centralt forum där de kan utbyta erfarenheter och hjälpa varandra med problem som
uppstår vid applikationsutvecklingen. Communities är enligt studien av Constantinou et
al (2010) dit majoriteten av utvecklarna vänder sig vid behov av hjälp, där 80 % av de
tillfrågade föredrog communities framför alternativ som kollegor och böcker. Det som
främst skiljer aktörerna åt är hur pass mycket de själva erbjuder direkt support till
utvecklarna och hur mycket de förlitar sig på att communities runt plattformen sköter
supporten själva. Nokia som valt att bygga upp officiella portaler stöttar aktivt
utvecklare av Symbian genom att upprätthålla en portal för utvecklarna där de även
svarar på supportfrågor. Google och Apple har istället för att själva vara aktiva inom
supportfrågor valt att lämna större delen av ansvaret till att communityn sköter
supporten. Både Google och Apple har lyckats få upp stora communties vilket är en
förutsättning för att den metoden ska vara framgångsrik, och Apple är den plattformen
som efter sin succé med iOS har den största communityn av alla mobila plattformar
(Constantinou et al, 2010, s.33). Research in motion har liksom Google och Apple valt
att sätta upp communities där användare kan hjälpa varandra men ger även en liten del
egen support. (Supportforums.blackberry, 2010A). Microsoft har representanter som
bevakar deras forum och svarar utvecklare på enklare typer av frågor. De erbjuder även
personlig e-post och telefonsupport för mer professionell hjälp från en
Microsoftingenjör vid mer tekniskt svåra frågor, men det kostar 99 USD respektive 259
USD per ärende. (Microsoft App Hub, 2010)
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5. Val av plattform
Vid jämförelser och val av mobila plattformar finns det många olika egenskaper som är
av betydelse beroende på hur användaren ämnar använda plattformen. Inom följande
stycke kommer delar från de olika faktorerna att diskuteras och analyseras för att visa
vad som skiljer plattformarna åt. Detta för att kunna påvisa om någon av plattformarna
är bättre lämpade beroende på vilka behov användaren har.
Vid val av utvecklingsmiljö anses nyligen etablerade plattformar som Android och iOS
ge goda inlärningsmöjligheter vilket kan vara en fördel för ett företag som väljer mellan
olika plattformar och snabbt vill börja med applikationsutveckling. Inlärningstiden beror
även på vilka kompetenser som företaget besitter då de mobila plattformarnas
utvecklingsmiljöer bygger på mer eller mindre etablerade utvecklingsstandarder där
flera av standarderna används i andra områden än mobil utveckling. För en
programvaruutvecklare som eftersöker möjligheter att kunna använda många olika
språk, program och operativsystem inom plattformens utvecklingsmiljö kan Android,
Symbian och till viss del Blackberry vara tilltalande då de tillhandahåller en stor bredd.
Apple och Microsoft har genom sin bakgrund inom persondatorer givit stöd åt ett antal
egenutvecklade program, språk och standarder och avstår till viss del från att ge stöd åt
konkurrenters motsvarigheter. Att avgränsa utvecklingsmiljön till användning av
egenutvecklade program, språk och operativsystem medför en fördel för att nå
utvecklare som har vana av att utveckla inom deras datormiljö samt underlätta
kopplingen mellan mjukvara och hårdvara. Det för även med sig en nackdel då
utvecklare kan se avsaknaden av vissa program, språk och operativsystem inom
utvecklingsmiljön som en begränsning och därför välja en annan plattform.
Det kan vara intressant att porta mjukvara till smartphones, det vill säga anpassa
befintliga program från någon annan plattform för att fungera i smartphones. Ett företag
kan då exempelvis vilja ha samma funktionalitet i sina smartphones som en PCapplikation och då blir det naturligt att porta programmet mot den mobila plattform som
företaget främst använder. Vilka plattformar som är enklast att porta emot beror även på
tidigare erfarenheter men Android och iPhone kan vara att föredra. De är båda bland de
enklaste mobila plattformarna att utveckla mot enligt undersökningen av Constantinou
et al, möjligen i konkurrens med Windows Phone. Android har egenskaper som
öppenhet och god flexibilitet medan iOS anses vara en väldigt mogen plattform som
numera även tillåter tredjepartsverktyg för utveckling som då kan underlätta portningen
av mjukvara.
Användning av flera applikationer parallellt
Den metod som Android, Symbian och Blackberry använder sig av vid multitasking där
alla program tillåts att köras samtidigt för med sig möjligheter för utvecklare. De kan då
ha flera program eller tjänster igång samtidigt som kan interagera med varandra för att
utföra en uppgift. Användning av många program samtidigt kräver däremot mycket
processorkraft och medför ett ökat energibehov för enheten. Windows Phone 7 med
tekniken Tombstoning kan då spara energi genom att bara efterlikna multitasking men
inte helt återskapa stöd för detta då programmen faktiskt inte är igång samtidigt.
Tombstoning riskerar däremot att hämma utvecklare som vill kunna använda flera
program som aktivt interagerar med varandra. iOS stöd för multitasking medför att de
kan ge användare vissa chanser till att använda program som aktivt interagerar med
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varandra och samtidigt sparar batterikapacitet då de begränsar användningen av
multitasking till deras på förhand installerade program.
Officiella applikationsmarknader som distributionskanal
Att ha mjukvaruutvecklarnas stöd är viktigt för att driva utvecklingen av en plattform
framåt och framförallt när det gäller de mobila plattformarna där
tredjepartsapplikationerna är en stor bidragande faktor till framgångarna för exempelvis
iOS och Android. Det går att ta kampen om persondatorerna mellan Microsoft och
Apple som ett exempel där Windows blev den populära plattformen. En av
anledningarna till att det var Microsoft som blev den populära plattformen berodde på
att de insåg vikten av ett bra ekosystem för utvecklare och lät exempelvis utvecklarna få
fri tillgång till utvecklingsverktyg jämfört med Apple som ville ha betalt (Sigal, 2010).
Apple har lärt sig av tidigare misstag och har idag bättre support för sina utvecklare men
vill ändå ha full kontroll över plattformen och det innebär både för- och nackdelar
jämfört med exempelvis Androids mer öppna strategi. Apples kontroll är en
säkerhetsbarriär för användarna men innebär att utvecklarna måste vänta på att deras
applikationer blir godkända innan de görs tillgängliga på Apples App Store och
granskningstiderna kan vara allt från ett par dagar upp till i värsta fall flera månader.
Samma procedur måste genomföras även då applikationen skall uppdateras vilket kan
upplevas som en omständlig process och framförallt ifall det enbart är en mindre bugg
som behöver rättas till. Det kan då vara lockande att istället välja Android som
utvecklingsplattform som med sin öppenhet på många sätt kan vara betydligt smidigare.
Google gör till skillnad från Apple inga granskningar av de applikationer som läggs upp
på Android Market men de har en säkerhetsbarriär med kapabilitetsstrukturen där
applikationen måste redovisa exakt vilka tillgångar den vill åt. Samtidigt som Androids
säkerhetsstruktur medför få begränsningar för utvecklare är risken stor att många
användare godkänner applikationen utan att reflektera över vilken åtkomst den får och
på grund av det minskas kontrollen över säkerhetsfaktorn Connectivity. Android
Markets säkerhetsbarriär medför även en risk för att utvecklare som vill skapa skadlig
programvara kan sprida en applikation som med goda skäl behöver komma åt vissa
funktionskritiska delar i telefonen men som sedan utnyttjar dem på andra sätt än
applikationen angivits göra.
Möjlighet till användning i hårdvara
Vid val av mobil plattform är det viktigt att ha ett tydligt mål för hur den ska användas.
Är det intressant att kunna använda en plattform mot flera olika typer av hårdvara finns
det en fördel med Android. Detta eftersom Android möjliggör användning för fler
processorarkitekturer utöver den i dagsläget vanligaste ARM-artitekturen. Android kan
således användas i flera olika varianter av hårdvara och därför tillämpas inom många
områden.
Plattformarna ger i olika grad tillåtelse till användning efter användarens behov där
Android och tidigare Symbian valt att för plattformen bygga en struktur kring open
source vilket medför att de finns stora möjligheter till att använda plattformarna i olika
sorters hårdvara. För användning av plattformar på annan hårdvara än vad den är
utvecklad för kan iOS och Blackberry helt uteslutas eftersom de använder
katedralmodellen och endast tillåter att deras plattformar används i deras
egentillverkade enheter. Även om Microsoft inte tillverkar egna enheter ställer de så
pass specifika krav på hårdvaruleverantörerna de samarbetar med att Windows Phone 7
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inte heller är något alternativ för användning vid annan en licensierad hårdvara. (för mer
detaljerade skillnader mellan plattformarna gällande open source se bilaga 3)
Användning av flera versioner mot flera olika enheter
Öppenhet för plattformarna kan innebära att det blir fler personer som kan bidra med
utvecklingen av plattformen men även en möjlighet att anpassa den mot egna lösningar
och att antalet tillämpningar blir större. Öppenheten innebär däremot inte enbart fördelar
utan bidrar även till en ökad fragmentering. För Android har det inneburit att det finns
flera olika versioner av operativsystemet ute på marknaden samtidigt. Vissa enheter
använder nyare versioner som 2.2 och 2.3 medan andra fortfarande har äldre varianter
som 1.5. Det på grund av den snabba utvecklingen för plattformen med ständigt nya
versioner som har gjort att det inte tagit lång tid för en version att bli inaktuell. Det
beror även på att Google har givit OEM-tillverkarna ansvaret för distributionen av
uppdateringar till nya versioner av operativsystemet. Många OEM-tillverkare har valt
att separera sig från konkurrenterna på grund av öppenheten och möjligheten att
utveckla egna lösningar och gränssnitt till operativsystemet. Det ger ökade
valmöjligheter och fler kreativa lösningarna till konsumenter men innebär även att
uppdateringar av operativsystemen drar ut på tiden och sker inte samtidigt på alla olika
enheter. När Google utvecklat en ny version av operativsystemet måste OEMtillverkarna först anpassa den till sitt egna gränssnitt innan de kan släppa uppdateringen
och detta tar då olika lång tid för de olika aktörerna. Nokia har liknande problem men
det eftersom de själva tillverkar många olika modeller med olika varianter av
operativsystemet. De blir därför tvingade att göra uppdateringar mot vissa specifika
enheter istället för en enda stor uppdatering som kan innefatta alla deras smartphones.
De mer slutna aktörerna Apple, Blackberry och Microsoft erbjuder inte samma
anpassningsmöjligheter men får istället en sådan kontroll på både mjukvara och
hårdvara att de själva kan sköta uppdateringar mot enheterna som tillverkas mot
plattformarna och har därför inte samma problem med fragmentering.
På grund av att marknaden är fylld av olika versioner från samma plattform är det
önskvärt med bakåtkompatibilitet. Den är dessvärre begränsad och ingen av
plattformstillverkarna kan garantera att programvara som skapats i en tidigare version
fungerar i en senare. Det är beroende på hur stora tekniska och innehållsmässiga
skillnader som finns mellan olika versioner av plattformen som är avgörande för hur väl
bakåtkompatibilitet fungerar. Anledningen till att bakåtkompatibilitet är
eftersträvansvärd kommer av att det ger möjlighet att enbart uppdatera programvaran
utan att behöva ändra hårdvaran. Ytterligare skulle bakåtkompatibilitet möjliggöra
återanvändning av tidigare skapad kod till ett stort antal olika enheter.
Bakåtkompabilitet är däremot inte enbart positivt utan kan även medföra säkerhetsrisker
då risken ökar att elakartad kod skapat för en version kommer fungera i övriga versioner
och därigenom drabba ett större antal enheter
Vid val av plattform är det viktigt att vara medveten om skillnaden i fragmentering
mellan de olika plattformarna. Fragmentering innebär att utvecklare av plattformen
behöver se till att mjukvaran fungerar på alla olika varianter av enheter från ett flertal
tillverkare. Det innebär mer kostnader för applikationsutvecklaren och ett behov av att
genomföra uppdateringar av applikationen för att den ska fungera till nya enheter som
producerats från flera olika tillverkare. För mjukvaruutveckling med Android eller
Symbian är det därför av betydelse att veta vilken version av operativsystemet som är
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aktuell samt vilka skillnader som finns i hårdvara för de enheter som ska använda
mjukvaran.
Rapid prototyping och mockups
Om det är viktigt att kunna utveckla snabba demonstrationsapplikationer och gränssnitt
är det iOS, Android eller Windows Phone 7 som är mest intressant. Av de tre finns det
olika verktyg för utveckling av gränssnitt. Med Android sköts GUI via XML-layouter
och detta kan struktureras genom att antingen skriva kod eller med drag-and-dropmetoder. Till iOS och Windows Phone 7 finns det gränssnittsverktyg som Cocoa
UIKit/Xcode för iOS och Expression Blend för WP7. Funktionaliteten för Expression
Blend är hög med stora möjligheter att sätta ihop GUI med programkod. Symbian och
Blackberry är betydligt omständligare att utveckla emot och kräver mer kod för att
utföra samma saker som de andra operativsystemen, vilket gör att de inte är att föredra
ifall snabba mock-ups och demonstratorer är högt prioriterat. För Symbian kommer det
däremot bli bättre i och med övergången till QT som utvecklingsplattform.
Med avseende på säkerhet
Vid val av plattform bör även utvecklaren ha i åtanke att ett brett val av komponenter
inom en utvecklingsmiljö även kan medföra ökade säkerhetsrisker genom faktorerna
complexity, extensibility och connectivity. Detta eftersom varje programmeringsspråk,
program, operativsystem och nätverksåtkomst var för sig medför säkerhetsrisker och om
de kombineras blir det dessutom svårare för användaren att hantera säkerheten för hela
systemet. (för att se specifika skillnader se bilaga 3.) Blackberry är kända för sina
säkerhetslösningar efter deras starka koppling till företagsvärlden men även Apple har
visat sig fungera väl i säkerhetskritiska tillämpningar. Möjligheten för säkra lösningar
hos de andra plattformarna är även dem stora vilket innebär att hur applikationerna
skrivs och blir integrerade i verksamheten är viktigare än valet av plattform.
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6. Möjligheter med mobila plattformar
Inbyggda system används inom ett stort antal industriella tillämpningar med uppgift att
lösa en eller flera uppgifter. Det antal uppgifter som ett inbyggt system kan utföra har
ökat då de tekniska komponenter som används för att utforma inbyggda system har
blivit bättre. Genom användning av mobila plattformar i till exempel smartphones eller
tablets finns möjligheten att använda ett stort antal funktioner för att lösa uppgifter med
varierande krav på prestanda, kommunikationsmöjligheter och sensorer. (Noergaard,
2005, s.5) En mobil plattform kan därför användas tillsammans med inbyggda system
då de möjligheter som mobila plattformar medför innebär att de kan vara ett effektivt
redskap inom flera områden.

6.1 Alternativa användningsområden
I boken Embedded systems architecture beskrivs ett flertal områden där inbyggda
system har stor betydelse. Områden som omnämns är konsumentelektronik, sjukvård,
industriell automatisering, bilindustri, flyg och försvar samt kontorsautomatisering.
Konsumentelektronik använder inbyggda system i till exempel enheter som används av
konsumenter i deras privatliv som till exempel i tablets, TV-apparater, spel, leksaker,
internetenheter, köksutrustning och hemutrustning som mikrovågsugnar, kylskåp och
diskmaskiner. (Noergaard, 2005, s.18) Inom konsumentelektronik kan mobila
plattformar användas för ett stort antal olika enheter då de mobila plattformarna har stöd
för ett flertal funktioner som används inom konsumentelektronik. Android har testats i
mikrovågsugnar och tvättmaskiner vilket medför möjligheten att tillämpa ett flertal
funktioner som inte är standard i vanliga mikrovågsugnar som till exempel fjärrstyrning
och nedladdning av recept. (Touchrev, 2010A).
Sjukvården använder inbyggda system för att diagnostisera, motverka, övervaka,
behandla eller lindra sjukdomar, skador och handikapp. Exempel på inbyggda enheter
inom sjukvård är dialysmaskiner, dropp- och hjärtövervakning. (Noergaard, 2005, s.18)
Mobila plattformars kapacitet gör att de kan bli ett användbart redskap inom sjukvård.
Hur mobila plattformar kan användas exemplifieras av Laguna et al som påvisar hur en
smartphone som fästs vid en patient skulle kunna användas för att övervaka patientens
hälsa. För att skapa ett övervakningssystem används tekniker som accelerometer och
GPS för att till exempel kunna få ett fungerande fallalarm som varnar om patienten
ramlat och visar sjukvårdspersonal var patienten befinner sig. Genom att tillföra
funktioner som avläsning av hjärtrytm, syresättning och kroppstemperatur till den
mobila enheten kan den mobila plattformen användas för att skapa ett användbart
verktyg inom sjukvården. Det kan bidra till en minskad belastning för vårdpersonalen
genom ett lägre behov av att kontinuerligt behöva övervaka patienters hälsa på plats.
(Laguna, 2009, s.5) Android har visat sig vara väl lämpat vid assisterande
mjukvaruutveckling, exempelvis mjukvara för att hjälpa blinda i vardagen. Androids
lämplighet har att göra med plattformens öppenhet som innebär att mjukvaran kan
anpassas efter speciella behov (Hansen, Grønli, Ghinea, 2010, s.2-3).
Industriell automatisering och styrning kan använda inbyggda system för robotenheter
som smarta sensorer, rörelsestyrning, användargränssnitt och industriella switchar.
Detta kan till exempel användas i industrier för cykliska automatiserade processer.
(Noergaard, 2005, s.18) Zuehlke beskriver hur en mobil enhet skulle kunna användas
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för att effektivisera en fabrik genom följande scenario. En fabriksarbetares mobiltelefon
ringer och informerar honom/henne om att det har uppstått ett fel hos en enhet i
fabriken. Fabriksarbetaren kan då kontrollera enheten genom ett flertal parametrar på
mobiltelefonens skärm och bestämmer sig för att undersöka problemet på plats.
Telefonen kan då guida honom till den plats som felet uppstått. Fabriksarbetaren kan
sedan på plats använda sig av mobiltelefonen för att göra ett videosamtal till kollegor
och visa felet och höra om det finns reservdelar till enheten. (Zuehlke, 2008, s.2)
Bilindustri har nytta av inbyggda system genom att använda subsystem som är
implementerade i bilar till exempel multimediasystem, motorreglering och
säkerhetssystem som att motverka låsning av bromsar. (Noergaard, 2005, s.18) Ett
exempel på hur mobila plattformar används i bilindustri är bilföretaget Roewe som
använder en Androidbaserad enhet med tryckkänslig skärm som används för att hantera
GPS och DVD i en bil och som genom de inbyggda nätverksfunktionerna i Android
även kan ta ner trafikrapporteringar. (Murph, 2010).
Flyg och försvar behöver inbyggda system för bland annat styrning av flygplan, smarta
vapensystem och styrning av jetmotorer. (Noergaard, 2005, s.18) Raytheon är en
amerikansk leverantör av produkter och lösningar mot militären och de har sett
möjligheterna med Android. De utvecklar mjukvara mot Android som går under namnet
RATS, och syftet är att kunna förbättra informationsflödet för soldater ute i fält.
Raytheon ville bygga en applikation som kunde köras på en standardiserad mobilenhet
och bestämde sig då för att bygga den kring Android 2.0. Valet av Android berodde på
den öppna plattformen med ett standardiserat SDK samtidigt som Androidtelefoner har
stöd för bland annat accelerometer, GPS och tryckkänsliga skärmar. Systemet de
utvecklar inkluderar en kartfunktion där soldaterna kan se varandras positioner. Genom
att klicka på en soldats ikon via antingen kartan eller en kamratlista skall det komma
upp en kontaktdialog där det finns möjligheter att ringa, skicka meddelanden eller sätta
upp telefonkonferens, men även funktioner som att se videostöm från en kamrats
kamera. Video skall även kunna strömmas till soldaterna från UAV via fågelvy.
Soldaterna skall kunna lägga till kommentarer i kartor och bilder tagna av den mobila
enheten och dela med sig till de andra användarna. Kartorna ska även kunna inkludera
intressepunkter som exempelvis bombmål samt visa användare vilka vägar de ska ta för
att förflytta sig mellan olika områden. RATS kommer inkludera en serverkomponent
som körs på antingen en laptop eller en stationär server som av en befälhavare kan
kontrolleras från annan plats. Via servern går det då att observera de inloggade
soldaterna och dela ut kommandon. Raytheon jobbar även med att koppla ihop RATS
med underrättelsetjänster där användningsområden kan vara att identifiera
fiendesoldater, fingeravtryck eller registreringsplåtar med hjälp av foton tagna från de
mobila enheterna. (Woyke, 2009) (Hoover, 2009)
Kontorsautomatisering innehåller inbyggda system som används i enheter till exempel i
skrivare, scanners, monitorer, faxapparater, kopiatorer och streckkodsläsare (Noergaard,
2005, s.18). Blackberry visar hur de med sin egen programvara i kombination med
mjukvara från Microsoft kan använda mobiltelefoner för att komma åt ett företags epost, schema, filserver och affärssystem. Företagets anställda kan då alltid komma åt
information från företaget vilket medför möjligheten att kontinuerligt kunna följa
verksamheten oavsett plats. (Na.Blackberry, 2010c)
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6.2 Combitechs möjligheter till affärsutveckling
Affärsmöjligheterna för Combitech inom de olika affärsområdena skiljer sig vilket
förtydligas av Göran Backlund som är affärsutvecklare på Systems Engineering.
Backlund anser att de affärsområden som har störst möjligheter för tillväxt inom
Systems Engineering är Telekom och Industri. Telekom riktar sig främst till uppdrag
mot Ericsson medan Industri omfattar all industri exklusive försvarsindustri och
flygindustri. Detta innebär inte att övriga områden saknar utvecklingsmöjligheter. För
affärsområdet Flygindustri finns möjligheter till en förädling av den affär som är
etablerad genom att Combitech får ett ökat ansvar och roll som projektpartner men en
sådan förändring kan bli på bekostnad av ett minskat antal konsulttjänster för området.
Industri är ett affärsområde som Combitech har stora volymer att hämta från och som
Backlund uttryckte det: “egentligen är ‟98 %„ av all svensk industri.” Det finns även en
mängd stora svenska industrier som Combitech redan har avtal med men där de idag har
en liten närvaro. (Backlund, 2010)
Projektansvar kan innebära att Combitech ansvarar för ett delsystem i en produkt
alternativt upptäcker ett problem eller en möjlighet hos en kund som de ansvarar för att
hantera. Combitech kan då bidra med att hjälpa kunden med deras affärsutveckling
genom att exempelvis komma på nya affärer och på så sätt starta nya projekt. För att få
nya projektavtal till Combitech förklarar Backlund att de från Combitech behöver föra
ett ihärdigt marknadsföringsarbete och kunna ge förslag på arbetspaket de kan ansvara
för. Ett projektansvar kan först ske då kunden har fått ett förtroende för Combitech som
leverantör och sker alltså inte som ett första scenario. Detta innebär att Combitech
behöver ha personal på plats hos kunden som kan föra en dialog och bygga upp ett
förtroende. I dagsläget har de projektansvar mot bland annat Saab och Ericsson.
(Backlund, 2010)

6.3 Combitechs affärsmöjligheter med mobila plattformar
Mobila plattformar anses kunna tillföra stora möjligheter för Combitech “Det finns
fantastiska affärsmöjligheter inom mobila plattformar och det finns en otroligt stor
konkurrens” (Tordenlid, 2010). “Som läget ser ut just nu så har man fortfarande
egentligen inte kommit på hur man ska använda dem. Det finns väldigt många nya
områden att upptäcka inom det” (Tordenlid, 2010). Om Combitech lyckas använda
mobila plattformar tillsammans med Industriella produkter kan de hitta både nya kunder
och göra nya affärer med befintliga (Backlund, 2010). Eftersom området befinner sig i
ett tidigt skede anser Lo att det är lättare att hamna i framkant då många produktbolag
inte vågar satsa på det eftersom de måste fokusera på sina produkter (Lo, 2010).
Combitech har fört dialog med potentiella kunder för användning av handhållna enheter
och mobila plattformar. ”Vi har pratat med rätt många kunder på sista tiden, allt från
positionering av cyklar till containrar, i branscher där man inte tänker på de här
sakerna än.” (Backlund, 2010) Kunder som vill använda mobila plattformar vill ofta få
deras befintliga system portat till mobila plattformar med samma användningsområde
som det ursprungliga. (Lo, 2010) Lo anser att portningsuppdrag är intressanta men att
kunderna begränsar sig genom att inte se nya användningsområden. För att visa kunden
nya användningsområden anser Lo att det är viktigt att Combitech kan demonstrera nya
idéer och på så sätt kunna visa konkret kundnytta. (Lo, 2010)
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Ett möjligt tillämpningsområde för användning av mobila plattformar och handhållna
enheter är inom positioneringstjänster. Positioneringstjänster skulle enligt Backlund
kunna användas för övervakning av till exempel containrar, truckar, fordon och andra
objekt både inne och utomhus. För ett företag med många containrar utspridda över
landet är det svårt att veta exakt hur många containrar de har och var de är belägna.
Detta medför att företaget riskerar att genomföra onödiga transporter eller inköp av
containrar vilket resulterar i att de förlorar pengar. Organisationer som Backlund ser
skulle kunna tjäna på att använda positioneringstjänster är kommuner. Detta eftersom
kommuner hanterar återvinningscontainrar som idag töms efter ett schema vilket
innebär att många containrar töms även då de nästan är tomma. Detta innebär onödiga
körningar vilket skulle kunna undvikas med sensorer som känner av när containrarna
behöver tömmas och meddelar detta till en handhållen enhet. (Backlund, 2010)
Utöver positioneringstjänster finns det flera tillfällen där handhållna enheter kan
användas för att få åtkomst till central data. Det kan då röra sig om olika tillämpningar
inom vården där läkare kan få åtkomst till exempelvis röntgenbilder eller inom
hemtjänsten för att “hålla koll” på vad som ska göras. (Backlund, 2010) Ett annat
område där det för Combitech finns möjligheter till utveckling med mobila plattformar
är enligt Tordenlid mot flygindustri där Combitech idag utför ett uppdrag för att
använda mobila plattformar tillsammans med Saabs UAV:er. Ytterligare anser
Tordenlid att det för Combitech finns möjligheter till utveckling med mobila plattformar
inom försvarsindustrin. Inom försvarsindustrin kan en mobil plattform konkurrera
genom att vara ett billigare alternativ till de produkter som de idag använder i enheterna
för motsvarande uppgifter. (Tordenlid, 2010)

6.4 Combitechs fördelar och hinder
En styrka som Combitech har är att de är tekniskt oberoende då deras produkt är
kunskap. De har ingen egen fysisk produkt som de behöver skydda och kan genom
arbete med andra företag öka kunskapen inom företaget (Tordenlid, 2010). “Samtidigt
som Combitech som konsulter kan jobba i många olika projekt boostas deras kunskaper
mycket snabbare vad gäller arkitektur, programmeringtips och vad produkter faktiskt
kan göra. Man kan då använda samma grej från en bransch till en helt annan bransch”
(Lo, 2010).
Combitech har ett intresse av att kunna hantera de olika mobila plattformarna samt ha
förmågan att bedöma vilken av dem som är lämpligast efter kundens behov. Därför är
det viktigt att kunna skapa en utvecklingsmiljö för ett flertal olika plattformar.
“Combitech ska inte godtyckligt föreslå en plattform för att man råkar ha den i fickan
själv” (Tordenlid, 2010). Tordenlid anser det viktigt att hitta och samla de personer hos
Combitech som har kompetens inom mobila plattformar. Detta eftersom de genom att
samarbeta kan bilda ett nätverk vilket kan användas för att sprida kunskap vidare till
övriga inom företaget. “Hindret där är Combitechs struktur med dom olika
affärsenheterna och att hitta ett sätt att korsa över dom i och med att det här är saker
som fungerar i alla branscher” (Tordenlid, 2010). För att resurser skall läggas på ny
teknologi som mobila plattformar krävs det att det går att koppla teknologin med direkt
kundnytta. Detta innebär att det är först då Combitech har fångat en kunds intresse som
det är möjligt att avsätta pengar och personal för området (Backlund, 2010). För att
Combitech ska kunna förbättra möjligheterna till att utföra uppdrag med mobila
plattformar behöver de enligt Lo avsätta tid för kompetensutveckling av personal inom
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mobila plattformar. Därför anser Lo att Combitech skulle kunna tjäna på att våga
spekulationsatsa på plattformar. Dessutom anser Lo att Combitech behöver visa sin
kompetens vid utveckling mot mobila plattformar för kunder och därigenom öka
förtroendet för Combitech inom området. (Lo, 2010)
Tordenlid ansvarar för en satsning inom Combitech vid namn Reality Center som
startades våren 2010. Reality Center är placerad vid Combitechs kontor i Linköping och
är en samlingsplats med stort fokus på användbarhet och utveckling mot mobila
plattformar. Uppkomsten av Reality Center kom av att det fanns ett intresse för området
hos många av Combitechs anställda. I Reality Center finns högteknologisk hårdvara
som stora högupplösta och tryckkänsliga skärmar samt datorer med utvecklingsmiljö för
att kunna tillämpa mjukvara på skärmarna. Tanken är att Reality Center ska vara stort
och visuellt för att på ett effektivt sätt fånga folks intresse för ny teknologi och visa hur
den kan tillämpas. Det är tänkt att de som samlas i centret ska bilda ett nätverk av
personer som är intresserade av tekniken som finns där och dess möjligheter. Inom
verksamheten för Reality Center erbjuder Combitech en möjlighet för andra företag att
få tillgång till den breda kompetens och de tekniker som finns inom hela Saab.
Samtidigt är Reality Center en platform för att tillföra Saab kunskap om användning och
teknik från andra branscher. (Tordenlid, 2010)
Combitechs styrkor vid användning av mobila plattformar anser Backlund vara deras
tekniska bakgrund inom inbyggda system, vana av att arbeta med både mjukvaru- och
hårdvarunära programmering samt kunskaper inom telekom och radioteknik. Förutom
de styrkorna uppmärksammar Backlund att de aktivt arbetar med HMI-frågor där
Reality Center är en viktig resurs. (Backlund, 2010) Combitech har även
konkurrensfördelar jämfört med mindre företag och privatpersoner som utvecklar mot
mobila plattformar genom att de är ett större bolag. De kan då med sina resurser,
kontaktnät och kunder utveckla en applikation mot en enhet för att sedan använda
applikationen som en del i ett större system och inom flera olika områden. (Tordenlid,
2010)

6.5 Combitechs intresse för och erfarenhet av mobila
plattformar
”Handhållna enheter har nog funnits med hela tiden och i takt med att mobiler blir
potenta som handhållna enheter och mer som datorer än telefoner så blir det ganska
självklart att man tittar på att använda dem” (Backlund, 2010). För Combitech går
intresset för handhållna enheter och mobila plattformar långt tillbaka i tiden och har
använts inom ett flertal områden. Redan för ungefär tio år sen utvecklades en
handhållen enhet för blodanalys som används på vårdcentraler än idag. Den handhållna
enheten har stöd för att läsa in blodprov direkt i enheten och snabbt kunna analysera
värden som socker och hemoglobin i blodet. Enheten går sedan att koppla till en
dockningsstation som skickar in resultaten i ett centralt journalsystem. Combitech har
även varit inblandat i ett demonstrationsprojekt mot Volvo Cars. De utvecklade då en
handhållen enhet med funktioner som fingeravtrycksavläsare, möjlighet att tända
lampor från distans och samla data från bilens sensorer som bränslemätare och
distansmätare, men även information om det sitter någon i bilen. (Backlund, 2010)
Alla personer som intervjuades ansåg att Combitech har stora möjligheter till utveckling
inom mobila plattformar. Från Tools hade flertalet ett stort intresse för att arbeta med
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utvecklingsmiljöer för mobila plattformar där kommentarerna överlag var positiva.
“Mycket god inställning men på grund av tidsbrist har jag inte kunnat testa så mycket
jag velat” (Midestad, 2010). På en skala graderat från 0-10 där 0 motsvarade ett lågt
intresse och 10 ett högt var det genomsnittliga intresset för utveckling mot mobila
plattformar 7,4. De personer som intervjuades från Tools ville om de fick välja mellan
de fem största mobila plattformarna helst utveckla mot Android. Två av personerna som
intervjuades har tidigare arbetat i ett internt utvecklingsprojekt med Java ME som höll
på i två månader. För att programmera Java ME användes då Netbeans som
utvecklingsmiljö vilket upplevdes vara stelt och ge dålig frihet i användning av formulär
och menyer. (Lindahl, 2010) I ett annat projekt där Java ME användes som
utvecklingsspråk uppfattades det som lättanvänt, lätt att komma igång med och få en
överblick över men till skillnad från det tidigare nämnda projektet användes istället
Eclipse som utvecklingsmiljö. (Baumer, 2010)

6.6 Viktiga faktorer vid val av plattform för Combitech
Vid val av mobil plattform går det inte peka ut en särskild plattform som är bäst i alla
sammanhang utan det beror på hur den skall tillämpas, vilka förkunskaper som finns
och vilka önskemål det finns från kund. De önskemål Backlund har hört från de
kunderna han varit i kontakt med har inte varit särskilt tekniska och frågan kring val av
plattform har sällan varit högt prioriterad. Däremot har förfrågningar kommit om att
använda mobila plattformar i andra enheter än mobiltelefoner. Kunderna har främst
varit intresserade av att få en fungerande lösning som framförallt inte får vara för dyr.
Angående kundernas åsikter kring val av mobil plattform säger Backlund följande: ”De
kunderna jag träffar har nog ingen specifik uppfattning på den nivån”. ”De kan se
plattformar med tillgänglighet och öppenhet och fantisera om att de skulle ha en app
själva. Och vilken plattform? Couldn‟t care less, vilken är billigast?” (Backlund, 2010).
Vilken plattform som används för ett uppdrag beror även på kundens tekniska
kompetens. Om en kund är insatt i området kan de ställa krav på både plattform och
andra tekniska detaljer, annars hamnar ett större ansvar på Combitech som får föreslå en
plattform. Faktorer som är viktiga när Combitech ska investera i en plattform är att det
finns stabilitet, robusthet, att det finns en kunskap om att plattformen kommer
vidareutvecklas samt att det finns support för den. Det ska då finnas en dokumenterad
livscykel för att försäkra om att plattformen inte riskerar nedläggning. (Lo, 2010)
6.6.1 Utvecklingsmiljö och -språk
De personer som är verksamma inom Combitech har möjlighet till att använda ett flertal
olika miljöer för mjukvaruutveckling. För att vidhålla och utveckla kunskaperna inom
de olika utvecklingsmiljöerna tillhandahåller Combitech kurser inom utvecklingsspråk
som .NET, C, C++, Java samt utveckling av inbyggda system, Java ME, Android och
Embedded Linux. (Combitech, 2010c) Det programmeringsspråk som används inom
uppdrag av personerna från Tools är nästan uteslutande Java, men som komplement
används även skriptspråken perl och python för automatiserade processer mot
exempelvis databaser (Midestad, 2010). Vilken utvecklingsmiljö och villket språk som
används inom ett uppdrag på Combitech varierar eftersom Combitech behöver kunna ge
lösningar anpassade efter kundernas krav. Det operativsystem som främst används av de
som intervjuats är Windows men de använder till viss del även Unix och har sedan
tidigare liten och i vissa fall ingen erfarenhet av att använda Mac. (Kohlström, 2010)
Combitech har intresse av att öka kunskaperna för användning av Mac då de ser att det
för vissa delar är ett krav. Även om Combitech främst använder Windows, Linux och
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Unix som operativsystem finns det personer på Combitech som gått kurser med
användning av Mac och förespråkar ökad användning. Om Combitech skulle få in
uppdrag med önskemål om utveckling för iPhone anser Tordenlid att det skulle gå fort
att engagera personer som är anställda hos Combitech och att de dessutom vid behov
kan hyra in personer utifrån. Tordenlid anser att Combitech kan minska tidsåtgången för
personalutbildning och öka möjligheterna till att genomföra uppdrag med olika
plattformar genom att till exempel ha en design av en Mac-miljö som hålls uppdaterad.
Detta för att undvika en risk Tordenlid uttrycker på följande vis: “Man kanske tar på sig
ett sånt projekt bara för att man tror att man klarar det sen kan man inte få fram det här
i tid då blir det en ekonomisk förlust”. (Tordenlid, 2010)
Hong Lo är en av de personer som bidragit till intresset för Android inom Combitech
och är ansvarig för Combitechs Android Local Competence Network. Tanken är att det i
framtiden ska utvecklas till att bli ett kompetensnätverk för mobila plattformar som
helhet. För mjukvaruutveckling med Android anser Lo att möjligheterna för att komma
igång är bra eftersom plattformen är gratis och att allt är lättillgängligt i jämförelse med
andra konkurrerande plattformar. För utveckling mot iPhone skulle det för Combitech
innebära ett behov av att köpa en iPhone, en Mac och en licens. Lo anser att
upprättandet av en utvecklingsmiljö för iPhone ändå inte borde ta lång tid men att den
kritiska faktorn ligger i den tidsåtgång som krävs för att sätta sig in i plattformen. För
utveckling med Android är Lo inte enbart positiv utan nämner att tillgången till
tredjepartsbibliotek är begränsad. Det som utvecklaren vill använda sig av finns oftast
antingen som en hel applikation eller inte alls. (Lo, 2010)
Det utvecklingsverktyg som merparten av personerna i Tools helst använder är Visual
studio .NET för dess användarvänlighet, mognad och snabba uppdateringar från
tillverkaren (Midestad, 2010). Det utvecklingsverktyg som de näst efter Visual studio
helst vill använda är Eclipse som anses vara ungefär lika bra men kräva mer
konfiguration (Baumer, 2010). De faktorer som anses vara av störst betydelse vid
användningen av en utvecklingsmiljö skiljer sig till viss del mellan personerna som
intervjuats. Viktiga faktorer som nämndes i intervjuerna var bra debugging, testmiljö,
testdatabaser, realtidskontroll av kod, samt möjlighet att komma åt tidigare versioner av
kod och dokumentation. För att lösa programmeringsproblem används oftast Google
som hjälpmedel så länge det inte finns någon i det aktuella projektet som har kunskap
om problemet. (Lindahl, 2010)
6.6.2 Öppenhet
Merparten av de personer som intervjuades hade ingen erfarenhet av att arbeta i projekt
som är open source men de såg en fördel i att kunna få tillgång till och använda kod från
andras open source-projekt. En nackdel som ansågs kunna komma vid användning av
open source är dess stöd för bakåtkompabilitet. Det kan då uppstå situationer där
utvecklaren hittar en tutourial (övning) som han/hon lägger ner tid på för att lösa en
arbetsuppgift men som sedan visar sig vara inkompatibel med den aktuella versionen av
mjukvaran. Från intervjuerna framkom även att det fanns en uppfattning om att det är av
stor betydelse att göra ett medvetet val om vilken miljö som används vid open source.
En viktig faktor att beakta är storleken på community eftersom det är avgörande för hur
mycket information som finns att tillgå. (Kohlström, 2010) Åsikter framkom även om
att open source framförallt var användbart inom webbteknologi eller enklare projekt och
att closed source är att föredra vid mer komplicerade och unika projekt där det är
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viktigare att ha full kontroll på vad all kod gör. Ett högst oönskat scenario som nämndes
var exempelvis ett kärnkraftverk drivet av open source. (Larsson, 2010)
6.6.3 Säkerhetskrav på mobila plattformar
Då Combitech utvecklar mjukvara mot en kund som är inriktad mot försvarsindustri är
det av stor betydelse att de håller hög säkerhetsnivå vilket innebär att de behöver veta
hur all kod används. De har använt program som är utvecklade genom open source i
uppdrag mot försvarsindustri men de användes fristående från övriga delar för att
minska säkerhetsriskerna. Vid val av mobil plattform är det av stor betydelse för
Combitech att genomföra en noggrann undersökning av plattformens säkerhet. Detta
eftersom det annars i ett senare skede kan leda till att Combitech får göra om allt arbete
på grund av att plattformen inte uppnår de krav kunden ställer på säkerhet. (Tordenlid,
2010)
Vad gäller säkerhetsaspekter kring open/closed source tror Lo att de båda alternativen
har sina för- och nackdelar. Han säger att i vissa fall är open source bättre eftersom det
brukar patchas mycket snabbare. “Det stora problemet är säkerhetssäkringen och
kvalitetssäkringen saknas i själva utvecklingen för open source eftersom det är eldsjälar
som utvecklar. Då går det bort by default eftersom man inte kan påvisa att vi följer den
här standarden. Det är något som krävs av många kunder.” (Lo, 2010)
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7. Mobila plattformar från idé till applikation
Följande avsnitt granskar hur utvecklingen av en produkt kan utformas med användning
av mobila plattformar. Detta för att läsaren ska kunna få en inblick i de möjligheter som
mobila plattformar och handhållna enheter ger samt hur de kan tillämpas i en riktig
applikation.

7.1 Scenarier
Med användning av kunskaperna från fas ett tillsammans med inspiration från hur andra
tillämpat mobila plattformar och informationen som utmynnat från intervjuerna i fas två
har vi tillsammans med HMI-specialisterna Markus Holmgren och Michael Petterstedt
(Saab), handledare Jimmy Jonasson och teknisk chef för Combitechs Reality Center
Jesper Tordenlid skapat 15 scenarier där mobila plattformar kan tillämpas. De områden
som scenarierna var inriktade mot var både områden där Combitech redan har en stor
verksamhet till exempel försvar, verk och myndigheter och områden där de inte har en
lika utbredd verksamhet som till exempel sjukvård och byggnad. Scenarierna används
för att beskriva hur mobila plattformar skulle kunna användas i produktportföljer för
Combitech. Eftersom Combitech arbetar nära andra delar av Saab är det av intresse från
Combitechs sida att kunna använda mobila plattformar med produkter som utvecklats
inom Saab. En av de produkter Saab har utvecklat är Skeldar (se figur 9) som är en
avancerad UAV (obemannad flygfarkost) i form av en helikopter. Skeldar går att styra
manuellt men den klarar även av att flyga själv efter angivna koordinater och parametrar
som hastighet och altitud. Med Skeldar har Combitech en bra resurs att utveckla mot
som är svår för andra aktörer inom mobila plattformar att konkurrera med. På grund av
detta styrdes många av scenarierna mot att använda en UAV tillsammans med en eller
flera handhållna enheter. Med scenarierna som tillvägagångssätt utgick vi från
användningsområden för tekniken innan vi gick in på tekniska detaljer. Scenarierna
fungerade även som en brainstormingprocess där vi tog med scenarier som med dagens
tekniska begränsningar kan vara svåra att förverkliga men som kan inspirera till fler
idéer. Nedan beskrivs två av de scenarierna vi varit med om att ta fram men samtliga
finns bifogade i bilaga 4.
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Figur 9. Helikoptern Skeldar, obemannad flygfarkost. (Military Photos, 2009)
Scenario 1: Underrättelsetjänst - Soldat behöver information angående område i
hans/hennes omedelbara närhet. Sambandscentral, UAV och mobil finns tillgängligt:
Ett mindre förband ska korsa en älv genom att gå över en bro. De kan på grund av
terrängen inte se ifall det finns hot vid det främre brofästet. En av soldaterna kallar på
Skeldar. Skeldar kan se och skicka information så att soldaterna säkert kan korsa bron.
När soldaterna kommer fram till bron undersöker de känsliga delar på bron och
förmedlar informationen tillbaka till ledningscentralen för utvärdering av specialister.
När bron kan klassificeras som säker och slutdestinationen har nåtts läggs vägen in på
karta som soldaterna kan se i deras Androidenheter. En förstärkning kallas in och kan
via kartan se vägen för att ansluta sig till resterande grupp.
Scenario 2: Blåljuslarm - SOS Alarm rapporterar brand vid eller i närheten av
tågstation. Det finns gasflaskor i närliggande byggnad. Sambandscentral, insatsledare i
rekognoseringsfordon, släck- och stegbil efter 10 minuter. Androidenheter finns
tillgängliga.
Insatsledaren åker i förväg och rekognoserar området. Under tiden som insatsledaren är
på väg till platsen får han/hon genom en Androidenhet tillgång till en översiktskarta,
ritning av husen i brandområdet, information om var det finns vattenpumpar.
Insatsledaren kan då hålla kontinuerlig kommunikation med SOS Alarm och brandbilar
på väg till platsen om händelseutvecklingen vid olycksplatsen. Insatsledaren bedömer
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branden, kontrollerar om det finns personer i fara. Han/hon utformar bästa angreppssätt
för att brandbekämpningsstyrkan som beräknas ansluta tio minuter senare. Insatsledaren
noterar även att det finns explosionsrisk eftersom det finns gasflaskor i en närliggande
byggnad. Insatsledaren kan då välja att skicka Skeldar som använder värmekamera för
att bedöma brand
och explosionsrisk för platsen. En översiktskarta finns tillgänglig
över byggnaden och området runt den. Han/hon gör en snabb översiktsskiss där
placering av släck- och stegbil samt övriga faror placeras. Informationen meddelas till
sambandscentral och de ankommande brandbilarna. När rökdykare behöver gå in i ett
antänt hus har de Androidenheter fästa vid sig som är inneslutna i värmetåligt hölje.
Från Androidenheten filmas det som rökdykarna ser. Ytterligare mäts temperatur, samt
genom accelerometer, gyro och kompass uppskattas position för rökdykarna från den
senast registrerade GPS-positionen. Rökdykarnas Androidenheter kan även kopplas till
öronsnäckor/kåpor som rökdykarna har. Genom Androidenheten kan bakgrundsbrus
från eld filtreras bort, kommunikation med insatsledare och ljud från personer som
befinner sig inne i huset kan höras tydligare. Insatsledaren kan följa rökdykarna via en
Androidenhet genom att se alla rökdykare markerade som bilder på en karta. Varje bild
kan markeras och insatsledaren kan kommunicera med rökdykaren, se vad som filmas
av rökdykarens Androidenhet samt få varningar om temperaturförändringar.
Framtidsscenario: Rökdykarna har svårt att se i huset och kan använda augmented
reality med glasögon kopplade till Androidenheten och se en inläst 3d-struktur för
väggar, dörrar och trappor i huset som hjälper rökdykaren att orientera sig.

7.2 Identifiering av tjänster
När scenarierna var nedskrivna började vi titta på vilka tekniska krav och typer av
tjänster de behövde. Vi utgick från en uppdelning med sju olika kategorier av tjänster
som var framtagen av Petterstedt, Holmgren och Tordenlid. Tjänsterna var karta, video,
foto, röst, meddelande, kommandon och parametrar. Ett flertal olika tjänster kunde
sedan placeras in i de olika kategorierna, där exempelvis play video och play
videostream är två typer av tjänster för videokategorin. För att få en uppfattning om
vilken frekvens de olika tjänsterna användes gjorde vi en tabell (bilaga 5) där vi kunde
fylla i vilka tjänster de olika scenarierna använde. Det visade sig då att video och karta
var de två vanligaste tjänsterna (se figur 10), och det gällde även scenarierna som inte
använde en UAV. I och med detta fann vi det naturligt att applikationsutvecklingen för
fas tre skulle behandla områdena video och karta. Samtliga tjänster anges i arbetet på
engelska för att de ska överensstämma med de termer som de använder i Reality Center
för motsvarande tjänster och således vara tydligare för dem i deras tillämpning av
examensarbetet.
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Figur 10. Antal scenarier de olika tjänsterna används inom.
Video och karta delades sedan in i underkategorier (se figur 11) för att tydligare kunna
specificera vilka delar som skulle kunna användas vid skapande av en applikation med
syfte att testa plattformen. Underkategorierna baserades på vilka delar av tjänsterna som
var av intresse för scenarierna.

Figur 11. Indelning av tjänsterna video och karta i underkategorier.

7.3 Applikationsutveckling
Utgående från våra kunskaper och Combitechs intresse och kompetens genomfördes
applikationsutvecklingen med Android. De tekniker som utforskades ytterligare för
Android var Video och Map. Från video valdes de identifierade underkattegorierna Play
video file och Play video stream och från map valdes underkategorierna View map, View
satellite map, GPS och Map symbols.
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7.3.1 Video
Video var den tjänst som utgående från scenarierna identifierades ha störst betydelse.
Detta eftersom det i många av scenarierna användes en videoström som visades i en
handhållen enhet för att förlänga en användares synfält. Den applikationen som
utvecklades utformades för att kunna läsa in en på förhand bestämd videofil eller länk
till videoström för uppspelning. För att utveckla Androidapplikationen började vi med
att studera exempel på hur andra Androidutvecklare gjort. Koden för den slutgiltiga
applikationen finns i bilaga 6.
Lokalt placerad videofil
Utvecklingen av en videoapplikation genomfördes genom att först utveckla en
applikation som spelade upp videoklipp från en inbyggd emulator som finns tillgänglig
genom Androids utvecklingsmiljö. Detta gjorde vi genom att använda Androids
inbyggda videospelare som kan användas för att spela upp och spela in videoklipp. För
att lyckas spela upp videoklippen i emulatorn lade vi en videofil i emulatorns virtuella
minneskort och kunde börja använda oss av de exempel vi tidigare studerat. Vi
upptäckte att det var svårt att få videouppspelning att fungera genom Androids
emulator. Det var på grund av att Androids videospelare har begränsningar i vilka
format den klarar av att spela upp samt att emulatorn som används i utvecklingsmiljön
är resurskrävande för datorn och därigenom inte klarar av att spela upp videoklipp med
den kvalitet som hade fungerat på en riktig enhet. För att lösa detta använde vi oss av ett
program för videokonvertering (Handbrake) och kunde då testa oss fram till en
videokvalitet som emulatorn klarade av att spela upp. Videoklipp kunde spelas upp i
formatet mp4 med en bitrate på 50 kbit/s och lägre. Vi testade sedan applikationen på en
riktig Androidenhet (HTC Desire) vilket gjorde att vi kunde spela upp videoklipp med
högre kvalité och en bitrate på över 380 kbit/s.
Strömning av videofil
För att strömma en videofil till en Androidenhet användes samma kod som i
uppspelningen av Play video file med skillnaden att istället för att läsa in en lokal fil
placerade vi filen på en annan dator i ett lokalt nätverk vi byggd upp. För att sedan
strömma videofilen och överföra data mellan enheterna behövdes nätverksprotokollet
RTSP användas. Då vi försökte strömma videofilen upptäcktes ytterligare problem med
Androids emulator. Detta beror på att den inbyggda emulatorn som finns tillgänglig
genom Andorid SDK har inbyggda brandväggar som inte tillåter nätverksprotokollet
RTSP. Om emulatorn skall användas i syfte att strömma videofiler behöver datatrafiken
skickas via nätverksprotokollet HTTP. För utvecklaren innebär det ett behov av att
skapa en webbserver som länkar till RTSP-strömmen. Ett enklare alternativ för att testa
applikationen är då att använda en riktig Androidenhet som till skillnad från emulatorn
inte har några problem med att hantera en RTSP-ström.
För att kunna strömma video till Androidenheter använde vi en lösning med
programmet VLC kopplat mot videoservern Darwin streaming server. Vi började med
att sätta upp en Darwin streaming server på en dator för att via servern strömma video
till en klient i samma lokala nätverk, i detta fall en annan dator. Nästa steg var att få
igång en ström från VLC som kunde fångas upp av Darwin för att i sin tur skickas
vidare ut mot klienterna. Både Darwin och VLC är open source och det fanns många
forum där det gick att hitta information om hur inställningarna skulle göras. Vi hade
dock ett problem med VLC och det var att det finns väldigt många versioner av
programmet vilket gjorde det svårt att veta vilken version informationen vi hittade var
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skriven för och det tog väldigt lång tid att hitta rätt inställningar. Applikationens kod
finns tillgänglig i bilaga 6.
7.3.2 Karttjänst
Karttjänsten var den tjänst näst efter video som användes i flest scenarier. För att
utveckla och förstå vilka möjligheter som finns för utveckling av kartgrafik för Android
studerades exempel på hur andra Androidutvecklare hade gjort för att utveckla en
karttjänst. Applikationen som utvecklades visar en kartbild som går att växla mellan
lägena ritad bild och satellitbild. Den läser även in GPS-koordinater för enhetens
position och visar positionen som en markering på kartbilden. Applikationskoden finns i
bilaga 7.
Kartbild ritad och satellit
För att utveckla en applikation som visar en karta har Google tillfört stöd för deras
produkt Google maps. Med användning av Google maps finns det stöd för ett flertal
funktioner och tillämpningar inom Androids utvecklingsmiljö. För att skapa en
applikation som har tillgång till Google maps API behöver utvecklaren skapa en Google
maps användarnyckel. Skapandet av en användarnyckel kräver att användaren har ett
Google konto och undertecknar ett användningsavtal där användaren bland annat får
bekräfta att Google maps inte kommer användas i skadligt syfte samt att Google har
rätten att ändra Google maps API och lägga in reklam som visas i applikationen. För att
utveckla en applikation som med användning av Google maps visar en kartbild behöver
användaren skapa en applikation som är inställd för att fungera för Google maps vilket
genomförs när utvecklaren fyller i vilken version Android som applikationen främst är
inriktad mot. Därefter behöver användaren vid skapandet av den layoutfil som
applikationen använder deklarera att Google maps komponenten ska läsas in samt i
applikationens manifestfil deklarera att Google maps används. Manifestfilen används
för att utåt mot användaren berätta information om applikationen och vilka av enhetens
funktioner applikationen behöver ha tillgång till. Därefter kan utvecklaren använda sig
av den standardkartbild som används för Google maps och därigenom visa en ritad
kartbild. Det finns då även möjlighet att lägga till komponenter för att kunna zooma in
och zooma ur kartbilden. Om utvecklaren istället vill använda en sattelitbild av kartan är
det möjligt att läsas in från Google maps bibliotek. Det ger möjligheten att växla mellan
ritat kartbild och satellitbild.
GPS
För att använda GPS:en som är inbyggd i en smartphone används systemparametrar för
att komma åt de olika funktionerna. Innan en applikation kan få tillgång till GPSfunktioner krävs det först att utvecklaren deklarerar att GPS:ens systemparametrar
behöver användas i applikations manifestfil. Därigenom kan förändringar av enhetens
placering i longitud och latitud registreras och användas för att se när enheten flyttas.
Detta medför ett behov av att räkna om longitud och latitud om utvecklaren vill använda
funktioner som visar ett avstånd i meter.
Kartsymboler
Vid användning av kartsymboler för att till exempel visa GPS-positionen på en kartbild
kan utvecklaren skapa en klass med funktioner för bildöverlagring. Detta för att kunna
läsa in en bild och genom applikationens huvudklass läsa in en bildöverlagringsklass
som ett objekt för att visa bilder på kartan.
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7.4 Är scenarierna genomförbara?
Smartphones har blivit så pass kraftfulla att de scenarier vi tagit fram är möjliga att
utföra redan idag. Tekniken finns inbyggd i enheterna, med egenskaper som gyro, gps,
nätverkskoppling och tryckkänsliga skärmar. Combitech arbetar exempelvis redan idag
aktivt från Reality Center mot en kund med användning av delar från scenarierna och
applikationsutvecklingen som genomförts i examensarbetet (se figur 12).

Figur 12. Visar en applikation som kombinerar video (överst på skärmen) och karta
(underst på skärmen) utvecklad i Android.
Vissa av de tjänster som presenteras har en del som heter framtidsscenario vilket först i
ett senare skede kommer kunna användas. Detta eftersom det krävs en fördjupning mot
underkategorier som augmented reality och hårdvara i form av bland annat glasögon
med stöd för augmented reality. För de scenarier som är riktade mot militär eller annan
verksamhet med höga krav på säkerhet behövs en fördjupning i plattformarnas stöd för
säkerhet genomföras för att säkerställa att den mobila enheten inte kan utsättas för
angrepp som ger utomstående tillgång till den information som visas. Vid
applikationsutveckling med användning av kartor kan det finnas fördelar i att läsa in en
egen karta istället för att läsa in Google Maps eftersom Google har rättigheter att införa
reklam som visas i applikationen, vilket troligtvis inte är att föredra i de lösningar som
Combitech levererar.
De scenarier som använder sig av funktioner från UAV:er är även de fullt genomförbara
då det idag finns UAV:er som kan flyga efter angivna koordinater eller parametrar som
exempelvis att den skall flyga 100m framför en lastbil. De kan även filma både vanligt
och med värmeigenkänning. Combitechs koppling till Saab innebär att det redan finns
ett starkt samarbete mot försvarsindustrin vilket underlättar vid de militära
tillämpningarna. Detta eftersom de redan har ett stort förtroende vilket gör det möjligt
att snabbt kunna komma igång när intresset väl har väckts. Det finns däremot några
teknologiska frågetecken som hur väl videoströmning kan fungera i realtid mellan flera
mobila enheter samt mellan UAV och mobila enheter i olika miljöer. Ovissheten ligger i
tillförlitligheten och om det går ha tillräckligt hög bildkvalité i form av bildupplösning
och bilduppdateringsfrekvens för att kunna uppfatta de detaljer som eftersträvas. Det
finns teknologi som skulle kunna hjälpa till att lösa ovissheterna även om de inte är
testade för just den sortens tillämpning. Det går exempelvis att använda privata militära
3g-nät för de områden som behöver täckning. En annan väsentlig aspekt är
batterikapaciteten för smartphones eftersom de stora skärmarna tillsammans med alla
sensorer och sändare kräver mycket av de batterier som finns i enheterna. De krav som
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finns på säkerheten för systemen påverkar ytterligare prestandan negativt eftersom
avanserade säkerhetsalgoritmer belastar prorcessorn vilket ökar strömförbrukningen.
Batteritiden blir avgörande för hur länge soldater eller räddningsledare kan verka och
sätter begränsningar på vilka uppdrag som kan utföras. En enkel men kanske inte
optimal lösning på det problemet skulle kunna vara att användarna av systemet tar med
sig extrabatterier eller använder tjockare batterier med högre kapacitet.
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8. Möjligheter med mobila plattformar för Combitech
Från Combitech har följande styrkor, svagheter, möjligheter och hot kunnat identifieras
(se figur 13).

Figur 13. SWOT-analys av Combitechs styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid
användning av mobila plattformar.

8.1 Tillämpning av styrkor och möjligheter
Combitech har stora möjligheter att snabbt kunna nå ut till tänkbara kunder för att
undersöka intresse för handhållna enheter och mobila plattformar. Detta eftersom
Combitech har verksamhet på 20 orter i Sverige och har affärer med kunder inom flera
branscher och nära samarbete med Ericsson samt nära samarbete och tillhörighet till
Saab. Det finns inom Combitech ett stort intresse för mobila plattformar och även en
tilltro till möjligheterna att använda dem. Detta eftersom Combitech har kunskap inom
ett stort antal olika programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer vilket ger möjligheter
till att utveckla mobilapplikationer för flera av plattformarna. Combitech kan med
kompetens inom hårdvarunära programmering, säkerhet, telekom och radioteknik,
kunskapsspridning och inbyggda system tillsammans med erfarenhet från utveckling av
programvara för handhållna enheter öka möjligheterna till att leverera tjänster som
kombinerar kompetenserna med mobilapplikationer inom olika industriella
tillämpningar. För Combitech innebär detta en möjlighet att minska beroendet av att ta
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in extern hjälp i uppdrag då de inom företaget har den kompetens som krävs för
uppdragets olika delar. Dessutom kan Combitech tjäna på att undersöka vilken
verksamhet som bedrivs mot mobila plattformar inom de olika divisionerna och
affärsområdena för att kunna sammanställa de kompetenser, resurser och intresse som
finns inom hela företaget. Detta för att med gemensamma resurser kunna öka
möjligheterna till att etablera verksamhet inom mobila plattformar. För att lyckas med
att utveckla verksamheten inom mobila plattformar kan Combitech använda sig av
Reality Center tillsammans med Android Local Competence Network för att samla
kompetens, resurser, intresse samt öka uppmärksamheten och förtroendet från kunder.
De ökade möjligheter genom öppenhet, kommunikation, stöd för sensorer och prestanda
som mobila plattformar kan tillämpa gör att de kan användas inom ett antal områden
som tidigare varit nischområden för mobila plattformar. Förändringarna av den
dominanta designen innebär att det område av branscher som mobila plattformar och
handhållna enheter används för expanderar. Combitech gynnas av plattformarnas
utveckling eftersom de ökade möjligheterna medför att mobila plattformarna kan
användas tillsammans med kunders existerande produkter. Mot ett företag som redan
har smartphones av en viss mobil plattform går det även att utveckla mjukvara som
fungerar mot deras valda plattform. Det kan utgöra ett kostnadseffektivt alternativ för
kunden eftersom de undviker behovet av att investera i ny hårdvara vilket även Seybold
uppmärksammar i teoriavsnittet tekniskutveckling. Dessutom kan mjukvara snabbt och
enkelt installeras på företagstelefoner utan behovet av att först installera en plattform.
Några av de mobila plattformarna har även flexibiliteten att fungera i olika sorters
hårdvara förutom smartphones och kan därför bli kostnadseffektiva lösningar inom flera
områden.
Detta medför att Combitech kan hitta uppdrag med både etablerade och nya kunder
inom nya områden och tillämpningar. Dessutom kan Combitech hitta uppdrag med nya
kunder som inte har budget att investera i både ny mjukvara och hårdvara.
Tillämpningarna kan vara anpassade för att bland annat genom utplacerade sensorer
bevaka föremål eller förlänga en användares synfält genom en handhållen enhet
tillsammans med produkter från Saab. En mobil plattform kan även användas som ett
redskap genom en smartphone för att med de redan inbyggda sensorerna övervaka en
patient inom sjukvård.

8.2 Hantering av svagheter och hot
Mobila plattformar är ett område som snabbt växer vilket medfört att intresset för
området ökar från allt fler företag. Det ökade intresset innebär utöver affärsmöjligheter
även en risk för Combitech att inte i tid kunna investera de resurser som krävs för att
kunna etablera sig inom utveckling mot mobila plattformar. Att det inom Combitech
finns ett intresse för att utveckla verksamheten inom mobila plattformer råder det inget
tvivel om då de genom etablerandet av Reality Center och Local Competence Network
för Android investerat tid och resurser för att öka möjligheterna till utveckling med
mobila plattformar. Trots att Combitech under många år utfört uppdrag med handhållna
enheter och mobila plattformar har de inte tidigare haft huvudfokus eller en del inom
företaget med fokus på utveckling med mobila plattformar. För att Combitech ska
kunna etablera sig inom området medför detta att de behöver undersöka vilka
möjligheter och begränsningar de olika plattformarna ger samt vilket intresse som finns
från kunder för att inte riskera att etablera en verksamhet som inte går att tillämpa.
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Inom Combitech används främst Windows, Linux och Unix som operativsystem för
mjukvaruutveckling. Då den mobila plattform som ska användas för utveckling
påverkas av kunders önskemål är det viktigt att Combitech kan flera av de mobila
plattformarna. För Combitech innebär detta att iOS inte är ett lika självklart val av
plattform att börja utveckla applikationer mot då det kräver att utvecklingen sker på
Mac. Om Combitech vill kunna utveckla applikationer för iOS är det nödvändigt att
utöka möjligheterna till utveckling i iOS vilket från Combitechs sida innebär inköp av
Mac-datorer, iPhones och licenser samt möjligheten för de anställda att lära sig
grunderna i iOS utvecklingsmiljö. En installation av Mac-datorer eller Linux-datorer
kan komma till användning även för utveckling mot Android om Combitech vill kunna
redigera plattformens källkod för att modifiera den efter egna behov.
Vid val av plattform är det för Combitech viktigt att plattformen utförligt granskas för
att kunna avväga vilka möjligheter som plattformen ger till att uppnå en säker produkt
till kunder med höga krav på säkerhet. Om inte plattformen håller för de krav som ställs
på säkerhet kan det innebära att Combitech inte kan leverera en produkt i tid och i värsta
fall leverera en produkt som utgör en risk för de personer som använder den. De snabba
förändringarna inom området och Combitechs behov av att kunna möta det kunden
efterfrågar medför att det inte är lämpligt att enbart välja en plattform för verksamheten
och lämna de andra helt åt sidan. Risken finns då att den plattform som valts snabbt kan
tappa i marknadsandelar vilket resulterar i att intresset och utvecklingen för plattformen
stagnerar. Dessutom finns det en risk för att Combitechs kunder har önskemål om att en
annan plattform än den som valts av Combitech vilket kan resultera i att Combitech inte
kan leverera det kunden eftersöker inom utsatt tid. Om inte Combitech kan leverera i tid
kan det innebära en ekonomisk förlust samt ett sänkt förtroende för Combitechs
kompetens inom området. Det är heller inte optimalt att satsa på alla plattformar
samtidigt då det riskerar att medföra en avsaknad av spetskompetens för någon av
plattformarna. Medelvägen vore att börja satsa på en plattform för att få in mobila
plattformar i verksamheten men samtidigt vara öppen för att utveckla verksamheten
inom andra plattformar beroende på hur marknaden och kunders efterfrågan förändras.
Combitech kan göra detta genom att utveckla en plan för att organisera uppdrag med de
olika mobila plattformarna vilket även Tordenlid antydde att de skulle kunna göra.
Detta kan de tillsammans med en sammanställning av vilka personer som har
kompetenser inom de olika plattformarnas utvecklingsmiljöer öka Combitechs
möjligheter att snabbt kunna organisera en grupp med personer som kan bidra med
kompetenser för och genomföra uppdrag mot den plattform som kunden eftersöker.

8.3 Plattformarnas position på marknaden
Marknaden för mobila plattformar är fortfarande ung och det har skett många
förändringar på kort tid. Android har till exempel ökat i marknadsandelar från 3 %
tredje kvartalet 2009 till 25 % för samma tid 2010. Utvecklingen av mobila plattformar
hänger starkt ihop med den teknologiska utvecklingen för den hårdvara plattformarna
används mot. Plattformarna måste ge stöd till de funktioner som hårdvaran erbjuder och
det är smartphones som ligger i framkant. Enligt Utterbacks teori Dynamics of
Innovation med en innovations tre olika faser skulle smartphones kunna placeras i den
mittersta fasen transitional phase. Detta eftersom en dominant design har uppstått med
stora (~4”) tryckkänsliga skärmar och funktioner som GPS, WLAN, Bluetooth,
kompass och kamera med autofokus som standard för alla smartphones vilket tyder på
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att fluid phase har passerats. Antalet mobila plattformar som konkurrerar på marknaden
har ökat och det är under transitional phase som det enligt Utterback är största antal
aktörer. Enligt samma teori kommer konkurrensen aktörerna emellan i framtiden göra
att några försvinner medan övriga blir ledande inom olika områden.
Sedan teoriavsnittet vet vi att vid transitional phase flyttas fokus från produktinnovation
till processinnovation, från uppfinnarbänken till industrigolvet. De olika aktörerna har
bestämt sig för hur en smartphone ska se ut och vilka egenskaper den har. Historiskt sett
har processen för att utveckla en effektivare produktion av nya innovationer varit
tidskrävande men det är något som med dagens komponenttillverkning borde ske
mycket snabbare. Komponenter som skärmar och processorer används från flera olika
tillverkare som redan sen tidigare har optimerat tillverkningstekniker för sina specifika
komponenter. Komponenterna sätts sedan ihop för att skapa nya smartphones. Självklart
behöver fabrikerna optimera sina tillverkningsprocesser när det till exempel kommer
nya skärmteknologier men det som för mobila plattformar är mer intressant är processen
att utveckla plattformarna i stort. Då ekosystemet runt utvecklingen av operativsystem
och applikationer för de mobila plattformarna blir allt viktigare ökar betydelsen av att
plattformstillverkarna kan tillhandahålla effektiva och användbara verktyg. För
plattformstilverkarna innebär detta även ett behov av att bygga upp communities som
kan fungera som centrala samlingsplatser för utvecklare samt erbjuda en marknadskanal
för tredjepartsapplikationer. Detta innebär att det inte räcker med att utveckla en
smartphone med bra hårdvara och bra funktioner utan att ha utvecklat strategier för att
koppla ihop hårdvaran med mjukvaran. Det är främst dem bitarna som är intressanta för
att förbättra processinnovationen för mobila plattformar, inte tillverkningsprocessen av
hårdvaran som plattformarna används på.
En produkts dominanta design påverkas av flera aktörer, både etablerade och nya som
bryter sig in på marknaden genom nya uppfinningar och förändringar av produktens
utformning. Plattformstillverkare som i ett tidigt skede av smartphoneutvecklingen
etablerade en stark position på marknaden som Microsoft och Nokia börjar få det svårt
att med deras tidigare plattformar konkurrera med nya plattformar som iOS och
Android. Detta har resulterat i att de för att effektivt kunna konkurrera tvingats utveckla
helt nya plattformar som är bättre anpassade efter den nya dominanta designen som
etablerats för mobila plattformar. En trend för mobila plattformar är efter introduktionen
av iPhone att det finns stöd för tryckkänsliga skärmar som blivit ett alternativ till det
fysiska QWERTY-tangentbordet som kom med Blackberry. Det uppstod då ett behov
av operativsystem anpassade efter inmatning från tryckkänsliga skärmar istället för
knapptryckningar vilket Microsoft och Nokias äldre operativsystem var dåligt
anpassade för.
Efter Androids starka tillväxt har allt fler plattformar valt att bli mer öppna där
exempelvis Apple valt att öka tillgängligheten av iOS och Symbian gick över från att
vara closed source till att bli open source för att sedan satsa på en ny plattform byggd
med öppna metoder. Apple har genom lanseringen av iPhone även bidragit till en ökad
prioritering av användarvänlighet. Detta försöker även Microsoft tillämpa med
Windows Phone 7 som har ett modernt gränssnitt anpassat för tryckkänsliga skärmar
och som är betydligt mer lättnavigerad än tidigare Windows Mobile.
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8.3.1 Plattformsval för Combitechs kommande verksamhet
Vid val av plattform finns det ett par faktorer som gör att en av plattformarna lämpar sig
bättre än de andra för Combitechs verksamhet. Om det är aktuellt att använda en mobil
plattform i annan hårdvara än smartphones är Android ett lämpligt val. Android har
dessutom stor popularitet, öppenhet och kort inlärningstid för utveckling. Combitech har
redan pågående projekt och kurser inom Android vilket underlättar verksamhetens
fortsatta utveckling. Android ger även stora möjligheter till att användas för olika
sorters enheter av varierande storlekar och är tilltalande inom industriella tillämpningar
då dess öppenhet ger möjligheten att kunna använda samma kod från en applikation
inom ett stort antal områden och tillämpningar.
Som det ser ut i dagsläget är möjligheterna till att påverka Combitechs kunderna
angående plattformsval stora. Enligt affärsutvecklaren Backlunds erfarenheter spelade
det för kunderna ingen större roll vilken plattform som användes om tjänsten som
utvecklades var användbar och gjorde det den skulle. Kunderna tyckte det var viktigare
hur mycket det skulle kosta och då är det relevant att hitta den plattform som Combitech
kan leverera tjänster mot till ett bra pris. Prismedvetenheten från kunderna kommer
alltid finnas där men kunskaperna kring mobila plattformar kommer förmodligen ändras
i framtiden där deras kunskaper om teknologin ökas i takt med att den blir allt vanligare.
Det är kanske först då det för Combitech blir allt viktigare att kunna erbjuda tjänster
med flera av plattformarna eftersom ökade kunskaper från kunderna innebär att de kan
komma med fler och starkare åsikter kring val av plattform. Ett ökat intresse och större
kunskap från kunder skulle samtidigt kunna innebära att antalet samarbetspartners för
tjänster inom mobila plattformar snabbt ökar och då gäller det att Combitech är väl
förberedda.
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9. Diskussion och slutsatser
Combitech har stora möjligheter till att använda mobila plattformar inom industriella
tillämpningar då de har kompetenser, resurser och intresse för att utveckla verksamheten
inom området. Dessutom har de möjligheten att redan idag utveckla system som
använder sig av mobila plattformar inom ett antal olika områden genom de
kundrelationer och det ökade intresse som finns för de mobila plattformarna på
marknaden. Combitech kan använda deras kunskap om utveckling med mobila
plattformar tillsammans med kunders existerande produkter för att erbjuda ett
kostnadseffektivt alternativ till att behöva beställa både ny mjuk- och hårdvara
utvecklad för att lösa en uppgift, exempelvis genom att utveckla applikationer som kan
användas direkt i kundens företagstelefoner. Detta medför att Combitech kan hitta
uppdrag med både etablerade kunder samt uppdrag med nya kunder som inte har budget
att investera i både ny mjuk- och hårdvara.
För att utveckla verksamheten inom mobila plattformar på ett effektivt sätt behöver
Combitech intressera och inge ett förtroende hos kunder samt försäkra sig om att de
med mobila plattformar kan leverera system som uppnår kundernas krav på säkerhet.
Detta kan hanteras genom att samla och avsätta tid för den kompetens som det på
Combitech finns inom mobila plattformar genom användning av resurser som Reality
Center och Local Competence Network för Android. Av de plattformar som arbetet
utvärderat är Android den plattform vi främst skulle rekommendera då den ger stora
möjligheter till integrering i olika industriella tillämpningar. Detta eftersom Android har
stor popularitet, öppenhet och kort inlärningstid för utveckling. Dessutom har
Combitech redan pågående projekt och kurser inom Android vilket underlättar
verksamhetens fortsatta utveckling. Combitech bör även ha en plan för att kunna
utveckla för de andra plattformarna vilket innebär ett behov av att utöka resurser och
kompetenser inom Mac och iOS. I dagsläget skulle vi inte rekommendera till att
investera resurser i Symbian då de genomför stora omorganiseringar av plattformen och
dess tillämpningsmöjligheter är därför svåra att förutse. Windows Phone 7 är en ny
spännande plattform som erbjuder genomtänkta verktyg för utveckling men vår
uppfattning är att plattformen behöver mogna ytterligare för att kunna konkurrera med
de andra plattformarna i industriella tillämpningar. I dagsläget verkar det som att
Microsoft lägger all fokus på konsumentanvändarna i ett försök att återvinna
marknadsandelar de tidigare hade vilket gör att företagslösningar inte prioriteras i
samma utsträckning.
Vid kommande uppdrag mot mobila plattformar kan Combitech tjäna på att samla
personer från olika divisioner och affärsområden för att utföra uppdraget. Det skulle då
gå att ta in personer från Security Solutions affärsområde informationssäkerhet som
utreder säkerhetsmöjligheterna i den mobila plattform som används för uppdraget.
Sedan kan personer från Systems Engineering utnyttja kunskaper inom affärsområdena
Telekom och Flyg med kompetenser om användning av telekommunikation och
inbyggda system. Den grupp av personer som är verksamma inom uppdraget kan bidra
med spetskompetenser från deras olika områden och samtidigt utveckla sina kunskaper
inom mobila plattformar vilket kan föras vidare till övriga inom divisionerna och till
flera affärsområden. Detta för att öka samarbetet mellan divisionerna och stärka den
kunskapsbas som är en av Combitechs största styrkor.
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Combitech kan tjäna på att genomföra en utvärdering av de uppdrag som utförs i Reality
Center baserat på plattformens funktionalitet och möjlighet till att utföra önskade
tjänster. För att genomföra detta kan identifierade nyckelfaktorer samt den utvärdering
genom applikationsutveckling som utfördes i examensarbetet användas. Utvärderingen
kan användas för att ta fram nya kurser mot Android i kombination med inbyggda
system och säkerhet. Detta för att stärka och utveckla de kunskaper som finns inom
företaget och för att kunna ge kurser som lyfter utveckling av Android från
grundläggande nivå till en mer avancerad nivå och som är direkt tillämpbar i framtida
projekt och produktområden. I Reality Center kan en plan för att organisera uppdrag
med de olika mobila plattformarna sammanställas. Vid en sådan organisering kan de
använda sig av examensarbetet och framförallt delen Mobila plattformar. Detta kan
tillsammans med en sammanställning av vilka personer som har kompetenser inom de
olika plattformarnas utvecklingsmiljöer öka Combitechs möjligheter att snabbt kunna
organisera en grupp med personer som kan bidra med kompetenser för att genomföra
uppdrag mot den plattform som kunden eftersöker.
Den snabba utvecklingshastigheten för hela marknaden av mobila plattformar har för
oss under examensarbetet på ett tydligt sätt visats. Det eftersom två av de fem
plattformar vi från början jämförde har förändrats med en omfattning som påverkar hela
plattformarnas struktur och möjligheter till användning. Detta har medfört en svårighet
att effektivt jämföra de två plattformarna med övriga plattformar då vetenskapliga
tidskrifter som behandlar området inte längre är baserade på aktuell information. För
Combitech medför de snabba förändringarna ett behov av att kontinuerligt följa och
uppdatera den information som presenteras i arbetet om plattformarna och dess
uppföljare. En rekommendation är även att följa förändringarna som sker i de olika
plattformstillverkarnas marknadsandelar för att kontinuerligt analysera plattformarnas
framtidsmöjligheter och tillförlitlighet. Dessutom kan Combitech tjäna på att studera
nya företag som försöker etablera sig inom området samt studera vilka teknologier de
för med sig. Detta eftersom det vid ett flertal tillfällen visat sig vara just nykomlingar
med kompetens inom andra områden än mobila plattformar som förändrat den
dominanta designen för mobila plattformar och handhållna enheter.
Marknaden för mobila plattformar ger stora möjligheter vilket medför att konkurrensen
kommer vara hård och att det finns många aktörer som försöker ta del av det marknaden
erbjuder. För ett företag med Combitechs storlek, kontaktnät, kompetenser, flexibilitet
och intresse är möjligheterna stora. Om Combitech drar lärdom av kommande projekt
och utvecklingen av hela marknaden samt använder sig av de presentationer, analyser
och slutsatser som presenteras i detta examensarbete har de stor potential att vara väl
förberedda för utvecklingen inom användning av mobila plattformar och handhållna
enheter inom ett brett spektrum av industriella tillämpningar.
Förslag på vidare forskning
Genom framtida forskning kan ytterligare tester av plattformarna utföras som till
exempel kan innebära applikationsutveckling av alla de i arbetet förekommande
plattformarna samt deras uppföljare. Detta för att kunna påvisa på ett tydligare sätt vad
som krävs för respektive plattform för utveckling från idé till applikation. Dessutom kan
prestandatester genomföras av både de mobila plattformarna samt olika handhållna
enheter. Detta för att undersöka möjligheter och begränsningar som batterikapacitet och
nätverksmottagning under olika förhållanden.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjuguide mjukvaruutvecklare
För att få en bakgrund till personen samt få möjlighet att sätta personens förklaringar och svar i
ett sammanhang ställdes följande frågor.
-Kan du beskriva din nuvarande position och funktion på Combitech?
-Kan du beskriva funktionen för den grupp du är verksam inom på Combitech?
-Har du haft några andra positioner eller roller tidigare?
För att kunna matcha de programmeringsspråk som intervjupersonen hade erfarenhet av och
kände sig bekvämast med mot med de språk som används för de olika mobila plattformarna
ställdes följande frågor.
-Vilka olika programmeringsspråk har du personligen erfarenhet av?
-Vilket eller vilka av dem känner du dig bekvämast med / föredrar du?
-Vilket programmeringsspråk har förekommit mest under din tid på Combitech?
För att kunna matcha de operativsystem som intervjupersonen hade erfarenhet av och behärskar
mot de operativsystem som används för de olika mobila plattformarna ställdes följande frågor.
-I vilket operativssystem arbetar du? (Windows, OSX, Linux eller annat)
-Hur pass väl behärskar du övriga operativssystem?
För att få fram vilken utvecklingsmiljö intervjupersonen föredrog samt vilka egenskaper som
utvecklingsmiljön har ställdes följande frågor i syfte att sedan kunna matcha detta mot
egenskaper och program som används för de mobila plattformarna.
-Vad anser du vara kritiskt för en bra utvecklingsmiljö och varför? (ex. Bra support,
många användbara bibliotek, utvecklingsverktyg, debughantering, möjligheter till att
kombinera olika programmeringsspråk)
-Vart vänder du dig när du fastnat vid en programmeringsuppgift? (inom
arbetsgruppen, ”experter” på företaget, internetforum för community...)
-Vilka program för utveckling har du erfarenhet av?
-Är det något av dessa du föredrar?
För att förstå vilka möjligheter intervjupersonerna har till att hantera sitt arbete, påverka
kompetensutveckling, hur de hanterar hinder samt möjligheter att påverka hur de inom gruppen
ska utföra arbetsuppgifter ställdes följande frågor. Detta för att kunna se hur möjligheterna är att
lära sig om och införa nya teknologier samt hur arbetet fungerar.
-Hur arbetar ni i er enhet? Vilka metoder använder ni och hur fungerar de?
-Vilken del av ett projekt anser du är mest tidskrävande och varför?
-Vilka problem är vanligast att stöta på under ett projekt?
-Hur ser processen ut för att bestämma vilka projekt ni får jobba med? (kund
efterfrågar eller ni säljer in idé mot kund. Fördelning mellan de två?)
- Om ni säljer in idé, vem kommer på idéerna och vem beslutar ifall idéerna är
tillräckligt bra för att säljas? (Möjlighet till att influera, måste man övertyga chefer)
-Hur fungerar er kompetensutveckling? Sker den genom utbildning och/eller lär ni
samband med nya arbetsprojekt?
-Vid utbildning är det främst personal inom Combitech som håller i den eller hyr man
in kurser?
-Skiljer det sig sig mellan olika områden som mjukvaruutveckling, ledarskap o.s.v? I så
fall hur?
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För att få en uppfattning om det intresse som finns hos personerna som intervjuades gavs
följande fråga. För att tolka svaren från frågan delades svaren in i kategorier 0-3 lågt intresse, 46 måttligt intresse, 7-10 stort intresse
-Vad är din inställning till området mobila plattformar? Tycker du det är ointressant
eller verkar det spännande. (Betyg 0-10, 0=lägsta, 10=högsta)
För att få en uppfattning om intervjupersonernas erfarenhet av mobila plattformar ställdes
följande fråga/frågor. Detta för att se om det finns någon plattform som intervjupersonerna
skulle kunna ha lättare för att ta till sig vid ett konkret uppdrag.
-Har du varit i kontakt med mobila plattformar någonting i ditt arbete (ex. projekt)?
-Utvecklar enheten du är verksam inom idag mot någon eller några mobila
plattformar?
-Inom vilka områden använder din enhet Mobila plattformar?
-Anser du i så fall att den mobila plattform ni utvecklar mot idag uppfyller alla de
önskemål du har vad gällande programvara och funktioner?)
För att undersöka den tilltro intervjupersonerna har till Combitechs möjligheter inom utveckling
för mobila plattformar samt hur dessa skulle kunna uttrycka sig ställdes följande frågor. Detta
för att få en generell uppfattningen om Combitechs möjligheter inom mobila plattformar.
-Vilka möjligheter anser du att Combitech har inom utveckling för mobila plattformar?
-Finns det något område som ni inte börjat använda mobila plattformar inom som du
tror
att Combitech skulle kunna börja utveckla mot?
Eftersom de mobila plattformarna varierar mycket i öppenhet ställdes nedanstående frågor för
att undersöka intervjupersonens inställning till och erfarenhet av open och closed source. Detta
för att förstå intervjupersonens uppfattning om användning av mjukvara som är open respektive
closed source. Då Combitech arbetar i många projekt där säkerheten är av stor vikt ställdes
även en fråga om säkerheten för de båda alternativen.
-Har du några erfarenheter av open source och hur ser de i så fall ut?
-Vad är dina uppfattningar om closed respektive open source?
-Ser du några skillnader mellan open source och closed source ur
säkerhetssynpunkt?
-Finns det intresse från er sida eller kommit på tal att använda mobila plattformar i
annat än i en färdigtillverkad mobiltelefon?
För att förstå säkerhetens betydelse vid utveckling av mjukvara ställdes följande frågor. Detta
syftar till att förstå tankar kring en säker plattform och vilka egenskaper som eftersträvas vid val
av sådan.
-Hur jobbar ni med säkerhet och vilka krav är det som ställs?
-Är säkerhet en faktor som spelar in vid val av plattform?
-Vilka faktorer är det då som är av betydelse?
-Ser du några risker vid användning av mobila plattformar?
-Vad tycker du kännetecknar ett säkert system kontra ett osäkert?
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Bilaga 2. Intervjuguide affärsmöjligheter
För att få en bakgrund till personen samt få möjlighet att sätta personens förklaringar och svar i
ett sammanhang ställdes följande frågor.
-Kan du beskriva din nuvarande position och funktion på Combitech?
-Hur många affärsutvecklare är ni och hur ser ansvarsfördelningen ut?
-Hur ser samarbete ut er sinsemellan?
-Har du haft några andra positioner eller roller tidigare?
För att få en förståelse för Combitechs struktur och vilka områden företaget verkar ställdes
följande frågor. Detta för att kunna förstå vilka mål och branscher som Combitech kan
expandera mot med mobila plattformar
-Inom vilka branscher verkar Combitech?
-Hur stor verksamhet har ni inom dessa och hur ser de ut?
-Inom vilken av branscherna sker störst tillväxt i dagsläget?
-Finns det någon ny bransch som ni är intresserade av att expandera mot och i så fall
vilken?
För att förstå vilka styrkor och konkurrensfördelar Combitech har som företag ställdes följande
fråga. Detta för att kunna identifiera egenskaper som Combitech kan använda sig av vid
användning av mobila plattformer.
-Vad anser du vara Combitech styrkor som konsultföretag?
För att förstå hur Combitech går tillväga för att introducera nya produkter, tjänster, teknologier
och projekt ställdes följande frågor. Detta för att kunna förstå vad som krävs inom företaget ska
investera resurser i användning av mobila plattformar.
-Hur uppstår nya produkter eller tjänster?
-Vad är det som krävs för att resurser skall läggas på nya teknologier och områden? Är
det att en order måste komma in från kund eller att det finns starka intressen inifrån
företaget eller annat.
-Hur ser processen ut för att bestämma vilka projekt ni utför? (kund efterfrågar eller ni
säljer in idé mot kund. Fördelning mellan de två?)
-Om det är idéer från Combitech vem/vilka är det de kommer ifrån?
(Affärsutvecklare, högre chefer, konsulter/koddesigners)
-Om ni säljer in en idé, vem beslutar ifall idéerna är tillräckligt bra för att säljas?
(Möjlighet till att influera, måste man övertyga chefer)
-Hur går ni tillväga för att bestämma vilka som ska utföra projektet?
För att förstå hur kontakt med kunder fungerar och hur de arbetar för att upprätthålla en
välfungerande kontakt ställdes följande fråga. Detta för att förstå hur Combitech hanterar
kundrelationer.
-På vilka sätt upprätthåller ni kontakten med era kunder?
För att få en uppfattning om det intresse som finns hos personerna som intervjuades gavs
följande fråga.
-Vad är din inställning till området mobila plattformar? Helt ointressant eller tycker du
det
verkar spännande.
För att förstå personernas egna uppfattning om hur marknaden ser ut för mobila plattformar och
vilka möjligheter den ger ställdes följande fråga.
-Vad är din uppfattning om hur marknaden ser ut för mobila plattformar?
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För att förstå varför mobila plattformar är intressanta för Combitech samt hur intresset uppstått
ställdes följande fråga.
-Hur uppstod intresset kring mobila plattformar för Combitech?
För att förstå vilka möjligheter, konkurrensstyrkor, kunder, kundefterfrågan och resurser
Combitech har vi utveckling med mobila plattformar ställdes följande frågor. Detta för att kunna
identifiera möjligheter och hinder med användning av mobila plattformar.
-Vilka möjligheter anser du att Combitech har inom utveckling för mobila plattformar?
-Vilken sorts kunder tror du att ni i huvudsak kommer få med mobila plattformar?
-Tror du att ni får andra typer av kunder än de ni har idag eller är det snarare
så att ni stärker banden med befintliga kunder?
-Finns det några konkurrensfördelar som Combitech har vid utveckling mot mobila
enheter?
- (Exempelvis vilka styrkor har Combitech som kan användas vid utveckling av
mobila plattformar? Eller är det så pass nytt att helt nya kompetenser måste
utvecklas)
-Finns det några hinder som måste övervinnas? (ex inga kunskaper, ingen
förståelse/intresse från ledning, inga kunder? Inga utvecklingsmiljöer)
-Har ni fått förfrågningar från kunders sida att utveckla något inom mobila
plattformar?
(konkreta exempel, när?)
-För vilken plattform? (vanligast?)
-Inom vilken/vilka branscher gällde förfrågningen?
För att förstå vilka områden som mobila plattformar kan tänkas användas för ställdes följande
frågor. Detta för att kunna identifiera vilka strategier som finns för att utveckla verksamheten
mot mobila plattformar.
-Finns det något område som ni inte börjat använda mobila plattformar inom som du
tror att Combitech skulle kunna börja utveckla mot?
-Finns det några uttalade strategier kring hur Combitech ska utveckla verksamheten
med mobila plattformar?
-Vilka grupper har arbetet, arbetar eller planeras att arbeta med mobila plattformar?
Genom att ställa nedanstående frågor försökte vi förstå hur de arbetar idag för att integrera
mobila plattformar i verksamheten.
-Har ni aktivt börjat sälja in mobila plattformar mot kunder?
-Hur har det arbetet sett ut?
-Vilka argument använder ni för att fånga kundens intresse?
-Vilka av de produkter ni arbetar med idag skulle kunna använda sig av mobila
plattformar?( Finns det fler produkter liknande Skeldar som ni skulle kunna
använda
mobila plattformar för)
För att förstå om det finns någon mobil plattform och som intervjupersonerna anser medföra
större möjligheter för Combitech ställdes följande frågor.
-Finns det någon eller några mobila plattformar som skulle passa Combitechs
verksamhet bättre? i så fall varför?
-Hur tror du marknaden kring mobila plattformar kommer att se ut närmsta framtiden?
För att förstå säkerhetens betydelse för utveckling av mjukvara ställdes följande frågor. Detta
syftar till att förstå tankar kring en säker plattform och vilka egenskaper som eftersträvas vid val
av sådan.
-Hur jobbar ni med säkerhet och vilka krav är det som ställs?
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-Är säkerhet en faktor som spelar in vid val av mobil plattform?
-Vilka faktorer är det då som är av betydelse?
-Ser du några risker vid användning av mobila plattformar?
-Vad anser du känneteckna ett säkert system kontra ett osäkert?
(Detta användes om tid fans i slutet av intervjun. )För att undersöka intervjupersonens
inställning till Open och Closed source ställdes följande frågor. Detta för att förstå
intervjupersonens uppfattning om användning av open respektive closed source mjukvara för att
få en uppfattning om det finns intressen kring eller restriktioner mot att använda något av
tillvägagångssätten.
-Vill man på Combitech utveckla helt egen mjukvara eller används det mycket COTS
och open source?
Har du några erfarenheter av projekt som använt sig av mjukvara som är open
source och hur ser de i så fall ut?
-Vad är dina uppfattningar om closed respektive open source?
-Finns det fördelar med något av alternativen ur säkerhetssynpunkt?
-Finns det intresse från Combitechs eller kunders sida att använda mobila plattformar i
annat än i en färdigtillverkad mobiltelefon?)
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Bilaga 3. Tabell mobila plattformar
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Bilaga 4. Scenarier
1.Underrättelse-tjänst - soldat behöver information angående område i hans/hennes omedelbara
närhet. Sambandscentral, UAV och mobil finnes:
Ett mindre förband ska korsa en älv genom att gå över en bro. De kan på grund av terrängen inte
se ifall det finns hot vid det främre brofästet. En av soldaterna kallar på Skeldar. Skeldar kan se
och skicka information så att soldaterna säkert kan korsa bron. När soldaterna kommer fram till
bron undersöker de känsliga delar på bron och förmedlar informationen tillbaks till
ledningscentralen för utvärdering av specialister. När bron kan klassificeras som säker och
slutdestinationen har nåtts läggs vägen in på karta som soldaterna kan se i deras Androidenheter.
En förstärkning kallas in och kan då via kartan se vägen för att ansluta sig till resterande grupp.
2. Personsökning - Barn bortsprunget i skogen. SOS Alarm, polisen, grannar och
värnpliktssoldater letar efter barnet. En sambandscentral + ett antal mobiler finns tillgängliga
I ett stort skogsparti har ett barn kommit bort. 3 grupper går skallkedja genom skogen från 3
olika riktningar. Utöver detta finns 2 Skeldar. Via mobilen kan grupperna använda sig av
Skeldar för att söka igenom partier av intresse. För att effektivisera letandet finns alla som letar
utsatta som prickar i en karta och där områden som avverkats blir markerat. Skeldar rapporterar
automatiskt ifall värmekameran registrerar värmekälla av ett barns storlek/temperatur. För att
inte skicka onödiga rapporter håller Skeldarn koll på koordinaterna från de i skallgångskedjan
via GPS och skickar således inte rapporter från deras värmekällor. Skeldar ser barnet först via
värmekamera, koordinater och positioner skickas ut till samtliga grupper. Skeldar kan stanna i
barnets närhet och bli en kommunikationslänk från en Androidenhet till den inbyggda
megafonen som finns i Skeldar. Barnet hittas säkert.
b) Personsökning - en båt har förlist eller kantrat i hårt väder. SOS Alarm, Kustbevakning letar
efter överlevande.
Utanför kustbandet har en båt gått på grund och kapsejsat under svåra väderförhållanden.
Besättningen hann skicka ett nödmeddelande till SOS Alarm innan de föll ner i vattnet. Då
skickas Skeldar för att med hjälp av värmekamera söka efter de överlevande och markera vart
de befinner sig. Kustbevakning och räddningshellikopter kan följa det Skeldar markerat och
snabbt ta sig till den plats personerna som hamnat i vattnet befinner sig på. Skeldar inväntar
övrig räddningspersonal och blir en kommunikationslänk från en Androidenhet till den
inbyggda megafonen som finns i Skeldar samt kan vid behov bistå med strålkastare. De
nödställda personerna kan räddas.
3. Blåljus-larm- SOS Alarm rapporterar brand i eller i närheten av tågstation. Gasflaskor i
närliggande byggnad. Sambandscentral, insatsledare i förbil, släck- + stegbil efter 10 minuter.
Sambandscentral, Androidpaddor (i bilar) + en lur tillgänglig.
Insatsledare åker i förväg och rekognoserar området. Under tiden som insatsledaren är på väg
till platsen får han/hon genom en Androidenhet tillgång till en översiktskarta, ritning av husen i
brandområdet, information om var det finns vattenpumpar samt kan hålla kontinuerlig
kommunikation med SOS Alarm och brandbilar på väg till platsen om vad som händer där.
Insatsledaren bedömer branden, kontrollerar om det finns personer i fara. Han/hon utformar
bästa angreppssätt för att brandbekämpningsstyrkan som beräknas ansluta tio minuter senare.
Insatsledaren noterar även att det finns explosionsrisk i.o.m gasflaskor i en närliggande
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byggnad. Insatsledaren kan då välja att skicka Skeldar som använder värmekamera för att
bedöma brand och explosionsrisk för platsen. En översiktskarta finns tillgänglig över byggnad
och området. Han/hon gör en snabb översiktsskiss där placering av släck- och stegbil samt
övriga faror placeras. Informationen meddelas till sambandscentral och de ankommande
brandbilarna. När rökdykare behöver gå in i ett antänt hus har de Androidenheter fästa vid sig
som är inneslutna i värmetåligt hölje. Från Androidenheten filmas det som rökdykarna ser.
Ytterligare mäts temperatur, samt genom accelerometer, gyro och kompass uppskattas position
för rökdykarna från den senast registrerade GPS-positionen. Rökdykarnas Androidenheter kan
även kopplas till öronsnäckor/kåpor som rökdykarna har. Genom Androidenheten kan
bakgrundsbrus från eld filtreras bort, kommunikation med insatsledare och ljud från personer
som befinner sig inne i huset kan höras tydligare. Insatsledaren kan följa rökdykarna via
Androidenhet genom att se alla rökdykare markerade som bilder på en karta. Varje bild kan
markeras och insatsledaren kan kommunicera med rökdykaren, se vad som filmas av
rökdykarens Androidenhet samt få varningar om temperaturförändringar.
Framtidsscenario: rökdykarna har svårt att se i huset och kan använda augmented reality
glasögon kopplade till Androidenheten och se en inläst 3d-struktur för väggar, dörrar och
trappor i huset. Baserat på tekniker liknande det här
b) Skogsbrand i stort skogsområde i närhet till bebyggelse. Flera UAVs, Androidenheter,
brandbekämpningspersonal, värnpliktiga och övriga frivilliga
I ett skogsområde i närheten av bebyggelse har det börjat brinna, insatsledare och
brandbekämpningspersonal är på väg till brandområdet för att bekämpa elden. UAVs cirkulerar
runt brandområdet för att filma med både vanlig kamera och värmekamera. Insatsledaren får en
kartbild över brandområdet som uppdateras med hur brandområdet förändras. Insatsledaren får
prognoser till Androidenheten utgående från förändringarna i brandens utbredning och kan fatta
beslut om var brandbekämpnings personal i huvudsak bör verka för att skydda närbelägen
bebyggelse. Elden kan bekämpas och ett bostadsområde klarar sig från att bli förstört.
4. Vindkraft-parkövervakning - Varje kraftverk levererar bild+ status, reparatör har mobil för
felsökning, funktioner för att slå på av lampor, radarövervakning.
En servicefirma ansvarar för att se till att en vindkraftspark är i bruk. Reperatörer åker med
jämna mellanrum ut till parken och kontrollerar status för vindkraftverken. Det finns även en
automatisk larmfunktion där varje kraftverk kan leverera sin egen status tillsammans med en
videobild av närliggande vindkraftverk. Vid fel åker reparatören ut och felsöker på plats. Till
hans hjälp kan han slå på strålkastare...
Reparatören kontrollerar status för vindkraftverket med en Androidenhet genom ett flertal
parametrar på enhetens skärm och bestämmer sig för att undersöka problemet på plats.
Telefonen kan då guida honom till den plats som felet uppstått. Reparatören kan sedan på plats
använda sig av mobiltelefonen för att göra ett videosamtal till kollegor, visa felet och skicka
över bilder för att höra om det finns reservdelar till den del av vindkraftverket som gått sönder.
Framtidsscenario de olika delarna som finns inom vindkraftverket känns igen genom en
Android enhet med augmented reality vilket gör att reparatören kan få ett effektivt stöd vid
beställning av reparationsdelar.
b) liknande scenario för 3g master.
5. Taxibil - En kund vill bli transporterad in till krogen som ligger i centrum. Till hands har han
en mobiltelefon utrustad med GPS.
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Kunden står på gatan strax utanför huset där hans arbetskamrat haft förfest. Han har ingen aning
om vad gatan heter. I sin telefon ser han vilka taxibilar som finns inom området och om de är
lediga eller ej. Han skickar iväg en förfrågan till en ledig bil tillsammans med vart han ska.
Taxibilens förare får ett anrop och en markör på kartan som visar kunden och önskad
destination. Föraren accepterar och hämtar upp kunden. Snabbaste färdväg är redan framtagen.
6. Fjärrstyrning av trafikledartorn - En trafikledare bevakar ett trafikledartorn och dess
kontrollzon på distans. Videobilder och data visas på trafikledarens handenhet. På handenheten
finns en aktuell karta med lägesbild över flygplan i området. Funktioner för att tända
banbelysningen och liknande kan göras med handenhet. Med sin handenhet kan trafikledaren
sköta normal radiotrafik och bevaka sina normala kontakter (telefon mm).
7. Övervakning av orienterare - Följning av orienterare vid tävling i skogen med hjälp av
mobiler i träden och i pannan på tävlande, central som väljer förmedlar översikt till tv mm.
I ett större skogsområde pågår en stor orienteringstävling. Ett 50-tal orienterare springer
samtidigt över banan. Åskådarna kan följa de tävlande via presentation på sina mobiltelefoner
samt på översiktsskärmar. Informationen utgörs av position och puls på de tävlande samt av
kameror vid kontroller i skogen.
8. First Person Shot-spel i verkligheten - En industritomt med 8-16 skjutgalna personer där varje
person har en mobiltelefon, laservapen, detektionsväst o.s.v Olika typer av övningar kan utföras.
Jämför med datorspelsvärlden. En central sambandscentral/speluppläggnig kan lägga ut virtuella
gåvor/ mediciner/vapen/ammunition o.s.v.
På en industritomt utspelar sig ett slag där 8 man delats upp i två lag där lagen tävlar mot
varandra. Varje person har var sin A-lur där en karta över området presenteras. Uppgiften är att
ta motståndarlagets flagga innan en viss tid är ute. Hur lagen ska göra är fritt men det kan vara
lämpligt att utse spanare, flagghållare samt ledare. Alla i laget kan lägga ut POI såsom
motståndares hem, motståndares position, vapengömmor, medicinskåp, extra liv o.s.v för att
förmedla resterande medlemmar i laget. kameran används för att visa sina medlemmar ritningar
på byggnader, motståndares ingång till hemmet, o.s.v. Man kan tänka sig att virtuella POI kan
visas direkt i video.
b) Alla mot alla. Man ska samla poäng och skjuta ned sina motståndare inom en viss tid. Kartan
som används för att visa var man varit, vart olika gömmor finns o.s.v
c) Det finns givetvis många varianter och upplägget kan även stödja övningar för soldater, men
man
kanske ska utelämna extra liv då.
9. Rockkonsert eller annat evenemang med mycket folk som rör sig på ett begränsat område.
Vakter
bland besökarna kan få en överblick över av hur människor rör sig.
Vaktpersonal ansvarar för säkerheten hos festivalbesökare. Genom att ha personal bland
besökarna som kan vakterna få bättre överblicksinformation via Skeldar, Som gör att det bättre
kan bedöma om folkmassorna måste skingras eller ledas en alternativ väg. Bra vid inpassade,
när stora band spelar (Perl Jam Roskilde) och utgång. En möjlighet för festivalbesökare att ta
emot video från Skeldar och ett antal fasta kameror för att få bättre situationsöverblick över
pågående och kommande konserter.
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10. Insatsstyrka tillslag nattetid. En insatsstyrka ska arrestera ett flertal kriminella personer som
misstänks vara beväpnade. Tårgas och Androidenheter finns tillgängligt.
I ett hus med ett flertal kriminella personer planeras ett tillslag av en insatsstyrka. När
insatsstyrkan gör sitt tillslag och skjuter in tårgas i huset försöker personerna de vill arrestera att
fly. Skeldar skickas in i insatsskedet för att övervaka området och kan med hjälp av
värmekamera överföra bilder och position för personer som lämnar huset till en Androidenhet
som används av insatsledaren. Insatsledaren kan även följa alla personer som ingår i
insatsstyrkan då de har med sig mindre Androidenheter som skickar gps-position till
insatsledarens Androidenhet vilket gör att insatsledaren kan se skillnad på vilka personer som
ingår i det kriminella gänget. Insatsledaren kan i ett tidigt skede följa personer som lämnar huset
och arrestera dem innan de hinner lämna området.
11. Fängelseövervakning. Övervakningskameror, Larm, UAV, fängelsepersonal och polis finns
tillgänglig.
En brottsling försöker rymma från ett fängelse. Till vaktpersonalens och polisens
Androidenheter går ett larm att en dörr brutits upp. UAV startas och cirkulerar fängelseområdet.
Vaktpersonalen och polis kan följa brottslingen i sina Androidenheter genom
kameraövervakning som finns inom fängelset. När brottslingarna tar sig utanför
fängelsebyggnaden tar UAV vid genom kamera och värmekamera övervakning och följer
brottslingen tills polis och vaktstyrka kan arrestera brottslingen.
b) Liknande upplägg kan användas vid larm om inbrott.
12. Dölja militära enheter från värmekameror. Skeldar, Androidenheter finns tillgängliga.
En pluton täcker över sina fordon med filtar som hindrar upptäckning från värmekameror.
Skeldar kan flyga över området för att försäkra sig om att inga värmestrålar läcker ut, och
rapporterar eventuella brister genom att skicka bilder med kartposition till Androidenhet.

13. Sjukvårdsövervakningssystem för att följa patienters hälsa. Sjukvård och äldrevårdspersonal
kan följa patienters hälsa i hemmet. Androidenheter finns tillgängliga.
a) En patient behöver kontinuerlig övervakning av sjukvårdspersonal. Genom att fästa en
Androidenhet vid en patient skulle den kunna användas för att övervaka patientens hälsa och
aktivitet. För att skapa övervakningssystemet kan tekniker som accelerometer och GPS för att
till exempel kunna skapa fallalarm som varnar om patienten ramlat och kan visa
sjukvårdspersonal som har en egen Androidenhet som visar var patienten som ramlat befinner
sig. Genom att tillföra funktioner som avläsning av hjärtrytm, syrescirkulation och termometer
till den mobila enheten kan den användas för att skapa ett användbart verktyg och bidra till att
minska vårdpersonalens belastning och behov av att kontinuerligt övervaka patienters hälsa på
plats.
b) Överfallslarm med stöd för larmsignal, GPS-koordinater och starta videoinspelning vilket
skickas direkt till en larmcentral genom ett knapptryck.
14. Byggnation av energieffektiva hus och byggnader. Androidenhet och Skeldar används.
En fabrik drar stora mängder energi och ska byggas om för att minska energiutsläpp genom
byggnaden. Genom att låta Skeldar flyga över huset och använda värmekamera kan en 3d-
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ritning av huset skapas som med färgskalor markerar temperaturskillnader för fabrikshuset.
Genom en Androidenhet kan Skeldar styras och återge en 3d bild av huset.

15. 3d-visning av hus vid hustomten. Byggföretag kan visa kunder hur ett hus kommer se ut på
plats och låta kunden gå runt huset genom att titta på huset genom en Android pad.
Kunden till ett byggföretag får en chans att se hur huset kommer se ut i full skala och få en
tydlig bild av hur huset kommer se ut. Genom att använda augmented reality funktioner kan ett
CAD-ritat hus placeras på den tomt den tänkt byggas på och visas ute på plats genom en
Android pad. Genom augmented reality ser kunden allt som vanligen syns på tomten med blotta
ögat samt huset som ska byggas som en 3d-uppbyggd ritning.
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Bilaga 5. Tabell tjänster för scenarier
1 = Service is used
Tjänst

0 = Not used
Map

Video

Photo

Voice

1-Soldat

1

1

1

1

1

1

1

2-Personsök

1

1

0

1

0

1

0

3-Blåljus

1

1

0

1

0

0

1

4-Vindkraft

1

1

1

1

1

0

1

5-Taxi

1

0

0

0

0

1

1

6-Trafikledartorn

1

1

0

1

1

1

1

7- Orienterare

1

1

0

0

0

0

1

8- First Person Shot

1

1

0

1

0

0

1

9- Rockkonsert

0

1

0

0

0

0

0

10- Insatsstyrka

1

1

1

0

0

1

0

11- Fängelseövervakning

1

1

1

0

0

1

0

12- Värmedöljning

1

1

1

0

0

0

0

13- Sjukvård

1

0

0

1

0

0

1

14- Energihus

0

1

0

0

0

0

1

15- 3D hus

0

1

0

0

0

1

1

SUMMA

12

13

5

7

3

7

10

Bilaga 6. Kod videoapplikation
//Programmets huvudklass som hanterar video visning
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Messages Commands Parameters

package com.exjobb.video;
import android.app.Activity;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;
public class ExjobbVideoSpelare extends Activity {
// Deklarerar video komponent
private VideoView mVideoView;
// Anger sökväg till video stream
//private String path = "rtsp://192.168.250.15:5544/stream.sdp";
// Anger sökväg till video som är lokalt placerad
private String path = "/sdcard/uav7.mp4";
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
// Läser in layout filen main.xml
setContentView(R.layout.main);
// Läser in VideoView komponent från från main.xml
mVideoView = (VideoView) findViewById(R.id.video_view);
// Skapar en media kontroll meny för att kunna starta och pausa videoklippet mm
MediaController mc = new MediaController(this);
mc.setAnchorView(mVideoView);
// Läser in sökvägen till video klippet till en videosökväg
Uri video = Uri.parse(path);
// Läser in media kontrolll menyn till videoklippet till VideoView komponenten
mVideoView.setMediaController(mc);
// Läser in video sökvägen till VideoView komponenten
mVideoView.setVideoURI(video);
// Sätter fokus till VideoView komponenten
mVideoView.requestFocus();
// Startar video klippet
mVideoView.start();

}
}
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Bilaga 7. Kod kartapplikation
// Programmets huvud klass som hanterar karta dess styrning och gps
package com.exjobb.map;
import java.util.List;
// Läser in Google bibliotek
import com.google.android.maps.GeoPoint;
import com.google.android.maps.MapActivity;
import com.google.android.maps.MapController;
import com.google.android.maps.MapView;
import com.google.android.maps.Overlay;
import com.google.android.maps.OverlayItem;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.CheckBox;
public class ExjobbMapVisare extends MapActivity implements LocationListener {
// Deklarerar bildöverlagrings föremål
OverlayItem overlayitem;
ExjobbItemizedoverlay itemizedoverlay;
List<Overlay> mapOverlays;
// Deklarerar mapcontroll, chekbox för att välja sattelitvy, Karta och kordinat med Geopoint
MapController mapcontroll;
private CheckBox satCheckbox;
MapView mapView;
GeoPoint point;
// Deklarerar GPS avlysnings managern
private LocationManager locationManager;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
// Läser min kartkomponent och meny för att zooma in och ut
mapView = (MapView) findViewById(R.id.mapview2);
mapView.setBuiltInZoomControls(true);
// läser in bildöverlagring
mapOverlays = mapView.getOverlays();
// läser in den bild som ska användas i bildöverlagringen
Drawable drawable = this.getResources().getDrawable(R.drawable.coordinatesmall);
// skapar nytt objekt av klassen som hanterar bildöverlagring
itemizedoverlay = new ExjobbItemizedoverlay(drawable, this);
// skappar kontrollenhet för mapView
mapcontroll = mapView.getController();
// sätter den förinställda inzoomningsnivån till 14
mapcontroll.setZoom(14);
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// läser in GPS avlysningsmanagern och ställer in att den ska läsa av enhetens gps med ett
tidsmellanrum på 2,5 sekuner och med en avståndskillnad på 0
locationManager = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE);
locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 2500,
0, this);
// Läser in den CheckBox som reglerar om sattelit eller ritad kartbild ska visas
satCheckbox = (CheckBox)findViewById(R.id.satellite);
// Läser in lyssnare som registrerar om användaren klickar på Checkboxen
satCheckbox.setOnClickListener(satCheckboxOnClickListener);
}
// Lyssnaren som registrerar om användaren klickar på Checkboxen
private CheckBox.OnClickListener satCheckboxOnClickListener =
new CheckBox.OnClickListener(){
public void onClick(View v) {
// TODO Auto-generated method stub
// Startar funktion för att använda sattelit
setSatellite();
}
};
// Funktion för att växla mellan sattelit och ritad kartbild
private void setSatellite(){
mapView.setSatellite(satCheckbox.isChecked());
};
@Override
protected boolean isRouteDisplayed() {
return false;
}
public void onProviderDisabled(String provider) {
}
public void onProviderEnabled(String provider) {
}
public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
}
// Funktion som hanterar uppdateringar om förändringar i GPS position
public void onLocationChanged(Location location) {
if (location != null) {
// hämtar gps position uttryckt i longitud och latitud
int lat = (int) (location.getLatitude() * 1E6);
int lng = (int) (location.getLongitude() * 1E6);
// skapar en kart punkt med användning av kordinaterna
point = new GeoPoint(lat, lng);
// skapar ett bildöverlagringsföremål med användning av punkten
OverlayItem overlayitem = new OverlayItem(point, "", "");
//Tar bort föregående bildöverlagring och lägger till en ny
itemizedoverlay.clearOverlay();
itemizedoverlay.addOverlay(overlayitem);
itemizedoverlay.populateNow();
// Skapar bildöverlagringen på kartan och centrerar kartan mot bildöverlagringen
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mapOverlays.add(itemizedoverlay);
mapcontroll.animateTo(point);
mapView.invalidate();
}
}

}
// Klass som skapar bildöverlagringen och dess funktioner
package com.exjobb.map;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import android.content.Context;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import com.google.android.maps.ItemizedOverlay;
import com.google.android.maps.OverlayItem;
public class ExjobbItemizedoverlay extends ItemizedOverlay<OverlayItem> {
private ArrayList<OverlayItem> mOverlays = new ArrayList<OverlayItem>();
private Context mContext;
private Boolean bool = false;
public ExjobbItemizedoverlay(Drawable defaultMarker,Context context) {
super(boundCenterBottom(defaultMarker));
mContext = context;
// TODO Auto-generated constructor stub
}
protected OverlayItem createItem(int i) {
// TODO Auto-generated method stub
return mOverlays.get(i);
}

public void addOverlay(OverlayItem overlay) {
mOverlays.add(overlay);
}
void clearOverlay() {
mOverlays.clear();
}
public void populateNow(){
populate();
}
@Override
public int size() {
return mOverlays.size();
}
}
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