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Sammanfattning 
 
Detta arbete är utfört i syfte att utveckla en applikation för mobiltelefoner som 
ska förenkla kommunikation. Företaget Doberman var intresserade av att se vil-
ka möjligheter som fanns att utveckla en sådan applikation som använder Blue-
tooth™teknik för att kommunicera genom ad-hoc nätverk. Målet har varit en 
applikation för mobiltelefoner med vilken man kan skicka meddelanden och fi-
ler till andra enheter, samt att lägga in en användarprofil med information om sig 
själv som andra kan ta del av. Kommunikationen ska ske genom tillfälliga nät-
verk som skapas när enheter med Bluetooth kommer inom räckvidd för var-
andra.  
 
Mobiltelefonmarknaden har växt kraftigt de senaste åren och gör det fortfarande. 
Antalet mobiltelefonmodeller är stort och det är svårt att hitta en lämplig utveck-
lingsplattform som täcker många telefonmodeller. Under inledningen av arbetet 
har en utredning av olika utvecklingsplattformar gjorts. Java™ är den plattform 
som stöds av flest telefonmodeller men Java har begränsningar, främst när det 
gäller åtkomst av olika funktioner i telefonen. Det bästa alternativet visade sig 
vara Symbian C++ för mobiltelefoner med Symbian OS. Detta alternativ har 
inte de begränsningar som Java har samtidigt som det finns relativt många tele-
foner idag med Symbian OS. Applikationen har därför utvecklats i Symbian 
C++. Dock finns det ett antal olika versioner av Symbian OS och ett antal GUI-
plattformar ovanpå Symbian OS som leder till ytterligare faktorer att ta med i 
beräkningarna vid utvecklingen. Applikationen har begränsats till att fungera på 
mobiltelefoner som körs på gränssnittet Series 60 för Symbian OS v7.0s men i 
design och implementering har portabilitet mellan olika GUI-plattformar samt 
kompatibilitet mellan OS-versioner funnits i tankarna.  
 
Vi har testat applikationen i emulatormiljö för Symbian OS v7.0s samt Symbian 
OS v8.0a och funnit vissa kompatibilitetsproblem mellan versionerna. Vi har 
även testat på riktiga telefoner och mellan emulator och telefon med motsvaran-
de OS-version har inga nya problem uppmärksammats. 
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1 Inledning 
 
Kapitlet presenterar bakgrund till projektet och dess syfte. Kapitlet tar även upp 
projektets avgränsningar samt vilken metod som använts för att genomföra pro-
jektet. 
 
 

1.1 Bakgrund 

 
Företaget Doberman i Stockholm är en av Skandinaviens ledande specialistby-
råer inom varumärkesutveckling och strategisk design för digitala gränssnitt. 
Deras kunder är företag och en del av verksamheten handlar om att marknadsfö-
ra företag vid olika events [6]. Doberman har velat undersöka vilka möjligheter 
som finns att skapa en tjänst som man kan erbjuda sina kundföretag som i sin tur 
ska använda den för att presentera sina produkter för slutkonsumenten på ett mer 
stimulerande och nytänkande sätt. Med tjänsten ska konsumenterna också kunna 
kommunicera med varandra och sprida informationen vidare, även efter events. 
Applikationen måste därför kunna användas i någon form av nätverk och efter-
som företagens events flyttas och är tillfälliga och för att konsumenterna ska 
kunna använda applikationen mellan varandra kommer nätverken vara tillfälliga. 
De bör således kunna upprättas per automatik och utan basstation eller server. 
För att konsumenterna ska kunna köra applikationen och delta i kommunikatio-
nen krävs att kunden har en enhet på vilken applikationen kan köras. Denna en-
het kan vara en mobiltelefon eller en PDA med kommunikationsmöjligheter. 
Eftersom de flesta människor idag har en mobiltelefon och är vana att hantera 
dessa tyckte Doberman att det var lämpligt att börja titta på en applikation för 
mobiltelefoner.  
 
Bluetooth är ett bra och gratis sätt att kommunicera mellan mobiltelefoner inom 
begränsad räckvidd och många av dagens mobiltelefoner har stöd för Bluetooth. 
Idag finns endast ett begränsat antal applikationer för Bluetooth och Doberman 
tyckte att det var ett spännande område att undersöka.  
 
Doberman har stor erfarenhet av utveckling i Java och det var en förhoppning 
hos företaget att applikationen skulle gå att utveckla i detta språk. Att de flesta 
mobiltelefoner idag har stöd för Java var ytterligare en anledning till att man vil-
le se om det gick att utveckla applikationen i Java. Det är av stor vikt att appli-
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kationen når ut till så många mobiltelefonanvändare som möjligt. Java är dess-
utom ett relativt enkelt programmeringsspråk som går snabbt att utveckla i. 
 
 

1.2 Syfte 

 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en applikation åt Doberman som ska 
främja och förenkla kommunikation främst genom filöverföring och textmedde-
landen. Kommunikationen ska ske på smidigast möjliga sätt via Bluetooth efter-
som det är gratis. Applikationen ska vara så portabel som möjligt och med det 
menas att den ska med så få modifikationer som möjligt ska kunna användas på 
så många telefonmodeller som möjligt. Ett önskemål från Doberman är därför 
att applikationen ska vara implementerad i Java. Som ett steg på vägen blir en 
uppgift således att utreda om applikationen är möjlig att utveckla i Java och an-
nars titta på andra alternativ. Applikationen ska kunna hantera fildelning och 
filöverföring samt skicka meddelanden. Applikationen ska även ha någon form 
av användarprofil med personlig information, allt enligt kraven i kapitel 3, 
Applikationskrav. 
 
 

1.3 Metod 

 
Följande arbetsgång kommer att användas: 
 

1. Ta fram användarfall som speglar användningen av applikationen.  
2. Ta fram en kravspecifikation med utgångspunkt i användarfallen. 
3. Välja utvecklingsplattform. Möjligheter att utveckla projektet i Java 

kommer att utredas. Om detta inte är möjligt kommer andra alternativ att 
tas fram.  

4. Söka återanvändbara komponenter och källkod för att spara tid i utveck-
ling och felsökning. 

5. Skapa arkitektur och design för applikationen som ligger till grund för 
implementering och speglar kravspecifikationen.  

6. Implementera applikationen. 
7. Utvärdera applikationen. 

 
Steg 4, 5 och 6 kommer att utföras grundligt en första gång för att få en helhets-
bild och eventuellt upptäcka fallgropar och stora problem på ett tidigt stadium. 
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Flera iterationer av dessa steg kan sedan komma att utföras efterhand som appli-
kationens funktionalitet byggs ut. På detta sätt kan man tidigt få feedback på en 
fungerande version av applikationen och sedan lägga till fler funktioner efter 
hand. De problem som uppstår under senare iterationer är förhoppningsvis 
mindre svåröverkomliga. 
 
 

1.4 Avgränsningar 

 
Applikationen kommer att utvecklas för mobiltelefoner med stöd för Bluetooth 
och använda sig av Bluetooth för kommunikationen och där kommer det även 
att göras en begränsning till modeller på den svenska mobiltelefonmarknaden. 
Även en serverapplikation i form av en dator har diskuterats men valet har slut-
ligen blivit att begränsa oss till mobiltelefoner. Begränsningarna på applikatio-
nen är specificerade i kapitel 3, Applikationskrav och går i huvudsak ut på att 
endast implementation av A-krav garanteras. 
 
 

1.5 Vad finns idag? 

 
Det finns liknande applikationer idag att ladda ner från Internet. Vi har hittat tre 
stycken varav två i slutskedet av examensarbetet, efter implementeringen. Den 
enda som vi kände till innan vi började vårt projekt var Bedd [1] som även är 
den mest utvecklade. Bedd finns än så länge bara i Singapore. De andra två är 
Nokia Sensor [13], utvecklad av Nokia samt Mobiluck [10]. Alla tre är utveck-
lade i Symbian C++ (se kapitel 5.2, Symbian OS™) som därmed utgör ett alter-
nativ till Java. Den erfarenhet Doberman har av utveckling för mobiltelefoner 
består av en applikation för att skicka vykort via sin mobiltelefon, även denna är 
utvecklad i Symbian C++.  
 
 

1.6 Läsanvisningar 

 
Dokumentet är skrivet med typsnittet Times New Roman och källreferenser står 
inom hakparentes. De avvikelser som finns är klasser och funktioner som är 
skrivna med Courier samt facktermer och engelska termer som inte översatts 
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vidare står med kursiverad stil. Dokumentet läses med fördel från början till slut 
för att få alla delar i rätt ordning och lättare kunna följa den röda tråden genom 
arbetet. Den som ska vidareutveckla applikationen bör läsa kapitel 6,9 och 10 
samt 7.4 mer ingående. Om man mest är intresserad av hur slutresultatet blev 
kan man studera kapitel 9, Resultat. Den som är intresserad av mobiltelefon-
utveckling i allmänhet kan läsa kapitel 5, Utvecklingsplattform.  
 
 

1.7 Ordlista 

 
En lista över de förkortningar vi använder i rapporten finns i Bilaga A 
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2 Användarfall 
 
Här presenteras de användarfall som speglar användandet av applikationen. De 
kommer att ligga till grund för kravspecifikationen i kapitel 3, Applikationskrav. 
 
 

2.1 Lägg till och ändra profilinformation 

 
En av applikationens funktioner är att skapa en profil och lägga in information 
om användaren. Till profilen hör också en lista över de filer man valt att dela ut. 
Till detta användarfall sker endast kommunikation mellan telefonens användar-
gränssnitt och användaren. Profilen sparas lokalt på telefonen och ingen kom-
munikation med andra enheter sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Sök efter och kommunicera med annan enhet 

 
Funktionerna för kommunikation med andra enheter speglas av följande använ-
darfall. Först måste man ta reda på vilka tillgängliga enheter som finns och där-
efter välja en av dessa att kommunicera med. Kommunikationen i detta fall be-
står av att skicka meddelanden eller filer samt att ladda ner filer som den andra 
enheten har delat ut. 

Spara profil 

Redigera profil och 
dela ut filer 

Visa min profil 

Figur 1: Användarfall där användaren interagerar med 

enheten. 
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Skicka fil eller 
meddelande 

Figur 2: Användarfall där användaren kommunicerar 

med en annan enhet. 

 

Ladda ner fil 

Välj en enhet och 
ladda ner profil 

Sök andra enheter 
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3 Applikationskrav 
 
Efter diskussioner med Doberman togs en kravspecifikation fram. Kravspecifi-
kationen bygger på användarfallen och ligger till grund för utformningen av ap-
plikationen. Kraven är indelade i 3 nivåer: A, B och C.  
 
 

3.1 A-krav 

 
A-krav är krav som måste uppfyllas av applikationen. Dessa krav är avgörande 
för applikationens grundläggande funktionalitet, kommunikation via Bluetooth. 
 

3.1.1 Hitta andra enheter 
 
Användaren ska kunna se vilka andra enheter som finns inom samma nätverk 
och speciellt de som har applikationen. Detta är grundläggande för att kunna 
kommunicera med dessa enheter. 
 

3.1.2 Vara synlig för omgivningen 
 
För att kunna bli upptäckt av andra enheter måste enheten tala om för andra en-
heter att den finns och att den har applikationen igång. 
 

3.1.3 Skicka Meddelanden 
 
En vikig del i informationsspridningen och kommunikationsfrämjandet är att 
användarna kan skicka meddelanden mellan varandra. 
 

3.1.4 Ta emot meddelanden 
 
Applikationen måste kunna hantera och presentera inkommande meddelanden. 
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3.2 B-krav 

 
B-kraven bör implementeras och kommer så att göras i mån av tid. Detta för att 
få in ytterligare funktionalitet för kommunikation. 
 

3.2.1 Skapa profil 
 
Man ska kunna skapa en profil med information om sig själv som andra kan ta 
del av. 
 

3.2.2 Spara profil 
 
Man ska kunna spara en skapad profil för att slippa skapa en ny profil varje gång 
man startar programmet. 
 

3.2.3 Ändra profil 
 
Man ska kunna ändra i sin profilinformation. 
 

3.2.4 Hämta profil 

 
För att kunna titta på andra personers profiler måste man kunna ladda ner dessa. 
Detta ska kunna ske utan att den andra användaren behöver medverka. 
 

3.2.5 Skicka filer 
 
Om man har filer som man vill att en annan person ska få ska man kunna skicka 
filen till den personen. 
 

3.2.6 Ta emot filer 
 
Om någon vill skicka en fil till dig måste du kunna ta emot och spara den på 
korrekt sätt. För att inte bli påtvingad oönskade filer bör det finnas en funktion 
där man väljer om man vill ta emot en fil eller ej.  
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3.2.7 Dela filer 
 
För att kunna dela med sig av annan information till andra ska man kunna välja 
filer som man vill dela ut så att andra kan ladda ner dessa. 
 

3.2.8 Hämta filer 
 
För att kunna ta del av information som andra gjort tillgänglig måste man kunna 
ladda ner filer från andra enheter. Detta ska kunna ske utan att de andra använ-
darna behöver medverka. 
 

3.2.9 Passivt läge 
 
Ett passivt läge gör att programmet ligger i bakgrunden och i detta läge bör man 
kunna vara passivt delaktig i nätverket, dvs. vara synlig för andra, ta emot med-
delanden och filer samt dela ut sin profil och sina filer. I passivt läge kan man 
använda mobiltelefonens övriga funktioner som vanligt. 
 
 

3.3 C-krav 

 
Det är möjligt att även C-kraven kommer att implementeras i mån av tid men 
dessa får mer ses som möjlig vidareutveckling av applikationen. 
 

3.3.1 Profilbild 
 
Det ska finnas möjlighet att lägga in en bild på sig själv i sin profil så att andra 
användare kan se vem de kommunicerar med. 
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3.3.2 Chatta 
 
För att kunna skicka meddelanden öppet mellan flera användare inom samma 
nätverk ska en chatfunktion finnas. 
 

3.3.3 Skicka videoström 
 
För att stödja videokommunikation måste applikationen kunna skicka en video-
ström till den man kommunicerar med 
 

3.3.4 Ta emot videoström 
 
Om någon skickar en videoström ska den kunna tas emot och visas på displayen. 
 

3.3.5 Skicka applikation 
 
För att förenkla spridningen av applikationen ska det finnas en funktion för att 
enkelt kunna skicka applikationen till en person som inte redan har den. 
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4 Bluetooth 
 
Detta kapitel behandlar Bluetooth och dess underliggande tekniker.  
 
 

4.1 Historik 

 
Bluetooth är uppkallat efter den danske kungen Harald Blå-
tand (engelska Harold Bluetooth), kung över Danmark 935 e 
Kr och kung över Norge 936 e Kr och regerade över båda des-
sa länder fram till 940 e Kr. Han blev känd för att han enade 
de krigiska stammarna i Norge, Sverige och Danmark. På 
samma sätt var tanken att Bluetoothtekniken skulle ena olika 
tekniker som mobiltelefoni och datortrafik. Figur 3 visar 
Bluetoothlogotypen som är en kombination av runorna för 
kungens initialer, bokstäverna H och B [19]. 
 
Protokollspecifikationerna utarbetades först av Ericsson som 
sen gick ihop med IBM, Intel, Toshiba och Nokia, och bildade 
Bluetooth Special Interest Group, SIG, den 20 maj 1999. På 
senare tid har flera andra företag gått med i gruppen [19].  
 
 

4.2 Egenskaper 

 
Bluetoothtekniken har utvecklats för att förenkla sladdlös kortdistans-
kommunikation. Den kom för att ersätta IrDA (Infrared Data Association) tek-
niken som är beroende av att sändare och mottagare är inom synhåll för var-
andra. Kraven som Bluetoothtekniken hade på sig var följande [18a]: 
 

• Kommunikation. 
Kommunikation ska kunna ske utan att enheterna är inom direkt synhåll 
och för att uppnå detta skickas informationen via radiovågor. 

• Energisnål. 
Bluetooth har en räckvidd på 0-10 meter vilket ger en kraftkonsumtion på 

Figur 3: Blue-

toothlogo-

typen, [11]. 
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0 dBm (motsvarande 1 mW). Detta är mer än IrDA förbrukar men till-
räckligt lite för att vara användbart [18b]. 

• Global standard. 
Tekniken ska kunna bli en global standard. Bluetoothsignalerna skickas 
på frekvensen 2,4 Gigahertz vilken är olicensierad över hela världen och 
därmed kan användas överallt. 

 
Den till 10 meter begränsade räckvidden går att utöka till 100 meter genom att 
öka sändarens effekt till 20 dBm (100 mW) utan att förändra protokollets presta-
tionsförmåga och därmed kan Bluetoothtekniken även användas för att skapa 
WLAN [18b]. 
 
 

4.3 Frekvensbandet 

 
I och med att signalerna skickas på frekvensbandet 2,4 Gigahertz kolliderar sig-
nalerna med alla andra tillämpningar som använder detta band t.ex. 802.11 nät-
verk, mikrovågsugnar, garageöppnare, bebisövervakare med flera. För att und-
vika allt för mycket störningar har man delat upp frekvensbandet i 79 stycken 
frekvenser och tiden i perioder om 625 mikrosekunder [21, sida 28]. Figur 4 och 
Figur 5 visar skillnaden mellan att skicka ett litet paket över en tidsperiod eller 
ett större paket över flera. I fallet i Figur 4 används frekvenshopp med hoppfre-
kvensen 1600 Hertz. 
 

De två typer av förbindelser som finns 
definierade i Bluetooth är ACL-länk och 
SCO-länk ACL-länken är asynkron och 
används för att överföra datapaket mellan 
enheter och kan jämföras med en TCP-
förbindelse. SCO-länken är synkron och 
används endast för att överföra ljud i re-
altid. Överföringshastigheten är i teorin 1 
Mbps [21, sida 28], men i praktiken lig-
ger den på 721 kbps vid asynkron data-
överföring eller på 432,6 kbps vid syn-
kron överföring som används vid 
realtidsöverföring då bandbredden måste 
garanteras [5, sida 28]. 
 

Figur 4: Normalt tar ett datapaket upp 

en tidsperiod, [29, sida 3]. 
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4.4 Felrättande koder 

 
Bluetoothstandarden har definierat två olika typer av felrättande och felupptäck-
ande kodning: FEC, Forward Error Control och ARQ, Automatic Repeat Re-
quest. FEC-kodning innebär att redundant information läggs till den befintliga 
informationen vilket minskar den faktiska överföringshastigheten. Den redun-
danta informationen används sedan på mottagarsidan för att upptäcka och rätta 
bitfel. FEC-kodning kräver alltså ingen returkanal för att begära omsändning av 
förlorad information vilket utnyttjas i bl.a. rundradio [33, sida 78]. 
 
Eftersom Bluetoothkommunikationen är dubbelriktad kan även ARQ användas, 
vilket innebär att mottagarsidan begär omsändning av den information som de-
tekteras som felaktig. Detta innebär att vid låg bitfelssannolikhet behöver mind-
re redundant information skickas i form av omsändningar jämfört med FEC. 
Nackdelen med ARQ är att vid hög bitfelssannolikhet stoppas flödet upp pga. 
omsändningarna och överföringshastigheten minskar drastiskt. Vid applikationer 
med realtidskrav som ljud och video fungerar därför ARQ dåligt i miljöer med 
hög bitfelssannolikhet. I detta fall är FEC ett bättre alternativ som trots hög bit-
felssannolikhet klarar att hålla en låg men jämn överföringshastighet [33, sida 
78]. 
 
För at dra nytta av fördelarna hos både ARQ och FEC har Bluetooth från och 
med version 1.2 ett adaptivt system för felkontroll. En Link Status Monitor 
övervakar kanalen och anpassar systemet efter bitfelssannolikheten. När kanalen 

Three Slots Packet 

Figur 5: Då större datamängder skickas kan de skickas 

över flera tidsperioder samtidigt för att undvika tids-

ödande frekvenshopp, [29, sida 4]. 
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har låg bitfelssannolikhet används ARQ men när kanalen väntas bli försämrad 
övergår systemet till FEC. När kanalen återigen förbättras återgår systemet till 
ARQ [33, sidan 79]. 
 
 

4.5 Nätverk 

 
En Bluetoothenhet som ingår i ett nätverk kan vara slav till en master eller mas-
ter med upp till 7 slavar. En grupp med enheter anslutna under detta förhållande 
kallas för ett piconet [19]. Då endast två enheter ingår i ett piconet är den enda 
skillnaden mellan master och slav att det är mastern som anger vilken nästa fre-
kvens är vid ett frekvenshopp [33, sidan 74]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bluetoothprotokollet tillåter att en enhet kan vara slav i ett piconet och master i 
ett annat eller slav i två olika. Denna enhet kallas då för brygga (bridge) mellan 
två piconet som tillsammans bildar ett scatternet [5]. Idag finns det inga enheter 
som kan hantera att vara brygga, dvs. ingå i två olika piconet på samma gång, 
men de beräknas komma till marknaden inom två år [19]. En icke ansluten enhet 

Figur 6: a visar två anslutna enheter, den ena slav den andra master och b visar ett piconet 

med tre slavenheter. C visar ett scatternet bestående av tre piconet och två bryggor (bridges), 

[5]. 
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kan när som helst skicka ett inquiry för att ta reda på vilka andra enheter som 
finns i närheten. Figur 6 visar de olika typerna av nätverk som kan bildas. 
 

4.5.1 Ad-hoc nätverk 
 
Ad-hoc är latin, och betyder ordagrant "till detta", och i vidare betydelse "tillsatt 
för ett särskilt ändamål" [16a]. Trådlösa datanätverk kan skapas på två olika sätt, 
infrastrukturläge eller ad-hoc läge. Infrastruktur läge innebär att en basstation 
finns tillgänglig som de trådlösa enheterna kopplar upp sig mot och ad-hoc läge 
innebär att enheterna kopplar upp sig direkt mot varandra, utan hjälp av en bas-
station [16b]. Då mobiltelefonerna inte har någon basstation närvarande när de 
kopplar ihop sina piconet är det per definition ad-hoc nätverk som de använder. 
 
 

4.6 Versioner 

 
Den version av Bluetooth som de flesta enheter har idag är 1.2 och är bakåt 
kompatibel med ursprungsversionen 1.0 och 1.1. det som skiljer dem åt är att 1.2 
har implementerat följande [19]: 
 

• Adaptiv frekvenshoppning 
Man undviker frekvenser som används av andra apparater för att minime-
ra störningarna av radiotrafiken (se kapitel 4.4, Felrättande koder). 

• Utökad Synkron anslutning 
Förbättrad röstkvalitet vid ljudöverföring genom att tillåta omsändning av 
förstörda paket. 

• Mottagen signalstyrke-indikator (RSSI) 
• HCI tillgång till tidsinformation för Bluetoothapplikationer 

 
Den senaste versionen som släpptes 8 november, 2004 heter 2.0. Apple Compu-
ters var först med att komma ut med en enhet som byggde på det nya systemet i 
januari 2005 [19]. Bluetooth 2.0 är bakåtkompatibel med alla tidigare versioner 
och har förbättrad teoretisk överföringshastighet (Enhanced Data Rate, EDR) på 
2,1 Mbit/s vilket får följande följder [4]: 
 

• Tre gånger så snabb faktisk överföringshastighet (upp till tio gånger i vis-
sa fall) 

• Lägre energiförbrukning tack vare kortare arbetscykler 



 
16 - Bluetooth 

 
 

• Förenklande av multi-link scenarion tack vare större tillgänglig bandbredd 
• Färre fel tack vare förbättrad BER (Bit Error Rate) 

 
Ett flertal andra företag har annonserat att de kommer ge ut Bluetooth 2.0 kom-
patibla enheter i mitten av 2005 [19]. 
 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc) godkände den 15 
April, 2002 standarden 802.15.1. Standarden har som grund kopierat delar av 
Bluetooth SIG:s specifikationer och är kompatibel med Bluetooth 1.1 [8]. Detta 
innebär att Bluetooth har gått från att vara en de facto standard till att bli en er-
känd standard som andra företag kommer att rätta sig efter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Arkitektur 

 
Figur 7 visar de protokoll som ingår i Bluetootharkitekturen. Det översta lagret 
motsvarar de applikationer som använder sig utav Bluetooth för kommunikation. 
De två understa lagren, Basband och RF (Radio Frekvens), väljer frekvensband 
och omvandlar de datapaket som ska skickas till radiovågor. PPP (Point-to-Point 
Protocol) är ett kommunikationsprotokoll som kan bytas ut mot OBEX. Övriga 
protokoll beskrivs nedan lite mer ingående. 

Figur 7: Bluetootharkitektur [5]. 
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4.7.1 SDP 

 
SDP (Service Discovery Protocol) används för att de kommunicerande Blueto-
othenheterna ska kunna ta reda på vilka olika tjänster/profiler som varje annan 
enhet stöder. Varje tjänst definieras av ett antal protokoll och metoder för hur 
dessa protokoll ska användas. Varje Bluetoothenhet har en tabell innehållande 
de tjänster, med givna attribut, som stöds av enheten [33, sida 74].  
 

4.7.2 RFCOMM 
 
RFCOMM- protokollet (Radio Frequency Communications Protocol) används 
för att ge överliggande protokoll och applikationer möjlighet att hantera en 
Bluetoothlänk på ett sätt som liknar kommunikation över en seriell port. Anled-
ningen till detta är att enkelt kunna köra högre protokoll som t.ex. TCP/IP, 
OBEX eller PPP över RFCOMM [33, sida 74]. 
 

4.7.3 OBEX 
 
Object Exchange är ett objektorienterat kommunikationsprotokoll som förenklar 
utbytet av binära objekt mellan två enheter, en server och en klient [19]. Man 
kan antingen ”trycka” ett objekt från klienten till servern eller ”dra” objektet 
från servern till klienten. Innan detta kan ske måste de två enheterna ansluta till 
varandra [37]. OBEX togs från början fram för att förenkla utbytet av kontakter 
mellan mobiltelefoner. Det var IrDA som utvecklade protokollet som då kalla-
des IrOBEX. Idag använder IrDA och Bluetooth samma version av OBEX [19]. 
 

4.7.4 HCI 

 
I Figur 7 finns en ruta som heter HCI Control, den representerar möjligheten att, 
direkt från applikationslagret, skicka asynkrona anrop till LMP-lagret (se kapitel 
6.4.4, Active Objects och Active Scheduler). 
 

4.7.5 L2CAP 
 
L2CAP (Logical Link Control Adaptation Protocol) används för att anpassa 
basbandet mot överliggande protokoll som RFCOMM och SDP. Med informa-
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tionen som SDP hämtar, sätter enheten upp en L2CAP kanal till fjärrenheten. 
Kanalen kan användas direkt av en applikation eller via ett kommunikationspro-
tokoll som RFCOMM [18c]. L2CAP handhar även segmentering av paket från 
dessa [33, sida 74]. 
 

4.7.6 LMP 
 
Länkhanteringsprotokollet, LMP (Link Manager Protocol) används för att sätta 
upp och övervaka kommunikationslänkarna mellan sammankopplade enheter. 
Detta protokoll samverkar inte med överliggande lager utan endast med basban-
det [33, sida 74]. 
 
 

4.8 OSI-modellen 

 
Figur 8 visar Bluetootharkitekturen i förhållande till OSI modellen och IEEE802 
standarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Jämförelse mellan Bluetooth, OSI modellen 

och IEEE802 standard, [5]. 
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4.9 Bluetoothstacken 

 
Bilden nedan visar Bluetoothstacken samt vilka delar i arkitekturen som normalt 
implementeras i hårdvara och mjukvara (undre respektive övre halvan). De delar 
som applikationen har tillgång till och kan skicka eller ta emot data över är 
således RFCOMM, L2CAP, SDP, och till viss del HCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Bluetooth stackens arkitektur [25, sida 8]. 
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4.10 Säkerhet 

 
Vid avisering om en tjänst så som beskrivet i kapitel 4.7.1, finns det möjlighet i 
Symbian C++ att definiera vissa säkerhetsparametrar. De möjliga anropen är 
[37]: 
 

• setDenial 
Anger om anslutningar får ske på denna tjänst. 

• setAuthentication 
Anger om autentisering (verifiering av användare) måste ske innan an-
slutning får upprättas. Autentisering sker genom att en sparad nyckel jäm-
förs. Om anslutning sker för första gången och ingen sparad nyckel tidiga-
re finns, blir användarna av båda enheterna ombedda att skriva in en 
nyckel. Väl autentiserade kan de koppla ner och ansluta igen hur många 
gånger som helst. 

• setAuthorisation 
Om auktorisering (formell tillåtelse) krävs kommer applikationen att visa 
en popupruta varje gång en anslutning upprättas som användaren måste 
godkänna för att kommunikation ska få förekomma.  

• setEncryption 
Anger om anslutningar till denna service måste vara krypterade. Krypte-
ring föregås alltid av autentisering. 

 
Även med kryptering bör man tänka noga innan man skickar hemligheter över 
Bluetooth. I april 2004 visade Ollie Whitehouse [3], som då jobbade på security 

firm @Stake, att det är möjligt att knäcka den 128 bitar långa säkerhetsnyckeln 
som skapas vid autentisering mellan två enheter, vilket inte bara gör att man kan 
lyssna av den pågående Bluetoothkommunikationen utan också att man har möj-
lighet att ta över den andra Bluetoothenheten, läsa sms, hämta filer, ringa samtal 
från den etc. För att detta ska vara möjligt är man tvungen att avlyssna Blueto-
othenheterna vid autentiseringsögonblicket. Detta sker normalt bara första gång-
en två enheter ansluter till varandra men kan tvingas fram av illasinnade pro-
gram [3]. 
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5 Utvecklingsplattform 
 
Detta kapitel utreder för- och nackdelar med att utveckla applikationen i Java 
jämfört med andra alternativ. För att komma till rätta med begreppen kommer 
här en kortare genomgång av de alternativ vi ansåg vara lämpliga. Målet var att 
välja det alternativ som når ut till flest mobiltelefoner men även faktorer som 
komplexitet vid implementation och framtida utveckling på området har vägts in 
i valet. Som stöd för beslutet skapades en lista över mobiltelefoner som finns på 
marknaden idag (Tabell B-3, Bilaga B). Listan skapades genom att titta på de 
telefoner som finns hos några av de största återförsäljarna av mobiltelefoner i 
Sverige. För varje telefonmodell har relevant information tagits fram från re-
spektive tillverkares hemsida. Listan innehåller således inte alla mobiltelefoner 
utan en delmängd av dom som finns på marknaden och ger en fingervisning av 
vilken teknik dagens mobiltelefoner har. Man kan förmoda att resterande mobil-
telefonförsäljare har ett liknande utbud. Eftersom detta urval gjorts från svenska 
återförsäljare speglar det inte nödvändigtvis världsmarknaden. 
 
 

5.1 Java 

 
Java är ett välkänt plattformsoberoende programspråk som har den klara förde-
len att det kan köras på nästan alla mobiltelefoner som finns på marknaden idag. 
Java körs ovanpå de olika operativsystemen vilket gör att en och samma appli-
kation kan köras på flera olika typer av mobiltelefoner utan att behöva modifie-
ras för varje underliggande system. Den aktuella versionen som dagens mobilte-
lefoner använder är Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) [7a], vilken är en 
plattform speciellt designad för mobila enheter som mobiltelefon och PDA (Per-
sonal Digital Assistant). Figur 10 nedan visar hur J2ME förhåller sig till övriga 
Javaplattformar. CLDC (Connection Limited Device Configuration) består av 
ett antal APIer som utgör en bas för programmering av resursbegränsade enheter 
som mobiltelefoner samt en virtual machine. CLDC tillsammans med en profil 
som MIDP (Mobile Information Device Profile) utgör en fullständig plattform 
för utveckling av applikationer för enheter med begränsat minne, processorkraft 
och grafik [9].  
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Figur 10: Visar de olika javaplattformarna och vilka typer av enheter de är anpassade för. 

[30]. 

 
Enkelheten att utveckla och överföra applikationer mellan olika telefoner gör 
Java till ett attraktivt alternativ. Alla javaapplikationer har åtkomst till en be-
gränsad del av telefonens funktioner, de körs i en så kallad sandbox på telefo-
nen. Vill man komma åt funktioner utanför sandboxen måste dessa vara separat 
inkluderade av telefontillverkaren genom så kallade JSRer (Java Specification 
Requests). För att skapa en applikation med de krav som ställs upp i kapitel 3, 
Applikationskrav krävs två huvudfunktioner i telefonen: 
 

• Bluetooth.  
Bluetooth utgör en huvudförutsättning för applikationen. API för Blueto-
oth ingår inte i MIDP utan finns i tilläggspaketet JSR 82, som innehåller 
två delar: Bluetooth API och Object Exchange (OBEX) API. Som går att 
läsa i tabellerna i Bilaga B, kan Bluetooth API vara inkluderat utan att 
OBEX är det. Bluetooth API ger Java grundläggande åtkomst till Blueto-
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othfunktionaliteten i mobiltelefonen. OBEX API (se kapitel 4.7.3, OBEX) 
å andra sidan är ett protokoll som underlättar överförandet av binära ob-
jekt. Det är ingen nödvändighet men skulle underlätta filöverföringen. 

• Filsystemet.  
Många krav kräver att applikationen kan läsa från och skriva till filsyste-
met. För att få tillgång till APIer för detta behövs förutom MIDP tilläggs-
paketet JSR 75 

 
Ovanstående två punkter medför att valet av programmeringsspråk helt och hål-
let står och faller med dessa två funktioner. Av de 73 telefoner vi har studerat 
har 30 stöd för Bluetooth och alla dessa har Java och MIDP. 11 av dessa har 
stöd för JSR 82 men endast en telefon implementerar även JSR 75. Java är där-
för inget bra alternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Symbian OS 

 
Den första telefonen med operativsystemet Symbian OS kom år 2000 och var 
Ericsson R380. Företaget Symbian startades 1998 och delägare var Ericsson, 
Motorola, Nokia och Psion. Syftet var att standardisera processen för att ta fram 
operativsystem till mobiltelefonerna och på så sätt minska kostnaderna [17a]. 
Som går att läsa i Tabell B-2 i Bilaga B är Nokia den största tillverkaren av tele-
foner som använder Symbian idag. Nokia har även tagit fram och utvecklat den 
vanligaste GUI-plattform som finns till Symbian, Series 60 [24]. Series 60 kan 
man även finna på mobiler från, LG, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sendo, och 

Figur 11: Visar Symbian OS arkitektur [17b]. 
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Siemens som alla har licensierat källkoden [24]. Figur 11 visar vad man har till-
gång till med Symbian OS, här representerar de färgade områdena det som alltid 
ingår i alla mobiltelefoner som har Symbian OS. Med programmeringsspråket 
Symbian C++ kan man komma åt all denna funktionalitet och kärnan (the ker-
nel) implementerar ett regelverk som tillåter användaren att göra systemanrop 
som ger åtkomst till hårdvaran i telefonen [17b]. Detta betyder i praktiken att 
filsystemet blir tillgängligt, vilket också intygas av handledaren på Doberman 
som har tidigare erfarenhet av utveckling för Symbian OS [31]. Som man kan se 
i Figur 11 ingår Bluetooth i den tillgängliga funktionaliteten, så till skillnad från 
Java finns det alltså inte inbyggda begränsningar av vad man kan göra med tele-
fonen om man programmerar i Symbian C++.  
 
Tredje kvartalet 2004 stod Symbian för operativsystemet i över 50 % av sålda 
mobiltelefoner och andra handhållna trådlösa enheter [38]. Dessa uppgifter gör 
även Symbian OS till ett fullvärdigt alternativ som utvecklingsplattform. Av de 
30 mobiltelefoner med Bluetooth vi studerade hade 11 Symbian OS. 
 
 

5.3 Andra alternativ 

 
Nokia använder Symbian OS i större utsträckning än Sony Ericsson som endast 
har Symbian OS på sina smartphones P800/P802, P900/P908, P910/P910i. Sony 
Ericsson har en mängd andra modeller och en stor del av den svenska markna-
den och vill man utveckla applikationer till dessa måste man göra detta i Java 
[15]. Det går alltså inte att utveckla applikationer som uppfyller alla kraven i 
kapitel 3, Applikationskrav till Sony Ericssons mobiltelefoner. På den svenska 
marknaden finns inga andra tillverkare som har tillräckligt stor marknadsandel 
för att vara intressanta nog att utforska närmare.  
 
 

5.4 Val av programmeringsspråk 

 
Som framgår av tabell Tabell B-3 i Bilaga B så finns det endast en mobiltelefon 
som har stöd för Bluetooth, JSR 82 och JSR 75, Nokia 6680. Att välja Java skul-
le innebära att applikationen skulle vara begränsad till denna modell med de 
krav som ställts på applikationen. Vidare går att läsa i samma tabell att det finns 
ungefär lika många mobiltelefoner på marknaden idag som har JSR 82 som an-
vänder sig utav Symbian OS. Det skulle betyda att även om man tog bort de 
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krav som har med filsystemet att göra skulle man inte nå fler telefoner med Java 
än med Symbian C++. Dessa konstateranden gör att valet blir att utveckla appli-
kationen i Symbian C++ för Symbian OS. 
 

5.4.1 Val av GUI-plattform  
 
Symbian OS finns i många mobiltelefoner men eftersom dessa mobiltelefoner 
har olika syften ser gränssnitten olika ut. Idag finns ett antal olika gränssnitt, 
GUI-plattformar, för Symbian OS. Sony Ericsson har till sina smartphones en 
GUI-plattform som heter UIQ som bygger på en touchscreen som styrs med en 
penna. Denna typ av input är t ex bra när man ska använda Internet men mindre 
bra för att skriva in data. Series 60 är ett annat skal som Nokia använder i stor 
utsträckning för vana mobiltelefonanvändare. Detta är som nämnts i kapitel 5.2, 
Symbian OS, den vanligaste GUI-plattformen. Det mest logiska är att välja en 
plattform och sedan designa så att minsta möjliga modifiering möjliggör porte-
ring av applikationen till de andra plattformarna. Handledaren på Doberman 
[31] påstår att Nokia har väl utvecklade programmeringsmiljöer för Symbian 
C++ och framför allt för gränssnittet Series 60. Efter en kontroll på Nokias hem-
sida [7] har utvecklingsmiljöer för Series 60 påträffats och eftersom Series 60 
den vanligaste GUI-plattformen inriktas utvecklingen mot den plattformen. 
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6 Utvecklingsmiljö 
 
Detta kapitel beskriver miljön som användes för att utveckla applikationen, vilka 
program och versioner som används, vilka alternativ som undersökts och moti-
vering till varför valen blev som de blev. De använda verktygen har valts med 
utgångspunkt från att vara enkla att använda och finnas hjälp att tillgå. Efter föl-
jer ett avsnitt om programspråket Symbian C++ som tar upp skillnader mellan 
Symbian C++ och ANSI C++. Läsaren av det avsnittet bör ha kunskaper om 
programmering i allmänhet och C++ i synnerhet. 
 
 

6.1 Series 60 SDK 

 
Valet att rikta in oss mot GUI-plattformen Series 60 leder oss till det första valet 
av utvecklingsverktyg. Nokia tillhandahåller en välanvänd SDK (Software De-
velopment Kit) för Series 60 och är också det enda som påträffats. 
 
De tillgängliga versionerna av Series 60 SDK som fanns på Forum Nokias hem-
sida [7a] i början av februari 2005 var 1.2, 2.0, 2.1, och 2.6. Tabell 1 visar dessa 
fyra versioner och deras kompatibilitet med respektive OS version och med Blu-
etooth. 
 
 
Series 60 SDK  
Version: 1.2 2.0 2.1 2.6 
Bygger på Symbian OS version: 6.1 7.0s 7.0s 8.0 
Stöd för att emulera Bluetooth: Nej Nej Ja Ja 
Tabell 1: Visar de olika versionerna av Nokias Series 60 SDK  

och deras kompatibilitet med Symbian OS. Endast de relevanta  

skillnaderna är medtagna,[39, sida 2-3]. 
 

 
Som framgår av tabellen så är det bara version 2.1 och 2.6 som innehåller stöd 
för emulering av Bluetooth, vilket begränsar oss till Symbian OS version 7.0s 
eller 8.0. Detta är inte att förväxla med Symbian OSs stöd för Bluetooth i mobil-
telefonerna som fanns redan i de första versionerna. Då det i dagsläget finns fler 
telefoner med version 7.0s än med 8.0 (Tabell B-1, Bilaga B), och att Symbian 
strävar efter bakåtkompatibilitet [17] då de utvecklar nya versioner, väljs här den 
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äldsta av de två alternativen, Series 60 SDK version 2.1. SDKn kan man ladda 
ner gratis från Forum Nokia [7a] och innehåller: 
 

• De APIer som finns för utveckling i Symbian C++ och Series 60. 
• En Series 60 emulator för testkörande av program. Figur 12 visar en bild 

av emulatorn 
• Exempelapplikationer för att underlätta utveckling av nya applikationer. 
• Omfattande dokumentation som täcker både exempelapplikationer och 

inkluderade APIer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 Återanvändning av kod 
 
De exempelapplikationer som finns inkluderade i Nokias SDK innehåller en hel 
del användbar kod. Applikationerna täcker många områden och går att kompile-
ra och testköra. Framför allt de applikationer som finns för Bluetooth innehåller 
mycket användbar kod. Koden har studerats och gett upphov till förslag på hur 
man kan lösa påträffade problem. Klassen ServiceAdvertiser innehåller funktio-

Figur 12: skärmdump av 

en Nokia Series 60 2.1 

emulator 
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nalitet för att tala om vilka tjänster som finns tillgängliga och en annan klass 
ServiceDiscoverer används för att ta reda på vilka tjänster som annonseras ut 
bland de tillgängliga enheterna. Dessa klasser tillsammans med en klientklass 
för att ansluta och skicka data samt en serverklass för att ta emot data har i stor 
utsträckning tagit sitt innehåll direkt från exempelapplikationerna i Nokias SDK. 
 
En annan exempelapplikation har gett användbar kod för sökning i filsystemet 
samt att stänga och öppna filer. Från andra exempel har tagits delar av klasser 
för det grafiska gränssnittet. Kapitel 8, Implementering av GoBlue, innehåller 
ytterligare information angående återanvändning av befintlig kod.  
 

6.1.2 Systemkrav 
 
Systemkraven för Series 60 SDK 2.1 är [35]: 
 

• 256 MB RAM  
• 1 GHz Pentiumprocessor eller snabbare 
• 450 MB ledigt diskutrymme 

 
Ytterligare rekommenderade krav finns om man vill emulera Bluetooth-
kommunikation [35]: 
 

• 512 MB RAM 
• 2 GHz Pentiumprocessor eller snabbare 

 
 

6.2 Microsoft Visual Studio C++ 

 
Även om en helt vanlig texteditor hade fungerat här tillhandahåller en sådan 
ingen pedagogisk färgning av koden, ingen inbyggd möjlighet att kompilera ko-
den och ingen debugger som kan hjälpa till att hitta fel i koden. Då valet redan 
fallit på Symbian C++ och Series 60 som GUI-plattform (kapitel 5.4, Val av 
programmeringsspråk) med Nokias tidigare nämnda SDK finns tre alternativ 
som är kompatibla med denna SDK: Metroworks CodeWarrior, Borland C++ 
Mobile Edition, och Microsoft Visual Studio C++ [40]. Efter sökande på Forum 
Nokias [7b] hemsida och konsultation med handledare på Doberman [31] så föll 
valet på Microsoft Visual Studio C++ 6.0. Visual Studio var det i särklass mest 
använda programmet bland de inlägg som lästes på Forum Nokias Developer 
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Discussion Boards, samt att handledaren på Doberman tidigare hade använt Vi-
sual Studio med gott resultat och varit nöjd med den tillgängliga hjälpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 NCF 

 
NCF (Nokia Connectivity Framework) är ett program framtaget för att simulera 
kommunikation mellan en emulator och en serverapplikation på datorn, en fy-
sisk enhet, eller en annan emulator på samma dator. NCF klarar av att emulera 
kommunikation via, MMS (Multimedia Messaging Service), SMS (Short Mes-
sage Service), Ir (Infrared), och Bluetooth. Figur 13 visar NCF med två aktiva 
emulatorer. 
 
Systemkraven för NCF är lägre än för Series 60 SDK 2.1 [32]. 
 
 

Figur 13: Skärmdump av Nokia Connectivity Framework med två emu-

latorer aktiva. 
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6.4 Symbian C++ 

 
Symbian C++ och ANSI C++ är i grunden samma språk men Symbian C++ är 
en omarbetning för att passa till små bärbara enheter med begränsad prestanda 
och minne. Dessa enheter förväntas dessutom vara påslagna under en lång tid 
utan att krascha. Därför har minneskrävande objekt i ANSI C++ bytts ut mot 
mindre krävande i Symbian C++. Symbian C++ är dessutom mer objektoriente-
rat än ANSI C++, till exempel är en list box inte längre enbart ett objekt utan 
fyra: objektet, modellen, vyn (view), och ritaren, (the drawer) [41]. Från ANSI 
C++ Standard library är det endast några få klasser som har någon motsvarighet 
i Symbian C++ [17c]. Detta avsnitt tar upp fler aspekter där Symbian C++ skil-
jer sig från ANSI C++.  
 

6.4.1 Undantagshantering 

 
Undantagshantering har man i Symbian OS löst genom att funktioner som kan 
generera undantag har ett stort L (leave) i slutet av funktionsnamnet som indike-
rar detta. Om en funktion anropar en sådan leave-funktion ska även den ha ett 
stort L i slutet av sitt namn. Undantagen propagerar i funktionsstegen till det 
kommer en s.k. trap-funktion som tar hand om dem. Man kan säga att Leave-
funktioner liknar try-block från vanlig C++ och trap påminner om catch även 
om minneshanteringen och resultatet skiljer sig mellan metoderna. 
 

6.4.2 Strängar 
 
Strängar har blivit kraftigt förändrade och har delats upp i flera olika specialise-
rade delar. Inte mindre än åtta olika objekt kan användas: TDesC, TBufCBase, 

TDes, TPtrC, TBufC, HBufC, TBuf, och TPtr allt beroende på hur strängen ska 
användas. Utöver detta finns det två versioner av varje objekt, en 16 bitars och 
en 8 bitars, beroende på hur många bitar varje bokstav upptar. Korrekt använt 
minimerar detta utnyttjandet av minne [37]. 
 

6.4.3 Minneshantering 
 
Minnesläckor är extra viktigt att undvika när man utvecklar program för mobil-
telefoner och andra enheter med begränsat minne och som i många fall aldrig 
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stängs av. Detta kan ge upphov till en hel del felsökning. När man testkör appli-
kationer med emulatorn till Nokias SDK meddelas utvecklaren via ett felmedde-
lande om minnesläckor existerar när applikationen avslutas. I Visual Studios 
debugger kan man se vilken adress ett objekt får när det allokeras och felmedde-
landet man får om man stänger programmet innehåller adressen till minnet som 
fortfarande används. På så sätt kan man i Visual Studio hitta objekt som inte bli-
vit borttagna innan applikationen stängs av. I Symbian C++ implementeras en 
CleanUpStack som hjälp för att förhindra att minne går förlorat. Ett kritiskt fall 
är t ex om man sätter en pekare till ett objekt som skapas och minne allokeras 
och sedan inträffar en leave (se kapitel 6.4.1) innan man tar bort objektet och 
frigör minnet. Objektet ska läggas på stacken när det skapas. Stacken rensas när 
en leave inträffar.  
 

6.4.4 Active Objects och Active Scheduler  
 
Symbian OS stödjer preemptive multithreading vilket betyder att flera applika-
tioner kan köras parallellt och att Symbian OS har möjlighet att växla mellan 
aktiva trådar då den finner det lämpligt. Detta utförs snabbt och det kan verka 
som om flera applikationer körs samtidigt. Detta är en vanlig egenskap hos da-
gen moderna operativsystem. Symbian OS använder sig av client/server archi-

tecture pattern vilket i praktiken betyder att alla applikationer körs i egna klient-
trådar och mobiltelefonen har även en server med en egen servertråd. 
Klienttrådarna kan komma åt operativsystemets funktioner genom att skicka an-
rop till servertråden via s.k. R-klasser. Detta sker i regel genom asynkrona an-
rop, som görs av aktiva objekt, Active Objects. Servern får en uppgift av klienten 
via Active Objects och medan servern utför denna uppgift kan klienten fortsätta 
med annat. När uppgiften är utförd av servern meddelas det aktiva objekt som 
skickat uppgiften. Active Scheduler hanterar de olika aktiva objekten och när ett 
aktivt objekt har fått svar från servertråden får detta aktiva objekt hantera sin 
information. Detta sker i objektets RunL-funktion som måste överlagras för att 
asynkrona anrop ska fungera. När det aktiva objektet är klar med denna funktion 
kan Active Scheduler låta ett ev. annat väntande aktivt objekt köra. Active 
Scheduler och Active Objects fungerar ungefär som System scheduler och trådar 
med skillnaden att Active Scheduler använder non-preemptive scheduling vilket 
betyder att aktiva objekt själva bestämmer när de ska sluta ta upp processortid. 
Detta ger en mängd fördelar när man ska hantera asynkrona anrop, främst ge-
nom enkelhet för programmeraren och förbättrad prestanda genom smidigare 
minneshantering och processortidutnyttjande [20]. Figur 14 Visar hur System 
scheduler och trådar förhåller sig till Active Scheduler och Active Objects. 
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Figur 14: Visar hur System scheduler och trådar förhåller sig till Active Scheduler och Active 

Objects [20, sida 7]. 

 
Om en applikation skulle stängas ner som gjort ett asynkront anrop, skulle trå-
den inte längre existera. Det aktiva objekt som gjort anropet kan då inte lyssna 
efter svaret från servern. Data skulle gå förlorat [20]. Bluetoothanropen som 
OBEX (se kapitel 4.7.3, OBEX) använder är i asynkrona. 
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7 Arkitektur och design 
 
För att få en bättre överblick över applikationens funktioner har flödesdiagram-
met i Figur 15 tagits fram. Utgångspunkten har varit kapitel 2, Användarfall och 
kapitel 3, Applikationskrav. Diagrammet ligger till grund för klasser och design 
som tagits fram i detta kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En viktig aspekt vid design av applikationer för Symbian OS är portabilitet 
[17e]. Symbian OS har en arkitektur som skiljer gränssnittsdelen från det övriga 
operativsystemet för att möjliggöra för de olika tillverkarna att använda olika 
GUI-plattformar som UIQ och Series 60. De grafiska komponenterna i UIQ 
finns i en modul som kallas QKON och motsvarande modul för Series 60 heter 
AVKON. För Series 80 och Series 90 heter modulen CKON. Det finns en 

Figur 15: Flödesdiagram över GoBlues funktionalitet. 
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gemensam modul för alla GUI-plattformar som heter UIKON [17f]. För att för-
enkla för portering till annan plattform har gränssnittsdelen placerats i ett eget 
lager i enlighet med riktlinjer för design vid utveckling av Symbianapplikationer 
[34a, sida 6]. Arkitekturen är uppbyggd av 3 lager och de andra två är funktiona-
litetslagret och kommunikationslagret, se Figur 16. För att portera applikationen 
till en annan plattform än Series 60 måste gränssnittslagret bytas ut eller modifi-
eras. Detta ska dock inte påverka de två andra lagren. Kommunikationslagrets 
funktion är att på samma sätt förenkla vid ett eventuellt byte av kommunika-
tionsprotokoll mot något annat än Bluetooth. Då räcker det med att byta ut 
kommunikationslagret medan de övriga två lagren förblir intakta. Annan kom-
munikationstyp skulle t ex kunna vara WLAN, eller någon annan version av 
Bluetooth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De viktigaste klasserna och vilket lager de tillhör framgår av Figur 17. Kom-
mande avsnitt går igenom de olika lagren mer ingående. 
 

 
Figur 17: Design i grova drag över applikationen. 

 

Figur 16: De olika lagren i arkitekturen och olika delar i gränssnittslagret. 

AVKON 

UIKON 

Egna klasser 

Gränssnittslagret 

Kommunikationslagret 

Funktionalitetslagret 

App 

 

Document 

 

AppUi 

 

View 

 

FileEngine 

 

Profile 

 

BTClient 

 

BTServer 

 

Engine 

 

BTComm 

 



 
Arkitektur och design - 37 

 
 

7.1 Gränssnittslagret 

 
Detta lager består av en plattformsoberoende del, UIKON, och en plattformsbe-
roende, AVKON, se Figur 16. Figur 18 nedan visar vilka olika delar som utgör 
GUI-plattformen i Symbian OS, samt deras inbördes relationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UIKON-kärnan länkar samman UI Control Framework och Applikation Archi-

tecture för att skapa ett ramverk för standarddesign av Symbianapplikationer. 
Application Architecture Framework hanterar uppstart av applikationen. UI 
Control Framework utgör ett ramverk för skapande och ritande av olika skärm-
kontroller samt hantering av händelser från användaren via dessa kontroller. 
Detta API benämns ibland CONE. UIKON består av fem nyckelkoncept (med 
motsvarande klass inom parentes). 
 

• Application (CEikApplication) 
• Document (CEikDocument) 
• AppUI (CEikAppUi) 
• UI Environment (CEikonEnv) 
• utilities (EikFileUtils) 

 
Dessa fem delar är definierade som ett abstrakt ramverk i Application Architec-
ture och implementeras enligt bilden av UIKON. UIKONs klasser implemente-
ras sedan dels direkt av applikationer för hantering av kommandon och dataty-

Figur 18: Visar de olika delarna i GUI-plattformen för 

Symbian OS. [17g]. 
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per, dels via ett Product UI för att få enhetsspecifika utseenden och beteenden. 
Product UI heter AVKON i fallet Series 60 och implementerar en egen Applica-
tion, Document och AppUi [17h]. 
 

7.1.1 Klasser i gränssnittslagret 
 
En instans av App (Application), se Figur 17, skapas automatiskt av Application 
Architecture Framework när en applikation startas [17i]. App skapar ett objekt 
av klassen Document vilket i sin tur skapar en instans av AppUi. AppUi ska-
par sedan Engine och View. Detta är huvudklasserna i en Symbianapplika-
tion, se Figur 19. Nedan följer en lista på de viktigaste klasserna som ingår i 
gränssnittslagret. 
 

• App     
Fungerar som ett startobjekt, definierar egenskaper hos applikationen och 
har basklassen CAknApplication i Series 60. 

• Dokument 
En instans av Document måste finnas även om objektet i vissa fall inte 
gör annat än att skapa en instans av AppUi. Document kan annars lagra 
applikationsdata. Basklass för Document är CAknDocument 

• AppUi  
AppUi hanterar menykommandon samt växlar mellan vyer, views, som 
innehåller kontroller som visar data på skärmen och som användaren kan 
interagera med. AppUi överlåter ritande av och interagerande med pro-
gramfönster till sina vyer. AppUi har basklassen CAknAppUi eller 
CAknViewAppUi. 

• View  

Presenterar applikationens information på skärmen för användaren och 
hanterar eller skickar vidare användarkommandon till AppUi. Eftersom 
applikation endast består av en grundvy räcker det med en klass men ap-
plikationer kan bestå av flera viewklasser där var och en representerar en 
skärmvy. All interaktion med användaren sker här. 

• ProfileForm 
Hjälpklass till View för att presentera ett formulär med profildata. 

• FileList 
Hjälpklass till View för att presentera innehållet i filmappar som ligger i 
minnet. 
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Figur 19: Modellen visar relationerna mellan de klasser som utgör en typisk Series 60 appli-

kation med AVKONs implementering av Application, Document och AppUi. [26, sida 7]. 

 
AppUi är själva motorn i gränssnittslagret. Den ansvarar för att skapa och för-
störa applikationens vyer, och lägger dem i en control stack så att varje vy kan 
hantera sina egna händelser och kommandon från användaren. I Figur 20 inne-
håller applikationens vy en listbox. Vyn är dessutom en listboxobserver och an-
vänder designmönster observer för att bli informerad om kommandon från an-
vändaren. Observer är vanligt förekommande i design av Series60 applikationer. 
I detta fall används en listboxobserver som tar hand om kommandon från an-
vändaren och hanterar dessa om programmeraren inte själv väljer att hantera 
dem. Observer möjliggör för ett objekt att underrätta en viss typ av objekt (istäl-
let för ett visst objekt) om olika händelser. Det leder till ökad flexibilitet och 
återanvändning av kod när man designar. I flödesdiagrammet, Figur 15, kommer 
grundvyn att utgöras av en listbox med funna användare. 
 

 
 
Figur 20: Visar mer ingående designen bakom applikationens startvy som innehåller en list-

box. Den streckade rektangeln motsvarar samma del i designen i Figur 17, [26, sida 23]. 
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7.2 Funktionalitetslagret 

 
Funktionalitetslagrets ska innehålla det mesta av applikationens funktionalitet 
vilket främst innebär att spara information och utföra kommandon från använda-
ren eller hämta information som användaren har matat in. Vissa kommandon 
skickas vidare till kommunikationslagret för att utföras där. I de fall där kom-
munikationen initieras av en annan enhet kommer anrop från kommunikations-
lagret upp till funktionalitetslagret. Beroende på vilken typ av anrop det är blir 
användaren underrättad eller så tar funktionalitetslagret hand om anropet själv 
utan att användaren märker det. Funktionalitetslagret är det enda lager som inte 
är utbytbart. 
 

7.2.1 Klasser i funktionalitetslagret 
 
Klasserna i funktionalitetslagret är uppdelade på följande sätt:  
 

• Engine 
Detta är motorn i funktionalitetslagret. Engine ska spara lokal profilin-
formation samt hämta profilinformation både för en lokal användare och 
för en fjärranvändare med vilken kommunikation sker. Till detta används 
hjälpklassen Profile. Engine ska även hämta sökvägar till filer på te-
lefonen, vilket sker med hjälp av klassen FileEngine som även har 
funktioner som att spara ner filer på telefonen. 

• Profile 
Hjälpklass för skapande och ändrande av profiler. Här lagras information 
om en profil när applikationen körs.  

• FileEngine 
Hjälpklass för åtkomst av mobiltelefonens filsystem genererar dynamiskt 
kompletta sökvägar eftersom sökvägarna kan skilja sig mellan olika mo-
biltelefonmodeller. Klassen används för att mappa de utdelade filerna till 
korrekt sökväg samt för att spara nedladdade filer på korrekt ställe i min-
net.  

 
Designmönstret fasad [27] har använts för att få Engineklassen att agera som 
fasad både mot gränssnittslagret och mot kommunikationslagret och därmed 
vara enda kommunikationsvägen mellan två lager. På detta sätt kan man t ex 
ändra i klasser som Profile och BTComm utan att behöva ändra i AppUi. 
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7.3 Kommunikationslagret 

 
Lagret implementerar de APIer som behövs för kommunikation via Bluetooth 
och här finns klasser och metoder för att initiera kontakt mellan två enheter en-
ligt klient/serverprincipen, samt för att skicka och ta emot filer och med-
delanden. Kommunikationslagret går att byta ut mot en annan typ av kommuni-
kation till exempel WLAN eller IrDA. Bland de exempelapplikationer som finns 
med i dokumentationen för Nokias SDK finns flera olika Bluetooth-projekt. 
Många av klasserna i kommunikationslagret har återanvänt källkod från dessa 
exempelapplikationer. 
 

7.3.1 Klasser i kommunikationslagret 
 
De viktigaste klasserna i kommunikationslagret är: 
 

• BTComm 
All kommunikation med andra enheter sker genom BTComm som är den 
centrala klassen i kommunikationslagret och står för all kommunikation 
med funktionalitetslagret. Kommunikationen fördelas sedan på BTCli-
ent och BTServer beroende på om enheten ansluter eller blir ansluten 
d v s är master eller slav i kommunikationen. Figur 17 beskriver hur 
kommunikationen sker mellan de olika lagren. 

• BTClient 
Kommunikation sker via BTClient på den enhet som ansluter till annan 
enhet och innehåller funktioner för att skicka filer och meddelanden samt 
ladda ner filer. 

• BTServer 
På enhet som blivit ansluten sker kommunikation via BTServer som in-
nehåller funktioner för att ta emot filer och meddelanden. 

• ServiceAdvertiser 
Hjälpklass till BTServer, annonserar till andra enheter att applikationen 
är tillgänglig på denna enhet. 

• DeviceDiscoverer 
Hjälpklass till BTClient för att söka efter andra enheter. När sökningen 
är klar presenteras dessa i en lista. 
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• ServiceDiscoverer 
Hjälpklass till BTClient som söker bland tillgängliga enheter för att se 
vilka som annonserar att applikationen är tillgänglig. 

Den anslutande enheten blir master och den andra blir slav enligt mas-
ter/slavförhållandet i kapitel 4.5,  Nätverk. BTComm använder BTClient för 
att utföra de instruktioner som kommer från Engine. På mottagarsidan tar 
BTComm emot fil eller meddelande från BTServer som skickas vidare till 
Engine som avgör vad som ska göras. Kommunikationslagrets främsta syfte är 
att det ska förmedla information till och från funktionalitetslagret.  
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8 Implementering av GoBlue 
 
Examensarbetet har resulterat i applikationen GoBlue, som är en applikation 
med funktionalitet för att lägga in en användarprofil samt för att hitta andra en-
heter som också har GoBlue och ansluta till dessa. Allt enligt de användarfall 
som sattes upp i kapitel 2, Användarfall. Detta kapitel kommer att ta upp hur 
olika delar av implementationen har lösts och vilka val som har gjorts. Mer om 
applikationens utseende finns att läsa i kapitel 9, Resultat. 
 
 

8.1 Profil 

 
Profilen utgörs av ett formulär som i dagsläget endast möjliggör inmatning av 
namn och hemstad men kan enkelt byggas ut för att ta in ytterligare information. 
Klassen ProfileForm har använt kod från exempelapplikationer i Nokias 
SDK. För att lagra profilinformation i telefonminnet används RFileRead-
Stream för att skriva till en datafil (.dat) där profilen lagras och senare kan lä-
sas från. Klassen Profile hanterar information om en profil när applikationen 
körs. Funktionerna InternalizeL och ExternalizeL används för att läsa 
och skriva data till fil. Handledaren på Doberman [31] hade använt sig av denna 
metod i deras applikation (se kapitel 1.5, Vad finns idag?) med positivt resultat. 
Ingen energi lades på att hitta någon alternativ lösning då denna fungerade bra 
från första stund. 
 
 

8.2 Annonsera tjänst 

 
För att annonsera en tjänst används klassen ServiceAdvertiser som näs-
tan helt är tagen ur exempelapplikationer från Nokias SDK. Det enda som har 
lagts till är att applikationen annonserar ut sig själv, d v s talar om för andra att 
den har GoBlue. Klassen använder sig av en SDP databas för att lägga in infor-
mation om en viss tjänst, vilket protokoll och vilken port tjänsten kommunicerar 
via. 
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8.3 Hitta andra enheter 

 
När man söker efter andra enheter finns det två metoder man kan använda [25, 
sida 23]: 
 

• Device Selection UI  
Detta är ett färdigimplementerat användargränssnitt där sökning görs och 
hittade enheter automatiskt presenteras i en lista. Användaren får välja en 
enhet att ansluta till från listan. 

• Sökning med RHostResolver  
Detta alternativ kräver mer programmering men ger betydligt större flexi-
bilitet när det gäller hur sökningen ska genomföras och hur hittade enheter 
ska presenteras. RHostResolver är en API för att kommunicera med ope-
rativsystemets Bluetoothfunktion. Här kan man hantera de funna enheter-
na fritt och t.ex. ansluta till flera stycken utan att meddela användaren. 
[25, sida 31]. 

 
Valet föll på metoden som använder RHostResolver, delvis för att inte alla Blue-
toothenheter ska visas i listan utan bara de som annonserar en viss tjänst. Även 
om det kan gå väldigt snabbt att komma igång med metoden Device Selection 
UI var det med RHostResolver klart lättare att styra applikationens beteende. 
Med RHostResolver fanns möjlighet att spara information om funna enheter 
som t ex Bluetoothadress och använda informationen när och hur man vill. 
Andra nackdelar med Device Selection UI är att den grafiska presentationen är 
oflexibel.  
 
När GoBlue ska hitta andra enheter skickas ett asynkront anrop som startar en 
sökning efter andra enheter. För varje påträffad enhet anropas en funktion som 
skapar objekt med namn och Bluetoothadress för enheten och lägger till enheten 
i en lista. För att hantera asynkrona anrop används Active Scheduler och Active 

Objects (se kapitel 6.4.4, Active Objects och Active Scheduler). Detta sker i klas-
sen DeviceDiscoverer, som är det aktiva objektet med hjälp av RHostRe-
solver. När sökningen är avslutad ligger de påträffade enheterna i listan. Sök-
ningen efter andra enheter tar 10.24 sek i en störningsfri omgivning [22, sida 
145]. Detta är väldigt lång tid och beror delvis på frekvenshoppningen.  
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8.4 Hitta tjänster 

 
När en lista med tillgängliga enheter genererats, måste det gå att avgöra vilka 
andra enheter som har startat GoBlue så att man vet vilka enheter man kan 
kommunicera med. Det görs först genom att en device service request skickas 
till varje enhet i listan. Varje enhet returnerar en lista med de tjänster som den 
tillhandahåller där tjänsterna innehåller attribut som är nödvändiga för att utnytt-
ja tjänsten. Listan med tjänster genomsöks med hjälp av klassen ServiceDi-
scoverer. Om eftersökt tjänst påträffas läggs enheten in i en ny lista och pre-
senteras för användaren. Service Discovery Agent API definierar funktioner som 
möjliggör detta sökande. 
 
 

8.5 Ansluta till annan enhet 

 
När en enhet är ansluten till en annan enhet är bådas Bluetoothfunktioner block-
erad. Detta betyder att om någon laddar ner en fil som delas ut är enheten uppta-
gen för andra anslutningar så länge nedladdning pågår. När man skickar medde-
landen går själva överföringen ganska fort men den inbyggda funktionalitet som 
finns i OBEX för att svara är inte enbart bra. De exempelapplikationer som 
fanns i Nokias SDK har använt sig av denna men detta kräver att enheterna är 
anslutna till varandra tills det att enhet som mottagit meddelandet antingen sva-
rat på eller stängt ner meddelandet. Detta blir ju orimligt eftersom mottagaren 
kanske inte märker att hon fått ett meddelande eller av annan anledning dröjer 
med svaret och då blockerar möjligheter till nya anslutningar för den som först 
skickade meddelandet. För att lösa detta bör applikationen koppla ifrån så fort 
en anslutning inte används aktivt längre och klienten kopplar alltså från så fort 
meddelandet skickats i sin helhet enligt följande scenario:  
 

• Användaren har valt en enhet bland de tillgängliga och skriver ett medde-
lande. 

• Användaren väljer skicka. 
• Klienten ansluter. 
• Meddelandet skickas. 
• Klienten kopplar från. 
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För att fortfarande kunna svara på meddelandet utan att blockera anslutningen 
inkluderas därför avsändarens Bluetoothadress i OBEX-paketet när det skapas. 
På detta sätt kan mottagaren ansluta, skicka och koppla ifrån enligt samma prin-
cip när hon vill svara på ett meddelande. Detta innebär vissa problem. Det finns 
inga bra funktioner för att få Bluetoothadressen i rätt format. Som framgår av 
kapitel 10.1.2, Kompatibilitet är detta också den enda funktionen som inte fun-
gerar problemfritt vid byte av Symbianversion. Klienten hanteras av klassen 
BTClient.  
 
 

8.6 Filöverföring 

 
Den vanligaste filöverföringen sker då en mobiltelefon, A, väljer en enhet att 
kommunicera med. Då skickas en profilförfrågan till mobiltelefon B som lägger 
in dat-filen, som innehåller dess profilinformation, i datadelen av ett ObexBu-
fObject och skickar det till A. Filen sparas på mobiltelefon A och informatio-
nen visas på skärmen. Sparandet av en fil hanteras av FileEngine som delvis 
är tagen ur en exempelapplikation. En annan typ av fil är mediafiler såsom ljud, 
bild och video. Dessa paketeras på samma sätt som profilobjekten ner i ett 
ObexBufObject och skickas till den andra enheten. OBEX är som tidigare 
nämnts ett objektorienterat sätt att överföra binära filer mellan två enheter. Ob-
jekten laddas enkelt med data och objekthuvudet fylls med annan information 
och eftersom Nokias SDK innehåller API för att använda detta protokoll föll det 
sig naturligt att använda det för filöverföringen. Kommunikation mellan två en-
heter hanteras främst av klasserna BTClient och BTServer. Båda bygger på 
befintlig kod från exempelapplikationer i Nokias SDK.  
 
 

8.7 Skicka meddelande 

 
När man skickar ett meddelande används header-delen av ett ObexNullOb-
ject. Att använda OBEX även här var inte ett lika självklart val. I en första 
version av applikationen så användes RFCOMM direkt för att kommunicera 
med andra enheter. Detta var en mer rättfram lösning som hade återanvänt 
mycket kod från exempelapplikationer. Men för att förenkla och minimera ko-
den bestämdes att endast ett överföringssätt skulle användas för både meddelan-
den och filer. Det var betydligt lättare att skapa ett ObexNullObject och stoppa 
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in meddelandet i ett av headerfälten än det var att skicka filer genom RFCOMM 
direkt. Därför användes OBEX även för att skicka textmeddelanden.  
 
 

8.8 Implementerad säkerhet 

 
Inget utav säkerhetsalternativen (kapitel 4.10, Säkerhet) som Bluetooth erbjuder 
har implementerats. 
 

• Autentisering (authentification)  
Kräver aktivt deltagande från serversidan för enheter som ansluter till var-
andra för första gången vilket inte är önskvärt enligt kraven 3.2.4 och 
3.2.8. 

• Bemyndigande (authorization)  
Sker i applikationen när en fil läggs till listan med delade filer och behö-
ver därför inte ske igen. 

• Kryptering  
Skulle kunna ha implementerats och är i vissa fall till och med önskvärt. 
Dock kräver kryptering även autentisering. 
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9 Resultat 
 
Detta kapitel behandlar vad som har och vad som inte har uppnåtts under exa-
mensarbetet. Vi har genom olika undersökningar konstaterat att en applikation 
med de krav som tagits fram i kapitel 3, Applikationskrav inte går att utveckla i 
Java mer än för enstaka mobiltelefoner. Vidare har samma undersökningar 
kommit fram till att Symbian OS är det alternativ som når ut till flest mobiltele-
fonmodeller och som samtidigt möjliggör implementation av alla krav. Design 
av en applikation har sedan gjorts för mobiltelefoner med Symbian OS och ut-
veckling har skett i Symbian C++. Vi har riktat in oss på GUI-plattformen Series 
60 som är framtagen av Nokia eftersom det är den mest använda. De skillnader 
som finns mellan olika GUI-plattformar och även mellan olika versioner av 
Symbian OS har blivit klarare under arbetets gång och därför har även dessa 
aspekter tagits med i detta kapitel och i kapitel 10, Diskussion. Nedan följer av-
snitt som beskriver GoBlue, den applikation som examensarbetet resulterat i.  
 
 

9.1 Användargränssnitt 

 
Detta avsnitt är en genomgång av hur applikationen GoBlue används, vilka 
funktioner som finns samt vad de gör. Skärmdumparna från mobiltelefonens 
skärm som visas i detta kapitel kommer alla från emulatorn som följer med No-
kias Series 60 SDK 2.1 (se kapitel 6.1, Series 60 SDK, för mer information om 
emulatorn). 
 

9.1.1 Start av GoBlue och dess menyer 
 
Figur 21 visar ikonen för Goblue som den ser i Nokias applikationsfönster innan 
den startas, Figur 22 visar första skärmbilden man kommer till när man startar 
programmet och Figur 23 visar menyn som kommer upp då man väljer Options. 
Här visas tre alternativ, Hitta andra, Min Profil, och Exit. De motsvarar tre av de 
fyra möjliga valen från grundvyn, se Figur 15. Det fjärde, Välj enhet, blir inte 
tillgängligt förrän man har sökt efter och hittat andra enheter. 
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Figur 22: Första vyn man 

kommer till när programmet 

startas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.2 Visa min Profil 
 
Figur 24 visar ett exempel på hur en profil kan se ut, om ingen profil finns ska-
pas en tom profil. Användaren kan nu välja att redigera sin egen profil och sedan 
spara för att göra den tillgänglig nästa gång programmet startas. I profilen ingår 
även en lista på filer som användaren vill dela med sig till andra användare, lis-
tan redigeras genom ett av menyvalen som kommer upp när man väljer Options 
i Figur 24. Listan med delade filer är från början tom och kan därefter fyllas på 

Figur 21: Ikonen för GoBlue 

som den ser ut i Nokias hu-

vudmeny. 

Figur 23: Menyn som kommer 

upp när man väljer Options i 

Figur 22 
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med filer från tre kategorier, Musik, Video och Bilder. Figur 25visar hur det ser 
ut när man får välja mellan de tre kategorierna. Som synes i Figur 24 så innehål-
ler profilen endast info om namn och hemstad, men detta kan enkelt byggas ut 
om så önskas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.3 Hitta Andra 
 
Hitta andra söker efter enheter inom räckvidd för Bluetooth som också har 
GoBlue startat. Då inga enheter med GoBlue hittas, visas ett meddelande som 
anger detta. I Figur 26 har en enhet, banana, hittats. Menyn som nu kommer upp 
när man väljer Options visas i Figur 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24: Ett exempel på hur 

en profil kan se ut.  
Figur 25: När man lägger till 

en fil i sin lista med delade filer 

så får man välja mellan tre 

kategorier.  Listan som syns 

här i bakgrunden innehåller 

endast en bild. 
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9.1.4 Välj profil att visa 
 
Alternativet Välj i Figur 27 finns nu tillgängligt eftersom andra enheter har hit-
tats. När detta val görs laddas användarprofilen ner från den markerade enheten.  
 
Då inga gamla profiler sparas från andra telefoner måste profilen laddas ner på 
nytt varje gång den ska visas, även om den har visats flera gånger tidigare på 
samma mobiltelefon. En annan enhets profil visas likadant som när man ser sin 
egen profil i Figur 24. Däremot har menyalternativen ändrats till vad som visas i 
Figur 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 27: Möjligheten att välja 

en enhet i listan har tillkommit, 

annars är menyn samma som 

den i Figur 23 

Figur 26: En lista på andra 

enheter med GoBlue startat.  

En enhet hittades. 
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Om man väljer Skicka meddelande kommer en ruta upp, Figur 29, för att skriva 
in ett meddelande. När man väljer Ok skickas meddelandet och Figur 30 visar 
hur meddelandet tas emot. Meddelanderutan kommer upp på mottagarens skärm 
automatiskt. (Rutan visar maximalt 61 tecken och skrivandet av meddelandet 
har därför begränsats till denna längd.) Om mottagaren väljer Ok när hon tagit 
emot ett meddelande kommer en svarsruta upp där hon direkt kan svara på det 
mottagna meddelandet utan att först ha hittat enheten i en sökning. 

Figur 29: Här skrivs ett medde-

lande in som sedan skickas till 

mobiltelefonen i Figur 27. 

Figur 28: Då man får upp en 

annan enhets profil kan man 

välja mellan att skicka ett med-

delande, skicka en fil eller att 

se vilka filer enheten delar ut. 

Figur 30: Meddelandet som 

skrevs i Figur 29 har här tagits 

emot. 
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Väljer man i profilen att skicka fil till en annan enhet så får man välja bland 
samma filer som när man ska dela ut. Man kan på så sätt skicka filer som inte är 
utdelade. 
 
Om man vill ladda ner en fil från en annan användare väljer man att se använda-
rens lista med delade filer. Figur 31 visar hur det ser ut när en fil väljs för ned-
laddning. När sedan hela filen är nedladdad sparas den automatiskt på sin rätta 
plats i minnet, en ljudfil t ex sparas i mappen med ljudfiler. När sparandet avslu-
tats korrekt kommer en inforuta upp och informerar användaren om detta, info-
rutan syns i Figur 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 33: Då en fil med samma 

namn redan finns kan man an-

tingen skriva över den gamla 

eller byta namn på den nya. 

Figur 32: En inforuta meddelar 

användaren att filen har spa-

rats. 

Figur 31: Menyval för att lad-

da ner en fil. Listan över dela-

de filer syns i bakgrunden 
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Om en fil med samma namn redan finns får användaren välja om hon vill skriva 
över den befintliga filen eller om hon vill byta namn på den nya, Figur 33 visar 
hur det ser ut. Om man väljer att inte skriva över den gamla filen så kommer en 
ny ruta upp där man får skriva in ett nytt namn på filen. När sparandet är klart 
visas samma inforuta som i Figur 32. 
 
 

9.2 Uppfyllda krav 

 
Applikationen uppfyller således alla A-krav och alla B-krav. Kvar för att full-
ständigt uppfylla krav 3.2.6, Ta emot filer, är en funktion där mottagaren av en 
fil blir tillfrågad om filen ska tas emot. Krav 3.2.9, Passivt läge, behövde ingen 
speciell implementering utan stöd för detta finns inbyggt i mobiltelefonerna. De 
krav som återstår att uppfylla behandlas i kapitel 10.1, Vidareutveckling. 
 
 

9.3 Begränsningar 

 
Applikationens utseende har inte prioriterats utan använder ett standardutseende. 
Användarprofilen är begränsad till att innehålla uppgifter om namn och hem-
stad. Applikationen stöds av enheter som kör på plattformen Series 60 för Sym-
bian OS v7.0s och fungerar på de telefoner som har dessa specifikationer, se 
Bilaga B. Med några modifieringar, se kapitel 10.1, Vidareutveckling, fungerar 
GoBlue på Symbian OS v8.0. Med ytterligare modifieringar kan man få applika-
tionen att fungera även på andra GUI-plattformar än Series 60. 
 
 

9.4 Programfiler 

 
Applikationen utgörs av ett antal olika typer av filer:  

• Headerfiler (.h) och källkodsfiler (.cpp). 
• En resourcefil (.rss) där alla menyer, dialoger och formulär finns definie-

rade.  
• En localizationfil (.loc) där alla strängkonstanter definieras. För att kunna 

använda flera språk i applikationen ska text och menyval i applikationen 
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inte hårdkodas i källkoden utan placeras i en separat loc-fil för varje 
språk.  

• Hrh-fil (.hrh) som definierar alla enumerationer. 
• Projektspecifikationsfil (.mmp) som talar om vilka filer, API-bibliotek 

och andra resurser som ska ingå i kompileringen  
• Informationsfil till installationen (.pkg) med information om applikatio-

nens id samt id för den plattform och den version som ska stödjas. (I detta 
fall Series 60 för Symbian OS v7.0s.) Denna fil används för att skapa en  

• Installationsfil (.sis) som är den fil som laddas ner till mobiltelefonen och 
installerar applikationen där.  

 
 

9.5 Dokumentation 

 
Med applikationen följer en dokumentation över klasser och publika funktioner 
som är genererad av Doxygen. Övrig dokumentation av applikationen innefattas 
av denna rapport. 
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10 Diskussion 
 
Detta kapitel behandlar möjliga vidareutvecklingar av GoBlue samt våra erfa-
renheter från examensarbetet. Vi beskriver vad som har fungerat bra, vad som 
har fungerat mindre bra och vilka moment som har varit svåra. Den teoretiska 
analysen handlar om teorin bakom nätverkstekniken och innehåller en diskus-
sion om andra generella lösningar på nätverksproblemet. 
 
 

10.1 Vidareutveckling 

 
Detta avsnitt tar upp vilka steg som bör följas upp vid en eventuell vidareutveck-
ling av GoBlue. Innan man bestämmer sig för att vidareutveckla produkten kan 
det vara en idé att titta på de andra applikationerna (se kapitel 1.5, Vad finns 
idag) som redan finns och fråga sig om det är värt att utveckla GoBlue ytterliga-
re. GoBlue har flexibilitet som de andra applikationerna saknar som ger möjlig-
het att skräddarsy applikationen för specifika ändamål. 
 

10.1.1 Testa befintlig funktionalitet 

 
På grund av tidsbrist har vi inte hunnit åtgärda alla fel som upptäcktes under 
testfasen. De fel som vi upptäckt rör både utseende och funktionalitet:  
 

• Stänga applikationen 
Det går i vissa lägen att stänga av applikationen när man inte borde, som 
när ett asynkront anrop inte har besvarats. Som angivet i kapitel 6.4.4, 
Active Objects och Active Scheduler går data då förlorat 

• Ladda ner fil 
Om man väljer att se en annan profils lista med delade filer då den är tom, 
går det fortfarande att välja Ladda ner. Gör man det genereras ett error 
och programmet stängs av. 

• Förtydligande 
När man väljer vilka filer man vill dela ut i sin profil kan det vara otydligt 
vilket läge i processen man är. Ett förslag är att skaffa någon typ av be-
skrivande rubrik överst i fönstret. 

• Avbryta nedladdning 
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Det går inte att avbryta om någon laddar ner en fil från dig. En del media-
filer kan vara stora och ta lång tid att överföra, detta gör att Bluetooth är 
blockerat på telefonen så länge laddningen pågår samt att applikationen 
inte går att stänga av. 

• Godkänna uppladdning 
När någon laddar upp en fil till en annan mobiltelefon blir mottagaren ald-
rig tillfrågad om den vill ta emot filen. Detta kan leda till spridning av il-
lasinnad kod och oönskad spam och måste åtgärdas, se även 10.1.4, 
Implementera resterande krav.  

• Felhantering vid asynkrona anrop 
Felhanteringen vid asynkrona anrop är så gott som obefintlig, vad händer 
t ex om man skickar ett meddelande till en enhet som inte längre är påsla-
gen? Utökad testning krävs. Funktionen MobexServerNoti-

fy::ErrorIndication kan ge återkoppling på vad som gått fel. 
 
Vi har testat GoBlue på emulator för Symbian OS v7.0s och v8.0 samt på en 
mobiltelefon, Nokia 6630, med Symbian OS v8.0. Här upptäcktes att versioner-
na inte var helt kompatibla, se kapitel 10.1.2, Kompatibilitet. Allt som fungerade 
i emulatorn fungerade dock på mobiltelefonen. 
 

10.1.2 Kompatibilitet 
 
Det visade sig att vissa APIer, framför allt Bluetooth [36], har ändrats och appli-
kationen är således inte helt kompatibel mellan olika versioner av Symbian OS. 
I [36] står att man ska läsa vidare i README_BLUETOOTH.txt, ett dokument 
som efter mycket letande ännu inte påträffats. Vi har dock lyckats med hjälp av 
forumet [7c] och kommit fram till vilka skillnader mellan versionerna som berör 
GoBlue:  
 

• Bluetooth Security Manager API  
Metoderna RBTSecuritySettings::RegisterService och 
RBTSecuritySettings::UnregisterService har ersatts med 
TBTSockAddr::SetSecurity [23]. 

• API för att ta fram lokal Bluetoothadress 
Istället för att använda RSocket::Ioctl måste man använda RPro-
perty::Get i Publish&Subscribe API för att få fram sin egen enhets 
Bluetoothadress. 
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Först efter att ha ändrat dessa punkter gick GoBlue att köra även på Symbian OS 
v8.0. Dock medförde den andra punkten ytterligare problem. Tolkningen av 
Bluetoothadressen hanteras annorlunda och det blir därför fel när man försöker 
använda den för att svara på ett meddelande. Detta problem har vi inte hunnit 
lösa på grund av tidsbrist. Dessa sena upptäckter var naturligtvis ett bakslag. Ef-
tersom TBTSockAddr::SetSecurity inte finns med i APIer för Symbian 
OS v7.0s finns ingen bakåtkompatibilitet i ovanstående ändringar. Detta går 
kanske att lösa med någon annan metod eller med ett makro, något som inte har 
utretts vidare. Sammanfattningsvis kan man säga att dokumentationen för dessa 
brott mot kompatibiliteten är dåligt dokumenterade.  
 

10.1.3 Portering till andra plattformar 
 
Detta steg går igenom vad som gäller för att portera GoBlue till andra GUI-
plattformar än Series 60. Vi rekommenderar att man gör detta steg innan man 
implementerar de krav som återstår av den anledningen att man då är insatt i 
problematiken vid portering mellan plattformar och på så sätt kan implementera 
de återstående kraven på ett plattformsoberoende sätt. Som tidigare nämnts är 
det Gränssnittslagret (se kapitel 7, Arkitektur och design) som behöver modifie-
ras. Följande punkter behöver gås igenom för att portera GoBlue: 
 

• AVKONs implementering av huvudklasserna. 
Klasserna App, Document, AppUi och View ärver från AVKON-
klasser med motsvarande namn. Här kan man använda sig av en teknik 
som bygger på ett makro för att inkludera rätt filer vid uppstart, när appli-
kationen känner av vilken typ av GUI-plattform som ligger på den aktuel-
la enheten. Läs mer om makron i [34a]. 

• Dialogerna 
Det andra plattformsberoende problemet rör dialogerna som klasserna 
ProfileForm och FileList implementerar. Lösningen är att skapa 
ett interface för dessa två klasser, läs mer i [34b].  

 

10.1.4 Implementera resterande krav 
 
Det finns ett antal krav kvar att implementera, här följer en lista på kraven och 
förslag på möjliga lösningar eller idéer på var man kan börja leta. 
 

• Del av krav 3.2.6, Ta emot filer. 
Kravet behöver en funktion för att godkänna mottagande av fil. 
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• Krav 3.3.1, Profilbild. 
Det mesta som behövs för att inkludera en bild i profilen finns redan, en 
sökväg till en fil får adderas till profilklassen. Nytt i Symbian OS v7.0s 
[17d] är APIerna Image Converter Library och Bitmap Transform för 
bildhantering. 

• Krav3.3.2, Chatta. 
Det finns javaprogram som tillhandahåller chatt-tjänster och som kan lad-
das ner gratis från Internet [2]. En alternativ lösning på det här problemet 
är att helt enkelt koppla GoBlue till ett existerande javaprogram. Bättre 
vore förstås att implementera en egen lösning i Symbian C++ i den befint-
liga applikationen. 

• Krav 3.3.3, Skicka videoström samt Krav 3.3.4, Ta emot videoström. 
Att det är tekniskt möjligt att skicka videoström från en mobiltelefon till 
en annan framgår av inlägg på Forum Nokia [7d] även om det råder viss 
tveksamhet om vilka modeller som är kompatibla. Nytt API för Symbian 
OS v7.0s [17d] är Onboard Camera. 

• Krav 3.3.5, Skicka applikation. 
Detta går redan att göra utanför applikationen precis som när man vanli-
gen flyttar filer mellan två enheter. Meningen med denna funktion är att 
göra det enklare än vad det är med standardfunktionerna. Här måste man 
göra en ny sökning efter enheter som hittar alla och inte filtrerar bort en-
heter utan GoBlue installerat. 

 

10.1.5 Förbättrat användargränssnitt 
 
Vi har som tidigare nämnts inte lagt någon vikt på användargränssnittet när det 
gäller färg och form av grafiska komponenter och liknande. Innan man kan anse 
att man har en färdig version av GoBlue bör man därför titta på utseendet av an-
vändargränssnittet och anpassa det som man vill ha det. En anledning till att vi 
inte har brytt oss om det är att Doberman har stor erfarenhet av design och där-
för kan göra detta bättre än oss. Detta ger även möjlighet för den som vidareut-
vecklar att bestämma hur detta ska implementeras samt att ge applikationen än-
damålsenliga utseenden. Ett förslag är att man skapar möjligheter för 
användaren att välja utseende själv på applikationen, som i Nokia Sensor [13]. 
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10.2 Erfarenheter 

 
Projektet har gett oss många erfarenheter inom mjukvaruutveckling. Vi har även 
förstått vikten av att planera vid utveckling av applikationer för mobiltelefoner. 
Vi har även fått en inblick i tekniken Bluetooth som är ett område som fortfa-
rande är ganska nytt och med få användningsområden. För att få en bättre över-
blick har vi delat in erfarenheterna i några olika områden. 
 

10.2.1 Symbian C++ 
 
Att valet av programmeringsspråk föll på Symbian har gett bra erfarenheter och 
det kräver lite mer tanke och planering än vad utveckling i Java gör, främst på 
grund av minneshanteringen som blir mer krävande i Symbianutvecklingen. Va-
let har dock inneburit att implementeringen har gått ganska långsamt, jämfört 
med vad den kanske hade gjort om valet blivit Java. Det var en ganska hög trös-
kel innan man kom igång. De olika filer som beskrivs i kapitel 9.4, Programfiler, 
som utgör en typisk Symbianapplikation var många och inte helt lätt att sätta sig 
in i. Sedan har en grundläggande sak som hantering av textsträngar känts väldigt 
krånglig och det tog ett tag innan vi fick klart för oss hur det fungerade med alla 
olika klasser. En annan sak som har gjort implementeringen långsam är felsök-
ning och letande efter minnesläckor. När applikationen har en minnesläcka 
meddelar emulatorn detta när man stänger ner applikationen. Visual Studio visar 
adressen för det objekt som inte tagits bort på rätt sätt och man kan då stega ge-
nom assemblerinstruktioner för att se när detta minne allokeras. Denna typ av 
felsökning är dock inte helt lätt och oftast har vi försökt gå igenom koden för att 
kontrollera att minne som allokerats tagits bort korrekt.  
 

10.2.2 Val av GUI-plattform 
 
Valet av Series 60 har varit positivt. Det är förmodligen den lättaste utveck-
lingsplattformen i termer av verktyg, dokumentation och hjälp av olika slag. Fo-
rum Nokias discussion board är ett bra forum med inlägg om det mesta. Dock 
känns det som att det inte är så många färska inlägg, vilket kan tyda på att det 
inte används lika mycket längre eller att informationen redan finns i andra in-
lägg. Det finns även ett annat forum på My-Symbian.com [12b], som verkar 
vara ganska väl använt men vi har föredragit Nokias forum. Det som vi inte har 
hittat där har vi heller inte hittat på My-Symbian.com. Vi har tittat lite på hur de 
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andra plattformarna är uppbyggda och det verkar som alla bygger på samma 
mönster när det gäller arkitektur, APIer mm. 
 

10.2.3 Utvecklingsmiljön 
 
Andra saker som har gjort utvecklingen långsam är diverse problem med ut-
vecklingsmiljön. där egentligen ingenting fungerat helt friktionsfritt. NCF har 
fungerat väldigt bra för att simulera Bluetoothkommunikation efter att vi väl fått 
till alla inställningar. Det största problemet hade vi med de virtuella com-

portarna som man kan ställa in i det grafiska gränssnittet för NCF. I vår version 
stämde dock dessa ändringar inte alltid överens med själva programmet och vi 
var tvungna att ändra i en fil som heter bt.esk för att få det att fungera. Breakpo-

ints är ett enkelt sätt att felsöka men, återigen, när man kör emulatorn i NCF 
finns inte den möjligheten. Då får man ta till alternativa metoder som att skriva 
ut saker på skärmen vid lämpliga tillfällen vilket är en metod som tar längre tid. 
De felmeddelanden som emulatorn ger har varit till viss hjälp men felsökningen 
har tagit mycket tid. 
 
Visual Studio tillsammans med det SDK-plugin som vi har använt fungerar inte 
alltid som förväntat. I Visual Studio använder man ett workspace där man kan 
lägga in ett eller flera projekt. När man har lagt in flera projekt i samma works-
pace blir det till slut för mycket antingen för Visual Studio eller för datorn att 
hantera och programmet slutar svara. Det finns ett annat scenario där något gör 
att man inte längre kan sätta ut breakpoints. Vi har hittat 
inlägg i olika forum där folk haft samma problem men ingen verkar ha hittat nå-
gon förklaring till problemet. En lösning på båda problemen är att skapa ett nytt 
workspace i Visual Studio med endast det aktuella projektet. För att bli av med 
problemet med breakpoints måste man dessutom ta bort alla filer som har ska-
pats när man bygger projektet och bygga om från början. När man lägger in yt-
terligare projekt är risken stor att man får problem med breakpoints och om man 
lägger in tillräckligt många projekt kan man räkna med att få problem med att 
programmet hänger sig. Anledningen till att vi ville ha flera projekt var för att 
kunna se källkod för vissa exempelapplikationer i samma workspace som koden 
för GoBlue.  
 

10.2.4 APIer 
 
Det finns många bra APIer som rätt använda sparar mycket tid och minimerar 
kod i vissa moment. Det är dock inte helt lätt att förstå när och hur man ska an-
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vända dem. Dokumentationen är lite svår att hitta rätt i och inte alltid fullstän-
dig. Ibland hittar man funktioner i h-filer som inte finns med i någon dokumen-
tation. Det hjälpavsnitt som följer med Nokias SDK innehåller dokumentation 
av APIer och exempelapplikationer där man kan söka och detta har vi använt 
flitigt. 
 

10.2.5 Dokument 
 
Det finns en mängd dokument på Forum Nokias hemsida som vi har tagit stor 
del av. Dokumenten är dock väldigt många och ligger på olika ställen på sidan. 
Det känns väldigt intuitivt till en början var man hittar saker och ting men när 
man har letat runt ett tag hittar man fler dokument på nya ställen och det blir 
svårt att få grepp om var man ska leta. Symbians hemsida har också en uppsjö 
av dokument och den sidan känns mer överskådlig, även om den inte täcker allt 
när man utvecklar för en viss plattform som Series 60.  
 

10.2.6 Uppdelning av arbetet 
 
Eftersom emulering av Bluetoothkommunikation kräver en processor på minst 
2GHz och vi endast har haft tillgång till en dator med den kapaciteten har vi fått 
dela upp arbetet i två delar, en del bestående av funktionalitetslagret och gräns-
snittslagret och en del med kommunikationslagret. Det har fungerat relativt bra 
och det har också betytt att den ena delen av utvecklingsarbetet inte behövt an-
vända NCF för att testa och har således kunnat använda breakpoints för att fel-
söka. I slutfasen av projektet när vi försökte få allt att fungera hade det blivit 
effektivare om vi haft två datorer med möjlighet att testa hela applikationen i 
NCF. 
 
 

10.3 Teoretisk analys 

 
Tekniken som GoBlue använder bygger på att minska tiden som två enheter är 
anslutna med varandra. Som redan konstaterats i kapitel 8.5, Ansluta till annan 
enhet görs detta för att öka tillgängligheten hos enheten. GoBlue accepterar en-
bart anslutningar mellan två enheter i taget. Bluetoothprotokollet arbetar med 
master/slav förhållanden som beskrivs i kapitel 4.5, Nätverk och tillåter att en 
master ansluter till sju andra enheter, slavar, och varje slav kan ansluta till minst 
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en master. Kommunikation med flera enheter samtidigt t ex via en chatfunktion 
skulle kunna implementeras på flera olika sätt.  
 

• Ansluta, skicka till och koppla ifrån en enhet i taget. Detta kan ta lång tid 
om protokollet kräver många handskakningar vid anslutning samt om det 
finns många enheter i närheten. 

• Ansluta till alla tillgängliga enheter på en gång och sedan skicka ett med-
delande som alla kan ta emot och sedan koppla ifrån. Detta är snabbare än 
första punkten, dock begränsat till sju andra enheter per anslutning i Blue-
tooth fallet.  

• Ansluta till alla tillgängliga enheter på en gång skicka och sedan förbli 
ansluten. Här kan alla enheterna skicka meddelande till varandra genom 
mastern utan att de är anslutna direkt till varandra. Meddelandet skickas 
till mastern som vidarebefordrar till övriga enheter.  

• En enhet utses till server och de andra enheterna ansluter till denna enhet 
för att skriva och läsa de meddelanden som skrivs. En typ av svarta tavlan 
princip där alla har skriv- och läsrättigheter. Om meddelandefrekvensen är 
tät kan det bli kommunikationsmässigt krävande att hålla sig uppdaterad.  

• Utan att ansluta skickar man ut meddelandet dvs, utan att veta innan om 
någon lyssnar på det. Detta kräver att alla enheter ständigt lyssnar efter 
inkommande meddelanden utan att först vara anslutna. Detta är inte an-
vändbart med Bluetooth då det alltid krävs en anslutning innan kommuni-
kation kan förekomma. 

 
Multiple access protokoll som ALOHA och CSMA är inte användbara i Blueto-
othsammanhang då dessa bygger på att kommunikationen sker på samma kanal. 
Bluetooth använder 79 kanaler (se kapitel 4.5, Nätverk) och det kan således exi-
stera flera förbindelser parallellt. 
 
 

10.4 Slutord 

 
Som går att läsa i Bilaga B är mobiltelefonmarknaden idag väldigt fragmenterad 
när det gäller olika modeller och vilka tekniker de stödjer. Olika modeller fyller 
olika syften och behov. Det krävs en del eftertanke när man ska utveckla appli-
kationer som fungerar på många plattformar, det är svårt att utveckla en applika-
tion som fungerar på alla mobiltelefoner på marknaden. På samma sätt som oli-
ka enheter fyller olika behov fyller applikationer olika behov och riktar sig till 
olika målgrupper. Innan man utvecklar en applikation skulle man kanske därför 
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utgå från vilken målgrupp en applikation ska rikta sig mot snarare än att se till 
att välja en plattform som når ut till så många modeller som möjligt. 
 
Något som skulle kunna ha gjorts annorlunda är en bättre förundersökning. Att 
titta på vilka marknadsandelar de olika telefonmodellerna har skulle visa hur 
många mobiltelefonanvändare man skulle nå ut till med de olika alternativen i 
kapitel 5, Utvecklingsplattform. Där har valet av GUI-plattform dessutom grun-
dats på världsmarknaden men valet av Symbian OS har grundats på Sverige-
marknaden, detta beroende på informationstillgänglighet. De olika versionerna 
av Symbian OS och kompatibiliteten mellan dessa kunde ha utretts i ett tidigare 
skede men där blev vi lite vilseledda av information som sade att bakåtkompati-
bilitet skulle gälla.  
 
Det roligaste med projektet var att installera applikationen på en riktig mobilte-
lefon och utseendet är betydligt snyggare på mobiltelefonen än i emulatorn. Det 
som är lite tråkigt är att det inte går att köra applikationen på alla mobiltelefoner 
utan endast ett begränsat antal modeller.  
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Bilaga A – Ordlista 
 
 
ACL Asynchronous Connection-Less 

API 
Application Program Interface, en uppsättning beprövade meto-
der, klassdefinitioner som kan användas för att kommunicera med 
andra delsystem. 

ARQ 
Automatic Repeat Request, en av Bluetooth implementeringar av 
felrättande kod. 

AVKON GUI-modul utöver UIKON för Series60 

BER 
Bit Rate Error, anger hur stor sannolikhet det är att en bit blir fel. 
Låg BER innebär få fel. 

CKON GUI-modul utöver UIKON för Series80 och Series90 

CLDC Connection Limited Device Configuration 

EIKON GUI-modulen i EPOC 

EPOC 
Operativsystem utvecklat för PDA-enheter och mobiltelefoner. 
Från version 6 kallat Symbian OS. 

FEC 
Forward Error Control, en av Bluetooth implementeringar av fel-
rättande kod. 

GUI Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt. 

IrDA 
Infrared Data Association, definierar specifikationer för infraröd 
trådlös kommunikation. 

J2ME 
Java 2 Platform, Micro Edition, Javaplattform som är anpassad 
för mindre mobila enheter. 

JSR 
Java Specification Request, en samling APIer som är klumpade 
tillsammans för att möjliggöra för java att komma åt funktioner 
utanför den sandbox den befinner sig ifrån början. 

JSR 75 
Den JSR som låter java läsa och skriva i filsystemet, nödvändigt 
om man vill kunna läsa och skriva filer genom att använda java. 

JSR 82 
Den JSR som möjliggör att java kan komma åt Bluetooth på en-
heten. JSR 82 innefattar även stöd för OBEX på Bluetoothproto-
kollet. 

L2CAP Logical Link Control and Adaptation Protocol, 

LAN 
Local Area Network, flera datorer som är sammankopplade i ett 
lokalt nätverk med begränsad räckvidd. 

MIDP Mobile Information Device Profile 

OBEX 
Object Exchange, ett transportprotokoll som stöder överföring av 
hela objekt, används framförallt i IrDA och Bluetoothteknik. 
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PAN 
Personal Area Network, ett lokalt nätverk som sträcker sig till en 
persons omgivning. Bluetooth går under denna kategori med sin 
räckvidd på 10 meter. 

PDA Personal Digital Assistant eller personlig digital hjälpreda. 

QKON GUI-modul utöver UIKON för UIQ 

SCO Synchronous Connection-Oriented 

SDP 
Service Discovery Protocol, det protokoll som används för att 
undersöka vilka tjänster andra enheter stödjer. 

Series 60 
Användargränssnittplattform framtagen av Nokia. Är idag den 
vanligaste plattformen som körs på Symbian telefoner. 

TCP 
Transport Control Protocol, ett av transportprotokollen på Inter-
net. 

UIKON 
GUI-modul som är standard i Symbian OS, en utökad variant av 
EIKON. 

WLAN 
Wireless Local Area Network, som LAN men då ett trådlöst nät-
verk är används. 

 
Tabell A-1: Ordlista 
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Bilaga B – Mobiltelefontabeller 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell B-1: 

Komplett lista 

över Symbian 

telefoner på 

marknaden 

050618 

källor: 

www.symbian. 

com och 

www.series60. 

com 

Märke Telefon Symbian UI 
FOMA F700i 6.1  
FOMA D901i 6.1  
Motorola A1000 7.0 UIQ 2.1 
BenQ P30 7.0 UIQ 2.1 
Sony Ericsson P910 7.0 UIQ 2.1 
Nokia 7610 7.0s Series 60 
Foma F900i 6.1  
Sendo X 6.1 Series 60 1.0 
Motorola A925 7.0 UIQ 
Siemens SX1 6.1 Series 60 1.0 
Sony Ericsson P900 7.0 UIQ 2.1 
Nokia 6600 7.0s Series 60 2.0 
Nokia N-Gage QD 7.0s Series 60 1.0 
Nokia N-Gage 6.1 Series 60 1.0 
Nokia 3620 6.1 Series 60 1.0 
Nokia 3660 6.1 Series 60 1.0 
Nokia 3650 6.1 Series 60 1.0 
Nokia 3600 6.1 Series 60 1.0 
Nokia 9290 6.0 Series 80 
Nokia 6670 7.0s Series 60 
Nokia 6630 8.0 Series 60 
Nokia 6260 7.0s Series 60 
FOMA F900iT   
Panasonic X700 7.0s Series 60 
Nokia 9500 7.0s Series 80 
Nokia 9300 7.0s Series 80 
Nokia 6620 7.0s Series 60 
FOMA F880iES   
FOMA F900iC   
FOMA F901iC   
Motorola A920 7.0 UIQ 2.0 
Sony Ericsson P800 7.0 UIQ 2.0 
Nokia 7650 6.1 Series 60 1.0 
Nokia 9210 6.0  
Nokia 9210c 6.0  
FOMA F2102V 6.1  
FOMA F2051 6.1  
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Märke Telefon Bluetooth Symbian JSR 82 JSR 75 OBEX 
Nokia 2650 nej  nej nej nej 
Nokia 3200 nej  nej nej nej 
Nokia 3120 nej  nej nej nej 
Nokia 3220 nej  nej ja nej 
Nokia 6021 ja  nej nej nej 
Nokia 5140 nej  nej ja nej 
Nokia 6020 nej  nej nej nej 
Nokia 6170 nej  nej nej nej 
Nokia 6230 ja  ja nej nej 
Nokia 6610 nej  nej nej nej 
Nokia 6100 nej  nej nej nej 
Nokia 6600 ja 7.0s ja nej nej 
Nokia 6810 ja  nej nej nej 
Nokia 6630 ja 8.0a ja nej nej 
Nokia 6670 ja 7.0s ja nej nej 
Nokia 6680 ja 8.0a ja ja nej 
Nokia 7260 nej  nej nej nej 
Nokia 7280 nej  nej nej nej 
Nokia 7270 nej  nej nej nej 
Nokia 7600 ja  nej nej nej 
Nokia 9210 nej  nej nej nej 
Nokia 9300 ja 8.0S ja nej nej 
Nokia 9500 ja 8.0S ja nej nej 

Nokia 
N-
GageQD 

ja 6.1 nej nej nej 

Sony F500 nej     

Antal Nokia: 18 
Antal FOMA: 9 
Antal Motorola: 3 
Antal Sony Ericsson: 3 
Antal Sendo 1 
Antal Siemens 1 
Antal BenQ 1 
Antal Panasonic 1 
Summa: 37 

Tabell B-2: Summering över 

Tabell B-1 
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Märke Telefon Bluetooth Symbian JSR 82 JSR 75 OBEX 
Sony 
Ericsson 

K500i/c nej     

Sony K700i ja  nej nej nej 
Sony P800 ja UIQ2.0 ja nej ja 
Sony P900 ja UIQ2.1 Ja nej ja 
Sony P910i ja UIQ2.1 Ja nej ja 
Sony S700 ja  nej nej nej 
Sony T610 ja  nej nej nej 
Sony T630 ja  nej nej nej 
Sony K750 ja  nej nej nej 
Sony T290 nej  nej nej nej 
Sony Z800 ja  nej nej nej 
Sony Z600 ja  nej nej nej 
Sony V800 ja  nej nej nej 
Sony K300 nej  nej nej nej 
Motorola A1000 ja 7.0 ej ang. ej ang. ej ang. 
Motorola V3 ja  ej ang. ej ang. ej ang. 
Motorola V525 nej  nej nej nej 
Motorola V300 nej  nej nej nej 
Motorola V980 nej  nej nej nej 
Motorola E398 ja  ej ang. ej ang. ej ang. 
Motorola E1000 ja  ej ang. ej ang. ej ang. 
Samsung D500 ja  ej ang. ej ang. ej ang. 
Samsung E330 nej  nej nej nej 
Samsung X460 nej  nej nej nej 
Samsung X480 nej  nej nej nej 
Samsung X640 nej  nej nej nej 
Samsung E800 nej  nej nej nej 
Samsung E720 ja  ej ang. ej ang. ej ang. 
Samsung X600 nej  nej nej nej 
Samsung E310 nej  nej nej nej 
Samsung Z105 nej  nej nej nej 
Samsung P510 nej  nej nej nej 
Samsung Z107 nej  nej nej nej 
Samsung A800 nej  nej nej nej 
LG U8120 nej  nej nej nej 
LG 8130 nej  nej nej nej 
LG 5400 nej  nej nej nej 
LG 7100 nej  nej nej nej 
LG C1100 nej  nej nej nej 
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Märke Telefon Bluetooth Symbian JSR 82 JSR 75 OBEX 
LG LT5100 nej  nej nej nej 
LG F2100 nej  nej nej nej 
LG T5100 nej  nej nej nej 
Siemens S65 ja  ja nej ja 
Siemens M65 nej  nej nej nej 
Siemens CX65 nej  nej nej nej 
Siemens CX70 nej  nej nej nej 
Qtek 2020i ja  nej nej nej 
Philips 755 nej  nej nej nej 
 Antal:  30 11 11 3 4 
Tabell B-3: Lista på mobiltelefoner som säljs på Geabs, Elgigantens, Teknikmagasinets och 

Sibas hemsidor. 

http://www.geab.se, 

http://www.elgiganten.se, 

http://www.teknikmagasinet.se/, 

http://www.siba.se, 

http://www.philips.com, 

http://www.siemens.com, 

http://www.Qtek.com, 

http://www.sonyericsson.com, 

http://nordic.lge.com/sv/index.do, 

http://www.motorola.com, 

http://benhui.net/modules.php?name=Midp2Phones 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – un-
der en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke-
kommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid 
en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av do-
kumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, sä-
kerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan be-
skrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form 
eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller 
konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se för-
lagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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