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Sammanfattning
Att använda streckkoder är den vanligaste metoden att identifiera varor i handeln. 
Symbian OS är ett avancerat operativsystemen för mobiltelefoner och är idag det 
vanligaste operativsystem för smartphones. Genom att med en Symbian OS baserade 
telefon kunna scanna streckkoder öppnas möjlighet till en mängd tjänster. Därför var syftet 
med detta examensarbete att skapa en applikation som skulle bidra till en framtida 
shoppinglösning där mobiltelefonen utgör läsare av produkters identifikationsnummer. 
Genom utvärdering av befintlig mjukvara för att avkoda streckkoder har tre avkodare valts 
ut för test. Den avkodare som klarade testet allra bäst var ZXing. Den har senare 
integrerats i en Symbian OS-baserad mobiltelefon. Avkodaren var skriven i Java men 
tillräckliga Java-API:er för att styra kamerans autofokus saknades, något som var 
nödvändigt för att bilderna skulle gå att avkoda. API:erna erbjöds däremot i C++ för 
plattformen och därför delades lösningen upp  i två applikationer. En serverapplikation 
skriven i Java innehållande avkodningen och en klientapplikation skriven i C++ 
innehållande GUI och kamerastyrning samt koppling mot olika prisjämförelsetjänster. Ett 
förfarande för kommunikation mellan applikationerna definierades samt ett interface för 
olika uppslagningstjänster. Slutligen utvärderades datasäkerheten och den mest relevanta 
hotagenten är en tredje part som samlar in information om användarens beteendemönster 
i utpressningssyfte. Slutsatsen blev att applikationen som skapats har god förmåga att 
scanna streckkoder, den har möjlighet att byggas vidare och på så vis uppfyller den syftet.
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Abstract 
The most common method for identifying merchandise in the commerce is by barcodes. 
Symbian OS is an advanced operating system aimed at cell phones and the most 
commonly used in smart phones. Opportunities to a full range of new services are given 
through barcode recognition in a Symbian OS based device. Therefore the purpose of this 
degree project was to create an application which would contribute to a future solution 
aimed at shopping where the cell phone constitutes a reader of itemsʼ identification 
numbers. Available barcode decoders have been evaluated and three were chosen for 
testing. The decoder that fared best was ZXing. It was subsequently  incorporated into a 
Symbian OS-based mobile phone. The decoder was written in the Java language but 
sufficient Java APIs for controlling the camera's autofocus were missing, something that 
was necessary to decode the barcode. On the other hand the APIs were offered in C++. 
Therefore, the solution was split into two applications, one server application written in 
Java and responsible for the decoding and one client application written in C++ containing 
the GUI, camera controlling facilities and connections to two price comparison services. A 
procedure for communication between applications and an interface for various lookup 
services were defined. Finally, the information security was evaluated and the most 
relevant threat would be a third party that collects information about user behavior patterns 
for extortion purposes. It was concluded that the application that was created had the 
ability to scan barcodes, it is possible to extend and thereby fulfill the purpose.
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1. Inledning
1.1.Inledning
I detta avsnitt ges en inledning till examensarbetet och dess upplägg. Examensarbetet 
handlar om mobila enheter som avkodare för streckkoder vilka är en mycket vanlig visuell 
datarepresentation av artiklars identifikationsnummer i dagligvaruhandeln.

Som kund och konsument finns möjligheten att handla både i lokala butiker och i butiker 
på internet. Lokala butiker erbjuder fördelar som att ge köparen möjlighet att känna på 
varan och se den med egna ögon. En webbutik å andra sidan har sina fördelar med god 
överblick över sortimentet samt ofta ett lägre pris på grund av billigare lokaler och mindre 
kundkontakt. Som kund skulle det därför vara intressant att när man besöker en lokal butik 
snabbt kunna kolla hur mycket billigare motsvarande vara är i en butik på internet för att 
avgöra om det är värt att köpa varan eller ej. Något som de flesta varor har som skulle 
kunna vara till hjälp  med att tillåta denna typ av upplysning är en streckkod. Något som de 
flesta konsumenter har är en mobiltelefon med en kamera. Vissa konsumenter har en 
kamera som skulle vara tillräckligt bra för att ta en bild av en produkts streckkod som 
sedan i telefonen kan avkodas till dess nummer. Med hjälp av streckkodens nummer i 
mobiltelefonen skulle användare snabbt och enkelt kunna få upplysning om priset på 
varan från redan befintliga webbtjänster som tillhandahåller sådan koppling.

Det ovan beskrivna scenariot passar bra in på vad detta examensarbete kom att handla 
om. Företaget Prevas hade erbjudit ett examensarbete vilket syftade till att med en 
mobiltelefon med Symbian OS som operativsystem och S60 som grafiskt gränssnitt utreda 
hur en shoppinglösning skulle kunna utvecklas. Föreslagna metoder var:
• Fotografera streckkoder med telefonens kamera.
• Identifiera produkten med hjälp  av streckkoden och hämta information om den, t.ex. pris 

ur en databas.
• Jämföra varukorgen i telefonen med priset i olika butiker. Varje gång man handlar kan 

man jämföra sin standardvarukorg och få förslag på billigaste butiken i området med 
hjälp av GPS.

• Betalning i kassan med hjälp av telefonen.

Detta examensarbete begränsades till att utreda vilka metoder som fanns för att med 
telefonens kamera fotografera streckkoden och i telefonen avkoda denna. För göra den 
testapplikation som skulle utvecklas utökningsbar bestämdes att den skulle ha ett 
gränssnitt med vilket detta var möjligt. Till detta gränssnitt anslöts också några redan 
befintliga tjänster som hade koppling mellan varans streckkodsnummer och varans pris. 

1.2.Syfte
Syftet med examensarbetet är att skapa en applikation som ska bidra till en framtida 
shoppinglösning där mobiltelefonen utgör läsare av produkters identifikationsnummer.

1.3.Frågeställning
Vilket tillvägagångssätt är lämpligt för att skapa en applikation som med befintlig 
avkodningsmjukvara avkodar streckkoder i en Symbian OS-baserad mobiltelefon?
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1.4.Metod
Först samlades information om tänkbara avkodare in. Utifrån dessa valdes några vilka 
testades med bilder tagna med telefons kamera för att säkerställa funktionalitet. Utifrån 
vald avkodare togs ett beslut gällande applikationens design. Successivt i och med att 
kunskapen om S60-plattformen växte implementerades varje del av applikationen.

1.5.Avgränsningar och begränsningar
Begränsningarna gällande streckkodstyp blev EAN-13 på grund av dess dominans på 
konsumentprodukter.
Val av telefonmodell begränsades till Nokia N82 dels eftersom det var den som fanns 
tillgänglig samt att dess plattform, S60, har en del fördelar som dess stora marknadsandel 
samt bra stöd för olika programmeringsmiljöer. S60 utgör bland annat ett grafiskt 
gränssnitt ovanpå Symbian OS. S60-plattformen har stöd både för generella J2ME 
applikationer som kan köras på andra plattformar och specifika C++ applikationer som 
endast kan köras på S60. Lösningen blev av olika skäl delvis implementerad i C++ vilket 
begränsar användningen av den till S60-plattformen. Exakt vilka telefoner lösningen 
fungerar på är svårt att avgöra eftersom detta inte kunnat testats. Begränsande faktorer 
utöver telefonens mjukvaruplattform är att den måste ha tillräcklig mängd ramminne för att 
kunna köra båda applikationerna samtidigt samt att kameran måste ha autofokus. Som 
exempel kan nämnas att applikationerna inte fungerar på Nokia N80 på grund av för lite 
ramminne (64MB) och de fungerar inte heller på Nokia 6290 eller E51 på grund av att 
kamerorna (2MP) saknar autofokus och därmed tar för dåliga bilder. Däremot fungerade 
applikationerna utan problem på en Nokia N95, vilken liknar N82 i mångt och mycket.
Anledningen att färdiga avkodningsalgoritmer använts var att den tid som examensarbetet 
hade till sitt förfogande ansågs utgöra ett hinder för att utveckla en egen.
Vilken licens respektive avkodare har har varit avgörande för valet och kan på så vis ses 
som en avgränsning.
För att ge en mening med applikationen utöver möjlighet till att kunna avläsa streckkoder 
ska några exempeltjänster integreras.

1.6.Upplägg
Här följer en beskrivning av rapportens olika kapitel och dess syften. Kapitel 2 ger läsaren 
en bakgrund till streckkoder, Symbian OS och de webbtjänster som integrerats. Kapitel 3 
handlar om streckkoder och hur dessa tolkas samt hur deras artikelnummer kan 
representeras med streck. Kapitel 4 beskriver de olika avkodningsalgoritmerna som 
senare i rapporten gått igenom en urvalsprocess. Kapitel 5 är beskrivande för Symbian OS 
och främst programmering i C++ för plattformen. Detta kapitel innehåller även information 
om Javaprogrammering för Symbian OS och säkerhet i plattformen. I kapitel 6 beskrivs 
arbetsgången, först med urval och test av avkodare och senare med beskrivningar av 
implementationen. Kapitel 7 innehåller en riskanalys. Kapitel 8 diskuterar lösningen, jämför 
den med andra liknande och ger förslag på framtida arbete. Det sista kapitlet, kapitel 9 
sammanfattar examensarbetet.
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2. Bakgrund
Detta kapitel fungerar som en bakgrund, både till streckkoder, Symbian OS och S60. 
Fokus ligger på historik och övergripande information.

2.1.Streckkoder
Användningen av streckkoder är omfattande, de scannas mer än fem miljarder gånger per 
dag. Det är få transaktioner där de inte är inblandande (CNNMoney, 2004). Butikerna 
sparar stora summor pengar genom att använda dem. Användningen är spridd inom 
många olika tillämpningar exempelvis på paket, brev, biblioteksböcker och ibland id-kort. 
Inom företag används de vid tillverkning och distribution. Anledningen att genomslaget för 
streckkoder har blivit så stort är dels god ingenjörskonst men också samarbetet mellan 
företag om att finna en gemensam standard.

Eftersom manuell prishantering både var långsam, kostsam och att fel lätt uppstod hade 
uppfinnare Joe Woodland bestämt sig för att uppfinna ett automatiserat 
snabbköpskassasystem (CNNMoney, 2004). Han kom på med inspiration av Morse-
alfabetet att representera koder i form av svarta streck av olika tjocklek. I det patent som 
Joe Woodland och Bernard Silver fick beskrevs tekniken enligt följande:

 ”Denna uppfinning anknyter till konsten att klassificera saker och har speciell anknytning 
till klassificering med hjälp av mönsterigenkänning. Ett syfte med uppfinningen är att 
tillhandahålla en automatisk utrustning för att klassificera saker beroende på foto-svar från 
linjer och/eller färger som utgör klassificeringsinstruktioner och som har bifogats, präglats 
på eller är ämnade att företräda de saker som ska indelas” (Woodland, 1952, fri 
översättning).

 Vid den tiden kostade de lasrar och datorer som krävdes för mycket pengar för att de 
skulle kunna användas till ändamålet. Under tidigt 1970-tal hade behovet hos snabbköpen 
av ett sådant automatiserat kassasystem blivit stort. Representanter från snabbköpen och 
deras motsvarighet från konsumtionsvaruföretagen samlades för att komma fram till en 
lösning. Resultatet blev Universal Product Code (UPC) vilken var en IBM design som 
byggde på element från Woodlandʼs idé.

UPC blev standarden för artikelidentifiering av dagligvaruhandeln i USA (GS1 Sweden, 
2007 C). 1977 gick 12 västeuropeiska länder däribland Sverige ihop  om att bilda 
European Article Numbering Association (EAN) vilka hade som uppgift att ta fram en 
standard för artikelidentifiering för andra länder än USA. Utgångspunkten var att använda 
samma streckkod som UPC men med 13 siffror istället för UPC:s 12 för att på så vis öka 
kapaciteten. Detta för att streckkoden skulle inledas med ett företagsprefix i vilket de första 
siffrorna skulle få bestämma i vilket land företagsprefixet var uttaget i och med 13 siffror 
var det möjligt att med bakåtkompatibilitet mot UPC  beskriva fler länder än USA (GS1 The 
global language of business, 2009). Under senare tid anslöt sig fler länder och 1980 
scannades de första EAN-streckkoderna (GS1 Sweden, 2007 C). Så sent som 2003 slogs 
EAN och UPC samman till GS1.

Den globala standarden för artikelnumrering idag är GTIN (Global Trade Item Number, 
GS1-artikelnummer) (GS1 Sweden, 2007 B). Olika varianter av GTIN kan återges med 
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motsvarande streckkod. GTIN-13 och GTIN-8 är de två typer av artikelnummer som 
används till artiklar, förpackningar och tjänster. GTIN-8 används vid begränsat utrymme 
och tilldelas endast i undantagsfall (GS1 Sweden, 2007 A). Genom att scanna EAN-13 
streckkoden kan dess GS1-artikelnummer erhållas vilket är det som är intressant eftersom 
det är artikelnumret som är användbart och det är den representation som används vid 
exempelvis prisjämförelse.

Eftersom GS1 och dess streckkoder har en så stor användning inom artikelidentifiering av 
konsumentartiklar skulle nya tjänster som stödjer tekniken potentiellt få en mycket stor 
målgrupp. Detta är orsaken till att detta examensarbete fokuserar på EAN-13. Utöver 
EAN-13 existerar en uppsjö andra streckkoder varav vissa är speciellt konstruerade för att 
avläsas av mobiltelefonkameror, varför dessa inte används är främst för att de inte 
används till artikelidentifiering i samma utsträckning som EAN-13. I avsnitt 8.1 finns att 
läsa om en annan typ av streckkod samt annan konkurrerande teknik.

2.2.Symbian OS
Skillnaden mellan en smartphone och en vanlig mobiltelefon är diffus (Best, J., 2006). 
Ingen officiell definition finns men olika aktörer använder ändå begreppet och de innefattar 
olika betydelse beroende på vem som tillfrågas. Det finns också en tendens att 
förväntningarna på vad en smartphone ska klara av ökar i och med att nya mer 
avancerade modeller lanseras. Det finns idag ett flertal olika operativsystem för telefoner 
som av branschanalys-företaget Gartner anses vara smartphones och av dessa utgör 
Symbian OS den största marknadsandelen (Gartner, 2009).

Sedan en tid tillbaka ingår Symbian OS i Symbian Foundation. Vid bildandet av stiftelsen 
uttryckte Nokias chef följande förhoppningar angående omorganisationen: 
”Symbian är redan den ledande öppna plattformen för mobila enheter. Genom detta 
förvärv  och genom bildandet av Symbian Foundation kommer den obestritt bli den mest 
attraktiva plattformen för mobila innovationer. Detta kommer att mana på utvecklingen av 
nya och tilltalande webbaserade applikationer till att glädja en ny generation av 
konsumenter” (Kallasvuo, 2008, egen översättning). 
Genom Symbian Foundation kommer källkoden göras tillgänglig först till medlemmarna av 
stiftelsen men senare till alla när plattformen gjorts om till open source (Symbian 
Foundation Limited, 2009).

Tekniskt sett är Symbian OS ett mycket avancerat operativsystem för mobiltelefoner med 
stöd för en stor mängd olika alternativ gällande val av programmeringsspråk för 
utvecklare, fullt fungerande parallell programkörning, stöd för snabba uppkopplingar, 
högupplösta kameror osv. Oavsett om Nokias ambitioner slår in eller ej så finns det alltså 
en samling faktorer som gör utveckling för plattformen intressant.

2.3. Tjänster
För att ge applikationen större mening och användning utöver att kunna scanna 
streckkoder integrerades två tjänster. Dessa tjänster har gemensamt att de innehåller 
prisinformation om artiklar och att de erbjuder möjlighet att söka efter artiklarna efter GS1-
artikelnumret. De tjänster som valts är Bokfynd och Prisjakt. Ytterligare en fördel med 
dessa tjänster är att de gick att styra sökfunktionen direkt med URL:en vilket underlättade 
integrerande. Tjänsterna använder sig av det gränssnitt vilket applikationen erbjuder för att 
ansluta nya tjänster.
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3. Streckkoder
Som introduktion och bakgrundsinformation beskrivs hur streckkoderna avkodas och hur 
GS1-artikelnumret representeras. Detta främst för att ge läsaren en inblick i vad en 
programvara som kan avkoda en streckkod gör.

3.1.Streckkodens uppbyggnad
Siffrorna i streckkoden byggs upp av svarta och vita streck som kan anta fyra olika 
tjocklekar (GS1 Sweden, 2009 A). Förutom de streck som representerar siffror finns 
speciella start-, stopp- och mittentecken vilka uttrycks med den tunnaste sortens streck. 
Start- och stopptecknen består av tre streck och börjar med ett svart följt av ett vitt och 
slutligen ett svart. Mittentecknet består av fem streck och dess ordning är vit, svart, vit, 
svart och slutligen vit. Tolv av  tretton siffror i streckkoden representeras med fyra streck 
varav två är svarta och två vita. Dessa streck är i sin tur uppbyggda av en till fyra lika stora 
moduler och det totala antalet moduler som används för att uttrycka en siffra är alltid sju 
och därför är varje siffras längd alltid densamma oavsett siffrans värde. Streckkodens 
siffror är indelade i tre grupper och två olika områden. Den första gruppen sett från vänster 
har inget område och således inte några streck. Den består av  en siffra och den erhålls 
genom beräkning. Den andra gruppen består av sex siffror och dess område börjar efter 
att streckkodens startmarkering slutat till dess att mittmarkeringen börjar. Den tredje och 
sista gruppen består av de resterande sex siffrorna och den börjar från att mittmarkeringen 
slutat tills slutmarkeringen börjar. Hur modulerna bygger upp  siffror kan beskrivas med en 
nummergrupp. För GS1-13 finns tre olika nummergrupper. Varje nummergrupp har varsin 
representation av varje siffra noll till nio (se exempel 1).

Siffervärde Nummergrupp A Nummergrupp B Nummergrupp C
Ojämn paritet Jämn paritet Jämn paritet

0 0001101 0100111 1110010
1 0011001 0110011 1100110
2 0010011 0011011 1101100
3 0111101 0100001 1000010
4 0100011 0011101 1011100
5 0110001 0111001 1001110
6 0101111 0000101 1010000
7 0111011 0010001 1000100
8 0110111 0001001 1001000
9 0001011 0010111 1110100

Exempel 1. De olika nummergrupperna visar hur moduler bygger upp respektive siffra. En etta 
motsvarar en svart modul och en nolla en vit.

Nummergrupperna A och B används för att uttrycka det andra området av siffror. Eftersom 
alla siffror i både nummergrupperna A och B är helt unika kan genom uppslag ur tabellen 
ovan bestämmas vilken nummergrupp en siffra tillhör. Genom att spara informationen om 
ur vilken nummergrupp respektive siffra hittades kan den senare matchas mot en 
nummeruppslagningstabell ur vilken den första siffran kan bestämmas. Nummergrupp C 
används för att beskriva det tredje området. Nummeruppslagningstabellen innehåller olika 
kombinationer av nummergrupper för streckkodens andra grupp av siffror (se exempel 2).
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Kombination av nummergrupper baserat på första siffranKombination av nummergrupper baserat på första siffranKombination av nummergrupper baserat på första siffranKombination av nummergrupper baserat på första siffranKombination av nummergrupper baserat på första siffranKombination av nummergrupper baserat på första siffran Siffra nr 13
A A A A A A 0
A A B A B B 1
A A B B A B 2
A A B B B A 3
A B A A B B 4
A B B A A A 5
A B B B A A 6
A B A B A B 7
A B A B B A 8
A B B A B A 9

Exempel 2. Nummergrupperna genom vilka siffra nummer 13 kan bestämmas. Siffra nummer 13 
motsvarar första siffran från vänster.

GS1-artikelnummret avslutas med en kontrollsiffra (GS1 Sweden, 2009 B). Den är den 
sista ur den tredje gruppen av  siffror. Kontrollsiffran beräknas genom att varannan siffra 
med start andra från vänster summeras och multipliceras med tre. Detta värde summeras 
med summan av resterande siffror. Genom att ifrån resultatets avrundande värdet uppåt till 
närmaste tiotal dra av resultatet fås kontrollsiffran (se exempel 3).

Streckkodens värde utan kontrollsiffra
732043151003

Kontrollsiffra beräknas enligt exemplet nedan.
(3+0+3+5+0+3)*3+7+2+4+1+1+0 = 57
Avrundning uppåt av 57 till närmaste tiotal ger 60.
60-57 = 3 som är kontrollsiffran. 

Exempel 3. Beräkning av streckkodens kontrollsiffra.

Ett exempel med en riktig streckkod (se exempel 4) presenteras.

Exempel 4. En vanlig streckkod förstorad för att underlätta att se streckens tjocklekar.

Första gruppen med siffror utgjordes av siffran som står utanför kontrollmarkeringen på 
vänster sida och den beräknas enligt tabelluppslagning och kan därför inte påbörjas förrän 
den andra gruppen är bestämda. Den andra nummergruppen kan utläses direkt efter 
startmarkeringen (se exempel 5).

Utlästa Ur tabell Dess värde
streck (se exempel 1) (se exempel 1)

0111101 A 3
0011011 B 2
0001101 A 0
0011101 B 4
0111101 A 3
0110011 B 1

Exempel 5. Nummergrupp två utläses.
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Resultatet presenteras så att ordningen av A:n och B:n kan observeras (se kolumn 2 
exempel 5). Med hjälp  av uppslagning ur tabell (se exempel 2) kan värdet på den första 
siffran bestämmas vilken är 7. Efter mittmarkeringen kan den tredje och sista gruppen 
utläsas (se exempel 6). Nu är hela streckkoden bestämd till: 732043510033 och den kan 
kontrolleras vilket gjordes i exempel 3.

Utlästa Ur tabell Dess värde
streck (se exempel 1) (se exempel 1)

1001110 C 5
1100110 C 1
1110010 C 0
1110010 C 0
1000010 C 3
1000010 C 3

Exempel 6. Nummergrupp tre utläses.
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4. Avkodare
Genom att låta en mobiltelefon agera avkodare av EAN-13-streckkoder ges möjlighet till 
nya typer av tjänster som kan dra fördel av att telefonen oftast följer med sin användare 
vart den går genom att den bärs av användaren samt att den har möjlighet att vara 
uppkopplad mot internet. Avkodningen av streckkoder skulle kunna göras både med 
telefonens kamera eller med en extern handhållen scanner, exempelvis ansluten till 
telefonen via Bluetooth (Bluetooth.com, 2009). Nackdelarna med en handhållen scanner 
är att den inte alltid följer med telefonen, att den tar upp plats i väskan eller fickan och att 
en sådan skulle medge en extra kostnad för den som vill använda tjänster som bygger på 
streckkodsavkodning i mobiltelefonen. Om istället avkodningen kan ske endast med 
mjukvara som utnyttjar telefonens befintliga hårdvara, kameran, kan kostnaderna hållas 
nere för användaren och fördelen av alltid medtagen telefon bibehållas. Nackdelarna med 
att använda telefonens kamera är att den är sämre lämpad för ändamålet att läsa 
streckkoder jämfört med en handhållen scanner. Till exempel har en kamera optik som inte 
garanterar att streckkoden är i fokus jämt samt en sensor vilken har pixlar utbredda i två 
dimensioner medan EAN-13 streckkoden endast utnyttjar en.

Det finns en rad olika bildavkodare, mjukvara som kan från en bild av en streckkod utläsa 
dess värde, att tillgå via internet. En sammanställning har gjorts av de möjliga alternativ 
som hittats som uppfyllt kriteriet att tillhandahålla öppen källkod.

4.1.ZXing
ZXing är ett Java-baserat open source-bibliotek en- och tvådimensionella streckkoder. 
Fokus för utvecklingen av  ZXing har varit att använda den inbyggda kameran i en 
mobiltelefon för att fotografera och avkoda streckkoder utan att behöva kontakta en server 
(ZXing, 2009 B). ZXing har som de själva skriver produktionskvalitet för att avkoda bland 
annat EAN-13 streckkoder. Biblioteket är uppdelat i en rad olika komponenter och finns för 
olika plattformar. Den mest väsentliga komponenten är core vilken innehåller 
bildavkodningsbiblioteket. De plattformar ZXing finns till är J2SE, J2ME samt android. 
Hittills finns bara en påbörjad portning till C++ som Symbian telefonerna har som främsta 
programmeringsspråk. Hur biblioteket skall användas finns väl dokumenterat i projektets 
wiki (ZXing, 2009 A). Licensen är Apache 2.0.

4.2.JSIL
JSIL - Jon's Symbian Imaging Library är ett bildbehandlingsbibliotek som bland annat kan 
användas för att avkoda streckkoder (JSIL, 2006). Det är implementerat för S60 2nd 
edition och finns endast att ladda ner som binärfil. Biblioteket används i ReadBarC vilket är 
en färdig applikation för att avkoda streckkoder. Denna applikation är också skriven för 
S60 2nd edition men finns att ladda ner som källkod och då ingår även källkoden till 
bildbehandlingsbiblioteket. JSIL finns även portad till Java och heter då JJIL, Jon's Java 
Imaging Library (JJIL, 2008). I applikationen ReadBarC utgår utvecklaren ifrån att bilden 
som ska avkodas är utan skärpa och genom att göra syntetiska bilder av trolig streckkod 
och jämföra dessa med den riktiga kan rätt streckkod tillslut bestämmas. Anledningen att 
bilderna var suddiga berodde på begränsningar i optiken på de telefoners kameror som 
applikationen var skriven för, de saknade autofokus. 
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Som exempel var endast en av de tretton telefoner som Nokia lanserade med S60 2nd 
edition utrustad med autofouks (Forum Nokia, 2009 E). Licensen är GNU Library or Lesser 
General Public License.

4.3.Barcr
Barcr består dels av ett UPC streckkodsavkodningsbibliotek men också en 
demoapplikation för enheter baserade på S60 2nd edition (BarcR, 2005). De är skrivna i 
Symbian C++. Senast uppdaterade 2004-12-11 vilket förklarar att de är implementerade 
för S60 2nd edition och inte 3rd edition. På projektets sida finns både binärfiler och källkod 
att hämta. Licensen är GNU Library or Lesser General Public License.

4.4.BaToo - Barcode Recognition Toolkit
BaToo är ett streckkodsigenkänningsverktyg som är gjort för 1D streckkoder och utvecklat 
för att avkoda bilder tagna med en mobiltelefons kamera (Adelmann, 2006 A). Den har 
stöd för EAN-13. De anser bland annat att den fullvärdiga prestandan som deras 
avkodningsprogramvara leverera kommer att öka användandet av mobiltelefoner som 
portabla streckkodsläsare. Licensen är GNU General Public License. Avkodaren är 
konstruerad i syfte att användas på en autofokusbaserad kamera trots att det vid den tid 
som avkodaren konstruerades endast fanns ett fåtal telefoner på marknaden med 
autofokus (Adelmann, 2006 C). De har själva gjort testapplikationer implementerade i 
både Java och C++ men det är endast Java applikationen som finns tillgänglig (Adelmann, 
2006 B). Tillsammans med applikationen följer också källkoden till avkodaren med. En 
artikel om hur arbetet med framtagandet av  algoritmen gått till finns att tillgå (Adelmann, 
2006 D). I denna artikel presenteras även utförligare information gällande hur stor 
sannolikheten är att algoritmen lyckas med avkodningen.
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5.Symbian OS och S60
Detta avsnitt handlar om Symbian OS och S60 och ska stå som grund till att beskriva vilka 
förutsättningar som erbjuds för utvecklingen av testapplikationen. Vissa delar har jag valt 
att gå igenom lite mer noggrant, detta för att öka förståelsen inom dessa områden.

Symbian OS är operativsystemet i telefonen som sköter kommunikationen med hårdvaran 
och S60 ligger som ett lager av mjukvara ovanpå (S60, 2009 C). S60 kan kallas för en 
komplett smartphone referensdesign vilken använder sig av Symbian OS (Edwards,  2004, 
s.xxix). S60 innehåller plattformens bibliotek, middleware, stödet för olika 
programmeringsspråk med dess runtimes, grafiska användargränssnittet och en 
uppsättning inbyggda applikationer. S60 delas in i olika editions och feature packs (S60, 
2009 A). Editions refererar till S60-plattformens olika versioner vilka innehåller alla 
huvudfunktioner tillhörande en viss release. Feature packs är extra tillägg som släpps till 
en edition. Den första versionen av  Series 60 introducerades 2001 (S60, 2009 B). Sedan 
dess har Series 60 bytt namn till S60 och de idag två mest aktuella utgåvorna är S60 3rd 
edition och S60 5th edition. I och med bildandet av Symbian Foundation beslutades att en 
enad plattform skulle skapas med Symbian OS som grund och med S60 integrerat samt 
med valda delar från UIQ och MOAP(S) (S60, 2009 E), två tidigare konkurrerande 
alternativ till S60 båda baserade på Symbian OS. Den nya plattformen blir 
bakåtkompatibel med S60 3rd edition vilket gör det möjligt att redan idag utveckla 
mjukvara som kommer att vara kompatibel med den kommande plattformen. Den enhet 
som finns tillgänglig och kommer att användas i detta arbete är en Nokia N82 som är 
baserade på S60 3rd edition feature pack 1 (Forum Nokia, 2007 B).

5.1.Programmering i C++ för S60
På S60 körs de flesta applikationer antingen i native Symbian C++ eller inuti en Java 
Virtual Machine (S60, 2008). Fördelen med applikationer skrivna som använder C++ 
application environment är att de får del av den bästa möjliga prestandan och får tillgång 
till en heltäckande enhetsfunktionalitet genom en mängd olika API:er.

5.1.1.Open C/C++
Nokia tillhandahåller även ett plug-in för S60 3rd edition som gör en omfattande del av 
standardbiblioteken för C/C++ tillgängliga för S60. Detta medger att PC applikationer på 
ett enklare sätt kan portas till S60. Prestandan liknar den som motsvarande native S60-
API:er ger. En begränsning med Open C/C++ är att inga API:er tillhandahålls för att skapa 
grafiskt gränssnitt eller för att komma åt grundfunktionalitet i S60 så som kalender, 
kontakter eller meddelande-applikationen (som tillhandahåller stöd för sms, mms, e-post). 
Därför krävs att standard API:er för S60 används till detta. De C++ bibliotek som Open C/C
++ innehåller är STL, IOStreams och Boost biblioteken (Forum Nokia, 2009 A).

5.1.2.Klasser
Symbian OS har speciella namnkonventioner gällande klasser (Edwards, 2004, s.78-81). 
De finns till för att namnet lätt ska kunna ge en indikation på vad klassen gör. Klassernas 
namn skiljer sig åt med olika begynnande stor bokstav.
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T-klasser
T-klassen ska användas när minne inte behöver allokeras på heapen. Därför behöver den 
heller ingen explicit destruktor. Den kan instansieras både på heap och stack och har 
ingen gemensam basklass.

S-klasser
Dess användningsområde är till objekt som liknar C++ struct. Den ska inte ha några 
medlemsfunktioner och i det fall sådana skulle behövas ska klassen istället ha att namn 
med begynnande T.

C-klasser
C i namnet visar att klassen ärver från CBase och det står även för Cleanup vilket beror på 
att den ifrån CBase även ärver den virtuella destruktorn. Den ska konstrueras på heapen 
och inte på stacken. Alla c-klasser använder den överlagrade new-operatorn. Exempel på 
redan existerande c-klasser är CActive och CArray. För att minneshanteringen ska 
fungera som tänkt krävs att C-klasserna ärver från CBase eller åtminstone en annan C-
klass.

R-klasser
R representerar ett handtag för klienten till en resurs. Resurser ägs inte av  applikationen 
utan vanligen av en Symbian OS-server (se avsnitt 5.1.5 för vidare information). Klienten 
kan använda detta handtag till att komma åt resursen genom att begära funktionalitet av 
den server som hanterar denna.

M-klasser
Dessa är abstrakta basklasser med endast rena virtuella metoder. De tillhandahåller 
interface men ingen implementation. De har inga medlemsvariabler och kan inte 
instansieras. De erbjuder den enda form av multipla arv som finns tillgänglig till Symbian 
OS eftersom det inte går att ärva från två c-klasser på samma gång men däremot från 
flera m-klasser. Denna klass används vanligen till att definiera Observer Design Pattern.

5.1.3.Deskriptorer
Symbian OS har något som kallas deskriptorer vilka används för att spara godtycklig data 
så som text eller binär data (Edwards, 2004, s.97-98). Till skillnad från vanliga C-strängar 
används inte nolltecken som slutmarkering. Deskriptorer är designade för att maximera 
effektiviteten och har ett eget API och en arvs hierarki. Att försöka använda egna typer 
istället för deskriptorerna är en dålig idé dels för att koden kan bli osäker men också för att 
många av Symbian OS API:er använder deskriptorer. Deskriptorerna är indelade i två 
grupper, de som går att modifiera och de som inte går att modifiera. De som inte går att 
modifiera har ett stort C som sista tecken i typnamnets bokstavsdel, ex: TDesC16. 
Deskriptorerna finns också i två olika storlekar, antingen 16-bit (Unicode) eller 8-bit 
(narrow). Att inte ange storleken i typnamnet är synonymt med 16-bit. 8-bits varianterna är 
avsedda att användas till binär data. Alla deskriptorer har en medlem iLength vilken lagrar 
den aktuella längden som deskriptorn har. Det är med hjälp av denna medlem 
deskriptorerna fungerar utan att använda nolltecknet som sluttecken.

5.1.4.Minneshantering
Symbian OS är utvecklat för att köras på enheter där mängden tillgängligt minne är 
begränsad (Forum Nokia, 2007 A, s.121). För en utvecklare av program för sådana 
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enheter är det viktigt att inte använda onödigt med minne och att lämna tillbaka resurser 
så snart som möjligt. Det är även viktigt att kunna hantera ett problem som uppstått på 
grund av att minnet tagit slut och återhämta sig efter detta.

Stack och heap
När ett objekt deklareras på stacken raderas det automatiskt när det hamnar utanför sitt 
område (scope) (Forum Nokia, 2007 A, s.124-125). När ett objekt istället allokeras på 
heapen måste det manuellt tas bort av programmeraren med kommandot delete. Om 
allokeringen av  ett objekt på heapen misslyckas måste normalt programmeraren själv 
kontrollera detta och göra uppstädning. Problemen med en sådan lösning är att mängden 
kod ökar för att göra dessa kontroller vilket får till följd att koden blir svårare att läsa. Om 
en konstruktor misslyckas vid allokeringen av resurser finns inget sätt att returnera en 
felkod eftersom konstruktorer saknar returvärden. Resultatet skulle bli ett icke 
färdigallokerat objekt vilket skulle få programmet att krascha. Detta problem skulle kunnat 
lösas med vanlig C++ undantagshantering. Tyvärr fanns inte stöd för undantagshantering i 
kompilatorerna när Symbian OS designades samt att undantagshanteringen inte var 
lämplig att använda av effektivitetsskäl.

Leaves
Operatorn new har i Symbian OS blivit ersatt med en ny variant som tar parametern 
ELeave (Forum Nokia, 2007 A, s.126-127). När new anropas med denna parameter 
kommer den att generera ett leave ifall allokeringen av minne misslyckas. Denna variant 
av newoperatorn finns implementerad i klassen Cbase. Hur denna nya variant används 
följer av  exempel 7. Som praxis bör alltid funktionsnamnet på en funktion som kan 
generera ett leave sluta med ”L”.

Exempel 7. Visar hur Symbian OS new-operator anropas.

Operativsystemet har standardåtgärder för att hantera leaves (Forum Nokia, 2007 A, s.
129). Beroende på vid vilken tidpunkt ett leave inträffar påverkar vad operativsystemet gör. 
Om till exempel minnet tar slut när en applikation håller på att starta finns ingen anledning 
att fortsätta och applikationen avslutas. Men om applikationen har lyckats starta korrekt 
och minnet tar slut när användaren genom ett knappval väljer en funktionalitet så är det 
rimligt att bara anropet avbryts eftersom användare skulle kunna fortsätta välja mindre 
minneskrävande handlingar efteråt. Därför stängs heller inte applikationen i det fallet.

För att själv  kunna hantera leaves finns två macron definierade, TRAP och TRAPD (Forum 
Nokia, 2007 A, s.129-131). Genom att omsluta ett funktionsanrop  kan dessa macron fånga 
upp eventuella leaves som sker i funktionen och programmeraren kan själv välja vad som 
ska göras med dessa. Att exekvera funktioner omslutna av dessa makron kallas att 
exekvera inom ett trap  harness. Felen returneras i form av bestämda felkoder och är de 
samma som ett leave lämnar.

CEikAppUi* CMyAppDocument::CreateAppUiL()
 {
 return new (ELeave) CMyAppAppUi;
 }
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Exempel 8. Illustrerar hur ett anrop till en funktion som kan generera ett leave görs på fel sätt.

Cleanup stack
I exempel 8 har funktionen NewL en lokal variabel med dynamiskt allokerat minne tills 
variabeln returneras till ägaren (Forum Nokia, 2007 A, s.133-134). Funktionsanropet 
self->ConstructL(aBufSize); sker till en funktion som kan generera ett leave. Om 
detta skulle inträffa skulle minnesadressen som self pekar på bli orefererad och inget 
sätt att avallokera minnet skulle finnas. För att lösa problem som detta har Symbian OS en 
global cleanup stack som är tillgänglig via en klass som heter CleanupStack. Idén är att 
alla variabler som skulle kunna lämna icke refererbart minne i händelse av en leave ska 
lagras på denna stack. Operativsystemet städar sedan upp  allt icke refererat minne i 
händelse av en leave. För att lägga variabler på denna stack finns funktionerna PushL() 
och CleanupClosePushL(), den första lägger pekare på cleanup stacken och den 
andra öppna handles. För att ta bort variablerna finns Pop() och PopAndDestroy(). 
Den första tar endast bort den översta variabeln från stacken och den andra raderar 
dessutom variabeln. Om en variabel läggs på stacken men sedan inte tas bort därifrån 
kommer en panic att uppstå vid nästkommande leave. På liknande vis ska inte 
medlemsvariabler lagras på cleanup stacken eftersom om ett leave sker kommer både 
objektets destruktor och operativsystemet rensa upp minnet vilket genererar en panic. 
Panic är ett exekveringsundantag som orsakats av ett fel programmeraren gjort vilket 
avslutar den för tillfället exekverande tråden (Edwards, 2004, s.714). Om applikationen 
följer riktlinjerna för Symbian OS-programmering och därmed är enkeltrådad avslutas den 
aktuella applikationen. I exempel 9 kan ses hur koden från exempel 8 skulle sett ut om 
cleanup stacken använts på rätt sätt.

Exempel 9. Illustrerar hur ett anrop till en funktion som kan generera ett leave görs på rätt sätt, nu 
med vidtagna åtgärder i form av användning av cleanup stacken. 

De båda funktionerna som används för ta bort variablerna från cleanup stacken kan som i 
exempel 9 ta en variabel som parameter (Forum Nokia, 2007 A, s.135). Detta är dock inte 
nödvändigt men ger möjlighet för kärnan att kontrollera att den variabel som faktiskt togs 
bort var den som anroparen förväntade sig skulle tas bort vilket kan vara användbart i 
debugningssyfte. Det finns även möjlighet att skicka in ett heltal framför pekaren och med 
det ange hur många variabler som ska tas bort från cleanup stacken. Pekarvariabeln 

CMyClass* CMyClass::NewL(TInt aBufSize)
 {
 CMyClass* self = new (ELeave) CMyClass;
 self->ConstructL(aBufSize);
 return self;
 }

CMyClass* CMyClass::NewL(TInt aBufSize)
 {
 CMyClass* self = new (ELeave) CMyClass;
 CleanupStack::PushL(self);
 self->ConstructL(aBufSize);
 CleanupStack::Pop(self);
 return self;
 }
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används här för att se till att den sista variabeln av de som ska tas bort är den önskade. 
Funktioner som lämnar objekt på cleanup  stacken ska ha ett ”C” i slutet av 
funktionsnamnet för att anroparen ska veta att det är dennes ansvar att ta hand om 
objektet.

Tvåfaskonstruktion
Symbian OS har en speciell form av konstruktion av  objekt som kalla tvåfaskonstruktion 
(Forum Nokia, 2007 A, s.136). Behovet för en sådan uppstår om en konstruktor behöver 
allokera resurser. Om till exempel en konstruktor innehåller deklaration av ett annat objekt 
och den deklarationen skulle misslyckas så kommer pekaren till det första objektet att 
försvinna och minnet som den allokerat orsaka en minnesläcka. Lösningen på detta 
problem är att ha ännu en konstruktor som har stöd för leave, den benämns ConstructL.

För att hantera konstruktionen av ett objekt används två statiska publika funktioner i 
objektet, NewL() och NewLC() (Forum Nokia, 2007 A, s.137). De ser i sin tur till att 
anropa objektets vanliga konstruktor, lägga pekaren på cleanup stacken och i slutet 
returnera den. Dessutom anropar funktionen konstruktorn ConstructL vilken får 
generera ett leave. Skillnaden mellan de två funktionerna är att NewL() själv ser till att ta 
bort pekaren till objektet från cleanup stacken medan NewLC() låter den som anropade 
funktionen själv göra det i ett senare skede. För att förhindra att objektets ordinarie 
konstruktor direkt ska anropas rekommenderas att den alltid deklareras privat, även 
konstruktorn ConstructL ska deklareras privat. I det fall en ”C”-klass inte är avsedd att 
var konkret men ska ärvas ifrån skall inte NewL() och NewLC() definieras. Istället ska en 
BaseConstructL() definieras vilken ihop  med den vanliga C++ konstruktorn ska vara 
private och protected.

5.1.5.Symbian OS klient/server arkitektur
Alla asynkrona tjänster i operativsystemet Symbian OS tillhandahålls av  serverar genom 
klient/server arkitektur (Edwards, 2004, s.165). Klienterna är de program som använder en 
viss tjänst som en server tillhandahåller. En server är det program som hanterar och 
erbjuder det efterfrågade. Klient/server arkitektur tillåter:
• utökning eftersom plug-inmoduler kan läggas till bland redan befintliga tjänster för nya 

typer av  objekt. Ofta kan detta göras under programkörning så att en enhet till exempel 
kan få stöd för en ny typ  av filsystem som har utvecklats senare än filservern som 
använder det.

• effektivitet eftersom servrar och deras klienter oftast lever i separata processer och 
kommunicerar genom att utbyta meddelanden.

• asynkront beteende eftersom servrar använder Active Objects-ramverket till att meddela 
sina klienter när de utfört sitt arbete. Användningen av Active Objects ihop  med servrar 
är viktigt. Genom att låta klienttråden sova istället för att den gång på gång ska se efter 
vilket tillståndet är hos förfrågan så kan Symbian OS reducera antalet klockcykler för att 
hantera den förfrågan. Detta hjälper till att reducera energiförbrukningen vilket är mycket 
viktigt i mobila enheter eftersom de förlitar sig på batterier som sin främsta energikälla.

Server-sessioner
De flesta server-sessioner är R-klasser med en gemensam basklass, RSessionBase 
(Edwards, 2004, s.165-166). Den tillhandahåller delar av  de underliggande API som 
behövs för kommunikationen mellan klient och server. I de flesta fall används inte detta 
API direkt eftersom varje ärvd server-sessions-klass tillhandahåller ett eget API som döljer 
detaljerna och förenklar gränssnittet.
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Serversessioner och Interprocesskommunikation
Symbian OS kärna och minneshanteringsenhet (MMU) implementerar olika adressrymder 
i minnet för varje process vilket förhindrar illasinnade processer att skriva över andra 
processers minne (Edwards, 2004, s.166-168). Den enda process som kan överblicka 
hela det fysiska minnet är kärnans process och det är den som sköter kommunikationen 
mellan processer och de trådar som den innehåller.

I klassen RSessionBase anropas funktionen CreateSession() som är en funktion 
som används av server-sessionen för att ansluta till sin server. Funktionen tar ett 
servernamn som argument och är skyddad. Till exempel ett anrop som RFs::connect() 
döljer det underliggande anropet till CreateSession() och ger ett enkelt klientanpassat 
API där anroparen inte behöver vete namnet på servern den ansluter till.

Anslutningen kan liknas vid ett rör mellan klient och server genom vilken all 
kommunikation leds. Kommunikationen sker med meddelanden skickade från klienten via 
den överlagrade funktionen SendRecive() som också tillhör RSessionBase. Alla 
varianter av funktionen tar ett funktions-ID och en pekare till en array vilken innehåller fyra 
32-bitars värden som argument. Funktions-ID:et används av servern för att avgöra vilken 
tjänst som efterfrågas av klienten. Beroende på efterfrågad tjänst kan alla av  de fyra 32-
bitars värdena behandlas som:
• ett heltal av typen integer
• en pekare till en deskriptor i klientens adressrymd. Det kan till exempel vara en paket-

deskriptor innehållande godtycklig platt datastruktur.

I det andra alternativet kan kärnan vid serveranropet kopiera innehållet av deskriptorn in i 
serverns adressrymd. Data kan där modifieras och kopieras tillbaka in i klientens 
adressrymd. Servrar får dock aldrig direkt tillträde till klientens adressrymd. Kärnan skyfflar 
data fram och tillbaka eftersom den endast kan se hela omfattningen av minnet och det 
som en enad och platt adressrymd. Naturligtvis kan det ta lite tid att kopiera stora mängder 
data fram och tillbaka och därför är servrar som MediaServer, Font och Bitmap servrarna 
smart konstruerade så att de inte behöver skicka stora datamängder över gränserna 
mellan processerna. Funktionen SendRecive() tar i det ena fallet dessutom en 
TRequestStatus som argument. Detta för att både asynkrona och synkrona anrop  ska 
stödjas. De synkrona anropen returnerar direkt från funktionen när den är färdig medan de 
asynkrona anropen returnerar via det TReqeustStatus som tillhör det Active Object som 
användes vid anropet.

På serversidan representeras klienternas meddelanden som RMessage-objekt. 
Medlemsfunktionen Function() returnerar värdet av funktions-ID:et som klienten 
efterfrågade. ReadL() används till att läsa in data in i serverns adressrymd. WriteL() 
för att skriva data tillbaka till klienten. IntX() och PtrX() ger olika tolkning av samma 
fyra datavärden (32-bit i RServerSession-klassens SendRecive() anrop). Så fort 
anropet har fullföljts anropas funktionen Complete() med lämplig felkod, förhoppningsvis 
KErrNone. I det fall en synkron funktion är efterfrågad så kommer felkoden att bli 
returvärdet för SendRecive() och om det är en asynkron funktion som anropats så 
kommer det att bli det värde som TRequestStatus sätts till.

Hur det går till när servern får meddelandet från början kan beskrivas enligt följande. När 
en förfrågan gjorts från en klient anropar servern ServiceL() i tillhörande session. Det är 
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en metod som aktiverar korrekt funktionalitet baserat på funktions-ID:et som meddelandet 
har. Funktionaliteten är vanligtvis inbyggd i själva sessionen.

Alla servrar ärver från CActive, de är alla Active Objects. I deklarationen av CServer 
lägger metoden StartL() till dem till den aktiva schemaläggaren och startar dem till att 
invänta sin första förfrågan. Det är RunL() som är ansvarig att anropa ServiceL() i 
sessionen och det sker när kärnan signalerar till servrarnas TRequestStatus att ett 
anrop från en klient har kommit.

Hur själva servern skapas beror på serverns uppbyggnad. Många av de grundläggande 
servrarna startas när systemet startar och är alltid tillgängliga. Andra och speciellt de 
servrar som lagts till vid ett senare skede till systemet, startas av deras klient-API när ett 
anrop görs för första gången. En server av denna typ håller vanligast själv koll på antalet 
klienter som anslutit sig till den och när antalet sjunker till noll stänger den automatiskt ner 
sig själv.

5.1.6.Ramverket för aktiva objekt
Asynkrona tjänster
Symbian OS är designat med avsikten att en applikation främst ska ha en tråd och ägna 
största delen av tiden åt att vänta på att asynkrona händelser ska äga rum samt bli 
slutförda (Forum Nokia, 2007 A, s.271). Även om det är möjligt att använda flera trådar i 
en applikation så rekommenderas inte detta främst eftersom att bytet mellan olika trådar 
som ska exekveras tar processorkraft vilket bidrar till försämrad batterilivslängd. 
Multitrådad mjukvaruutveckling är också mer tidskrävande eftersom problem som att 
komma åt resurser, undvika deadlocks och få kommunikation mellan trådar att fungera 
måste lösas.

I Symbian OS finns istället ett ramverk för aktiva objekt som hanterar asynkrona anrop. 
Det består av  två klasser, en aktiv schemaläggare och ett aktivt objekt. Schemaläggaren 
används till att schemalägga händelser och i varje tråd kan det som mest finnas en. Det 
aktiva objektet används till att hantera händelser och i varje tråd kan det finnas flera.

Symbian OS har många API:er som är asynkrona (Forum Nokia, 2007 A, s.272-273). I 
klient/server ramverket har R-klasserna tillgång till tjänster som är kontrollerade av 
serverar och till dem finns många av API:erna både av typen synkrona och asynkrona. Ett 
exempel på en asynkron funktion är timerfunktionen. Om den skulle köras i endast en tråd 
utan aktiva objekt skulle hela applikationen låsa sig tills timern räknat klart. Genom att ta 
emot ett meddelande när timern räknat färdigt skulle andra händelser under tiden kunna 
hanteras.

Active Objects
Aktiva objekt används för att hantera responsen tillhörande en asynkron funktion (Forum 
Nokia, 2007 A, s.274). Alla aktiva objekt ärver från basklassen CActive. Konstruktorn till 
klassen är protected och tar en prioritet som argument, därför måste det aktiva objektet 
ange prioriteten och vanligast sätts den till EPriorityStandard.

• RunL() är en pure virtual funktion som måste implementeras i den ärvda klassen och 
den har till uppgift att hantera uppföljningen av ett asynkront anrop. Funktionen ska vara 
liten så att den aktiva schemaläggaren återfår kontrollen så fort som möjligt.
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• DoCancel() är också en pure virtual funktion som måste implementeras i den ärvda 
klassen och i den ska implementationen för att avbryta de asynkrona anropet finnas.

• Cancel() är en funktion som anropar den ärvda klassimplementationen av DoCancel
(). Detta ska användas som ett manuellt sätt att avbryta för utomstående anropare. Den 
sätter också variabeln iStatus till ett värde som indikerar att förfrågan är slutförd.

• RunError() kan överlagras till att genomföra upprensning i det fall ett leave inträffar 
undertiden RunL() körs.

• SetActive() måste anropas efter att en asynkron funktion har anropats om inte detta 
görs kommer aldrig den aktiva schemaläggaren att anropa RunL(). Den sätter iStatus 
till ETrue.

• IsActive() returnerar värdet som medlemsvariabeln iActive har.

• iStatus ska skickas till parametern TRequestStatus& i den asynkrona funktion som 
anropas.

Active Scheduler
Den aktiva schemaläggaren skapas av operativsystemet och startas när en applikation 
startar och körs i applikationens huvudtråd (Forum Nokia, 2007 A, s.276). Den är ansvarig 
att meddela ett aktivt objekt att det asynkrona anropet är utfört. Utförda uppgifter upptäcks 
genom ett anrop  till funktionen User::WaitForAnyRequest() (Edwards, 2004, s.128-129). 
Detta anrop gör att tråden somnar till dess att ett asynkront anrop har slutförts. När tråden 
väcks börjar den aktiva schemaläggaren att söka i listan i prioritetsordning för att finna ett 
aktivt objekt som har slutfört sin uppgift. Alla aktiva objekt kontrolleras för att se om de har 
gjort någon förfrågan, detta upptäcks när flaggan iActive är satt. Om ett aktivt objekt har 
slutfört sin uppgift så är iStatus satt till ett värde skiljt ifrån KRequestPending. Notera att 
förfrågan kan ha returnerat ett fel. Om båda dessa tillstånd är uppnådda så görs det aktiva 
objektet inaktivt genom att dess iActive blir återställd så att det inte ska hittas nästa gång 
listan söks igenom. Därefter anropas objektets handlerfunktion. Handlerfunktionen för ett 
aktivt objekt är funktionen RunL(). Eftersom funktionen skulle kunna generera ett leave så 
anropar den aktiva schemaläggaren funktionen inom trap harness. Om ett leave uppstår 
så görs ett försök att kalla det aktiva objektets egen undantagshanterare, RunError(). Om 
den returnerar ett fel anropas den aktiva schemaläggarens felhanteringsrutin som har som 
standardåtgärd att ge tråden panic.

Den aktiva schemaläggaren hanterar alla handlingar för en tråd inklusive inmatningar 
genom knapptryckningar (Forum Nokia, 2007 A, s.276). Till exempel är klassen CCoeEnv 
implementerad som ett aktivt objekt. Den aktiva schemaläggaren vägleder 
tangentryckningar fram till denna klass, vilken i sin tur vägleder knapptryckningarna vidare 
till App UI som menyhändelser eller till olika kontroller/containrar.

Det enda API som den aktiva schemaläggaren har är funktionen static void Add
(CActive* aActive) vilken används för att registrera ett aktivt objekt hos 
schemaläggaren. I och med att funktionen är static behövs inte någon instans för att 
anropa den.
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5.1.7.Kommunikation
S60 har en grundnivå av  kommunikations API:er (Edwards, 2004, s.430). De arbetar på 
relativt låg nivå och kräver ofta extra lager av kod ovanpå för att uppnå den typ  av 
kommunikation som applikationen behöver.

Seriell kommunikation
Seriell kommunikation är en ände till ände teknologi som arbetar på låg nivå (Edwards, 
2004, s.430). Den används till att skicka data mellan två enheter vanligen inom nära 
avstånd från varandra. S60 har stöd för seriell kommunikation över infraröd anslutning 
eller via Bluetooth. Kärnan av  S60ʼs implementation av seriell kommunikation är Serial 
Communications Server. Ibland också kallad Comms Server eller C32. För den gäller att:
• Den använder Symbian OS klient/server-arkitektur till att erhålla tillgång till seriell 

hårdvara.
• Den är generell, dvs samma API:er används oavsett om kommunikationen sker över 

bluetooth eller infraröd.
• Hårdvara kan erbjudas stöd genom plug-ins. 
• Den är delad, dvs flera klienttrådar kan säkert använda samma seriella port samtidigt.

Sockets
Sockets erbjuder tillgång till kommunikationsprotokoll på en högre nivå än seriell 
kommunikation (Edwards, 2004, s.438-439). Socket-API var ursprungligen designat till att 
underlätta TCP/IP anslutning i BSD Unix. Socket-API har blivit standard API för att göra så 
på många plattformar inklusive Unix, Windows och S60. Att använda sockets på S60 liknar 
därför i mångt och mycket användningen av sockets på andra plattformar.

Strukturen för sockets på S60 är uppdelad i följande grunddelar:
• Socketserver som används för att tillhandahålla allmän tillgång till socketprotokollen. 

Benämns internt i Symbian OS som ESOCK.
• Ett klient-API som ger styrd tillgång till socketservern.
• Ett system med server plug-in.

Klient och server
En socket representerar ena änden av en anslutning mellan två deltagare. Alltid när 
sockets används agerar den ena deltagaren server och den andra klient. Skillnaden har 
främst betydelse under själva uppkopplingen. En server väntar passivt på inkommande 
anslutningar medan en klient aktivt efterfrågar en anslutning till en server. Så fort som 
uppkopplingsfasen är över kan både klient och server läsa och/eller skriva data till den 
andra deltagaren.

Anslutningslös och ansluten socket
En socket sägs antingen vara anslutningslös eller ansluten. En anslutningslös socket ser 
till att leverera datapaket från en deltagare till en annan och det finns ingen idé om någon 
pågående session mellan två deltagare och detta få avgörande konsekvenser:
• Varje gång en skrivning av  data till en anslutningslös socket ska äga rum så måste 

mottagaradressen anges.
• På samma vis måste från en anslutningslös socket sändarens adress anges vid varje 

läsning.
• Anslutningslösa sockets kan inte garantera att alla datapaket kommer fram i samma 

ordning som de skickades.
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En ansluten socket å andra sidan baseras på idén om en pågående session mellan de två 
deltagarna vilket medger att adressen endast behöver anges vid uppkopplingen och att 
datapaketen kommer att anlända i den ordning de skickades. Nackdelen med anslutna 
sockets är att de inte är lika effektiva att sätta upp och använda som de anslutningslösa.

S60 har stöd för båda typerna av sockets och de använder exakt samma klasser. Enda 
skillnaden ligger i hur dessa sockets sätts upp och konfigureras samt i medlemsfunktionen 
RSocket som därefter används för att skicka och ta emot data. Anslutna sockets används 
oftare än anslutningslösa. Mot en liten overhead med avseende på effektivitet erbjuder 
anslutna sockets en tillförlitlig ström av data mellan två ändlägen och låter utvecklaren 
fokusera på datat i sig istället för mekanismerna för att skicka den.

Andra anslutningstyper
S60 har stöd för en rad andra anslutningstyper. TCP/IP använder sig av socket API:erna 
för att komma åt internettjänster (Edwards, 2004, s.430). HTTP används för att 
kommunicera med webbservrar. Vanligtvis används det av webbläsare för att ladda ner 
webbsidor men det kan också användas till att ladda ner eller upp  vilken fil som helst 
(Edwards, 2004, s.490-491). Från och med S60 version 2 introducerades HTTP klient 
API:er. WAP definierar en uppsättning nätverkslager som är designat för att användas i 
enheter med begränsade resurser (Edwards, 2004, s.430). WAP används oftast i 
webbläsare som laddar ned data från en server men andra användningsområden finns 
också. S60 har också en meddelandearkitektur för att sända och ta emot meddelanden så 
som email, SMS och MMS.

5.2.Programmeringsmöjligheter i Java
Tillsammans med CLDC, Connected Limited Device Configuration, utgör MIDP, Mobile 
Information Device Profile, huvuddelarna i Java 2 Plattform, Mobile Edition (J2ME) och ser 
till att tillhandahålla en standard-JRE (Java Runtime Environment) och grund-
funktionaliteten som krävs för skapa mobila Java applikationer (Sun Developer Network, 
2009). Från och med 2nd edition feature pack 2 har S60 haft stöd för MIDP 2.0 och CLDC 
1.1 (Forum Nokia, 2009 D). Med hjälp av AMMS, Advanced Multimedia Supplements, kan 
applikationer få tillgång till telefonens kamera. Telefonen som kommer att användas har 
AMMS integrerat (Forum Nokia, 2007 B).
Gällande support för copy/paste funktionalitet finns en klass benämnd Clipboard som ger 
möjlighet att skicka data från ett program till ett annat eller inom ett program (Forum Nokia, 
2009 C). Den är en del av eSWT biblioteket (Forum Nokia, 2009 B). eSWT blev tillgänglig 
först till S60 3rd Edition Feature Pack 2 (Aleksi, 2007).

Kommunikation
J2ME erbjuder en uppsättning klasser för att kunna utföra nätverkskommunikation (Allin 
2004, s.11-12). Dessa erbjuds via CLDC. Genom CLDC  slipper programmeraren fullt ut 
förstå de underliggande möjligheter som enheten erbjuder. Det generella ramverket för 
anslutning har skapats för att förenkla implementationen av nätverk i applikationer. Detta 
hjälper också till att minska minnesanvändningen. Nätverk och I/O använder samma 
interface. Alla anslutningar skapas med en statisk metod i en systemklass kallad 
Connector. I ramverket finns sex olika typer av anslutningar och implementationen av 
dessa sköts snarare av profilen än av CLDC:
• Enkel seriell inkommande anslutning
• Enkel seriell utgående anslutning
• Kommunikation med datagram

26 av 62



• Anslutningsbaserad anslutning, ex. TCP/IP
• Meddelandebaserad kommunikation mellan klient och server
• Enkel anslutning mot webbserver

Att skapa anslutningarna är relativt enkelt eftersom oavsett vilken typ  av anslutning som 
ska göras så är metoden densamma.
• HTTP: Connector.open(”www.google.com”);
• Sockets: Connector.open(”socket://172.0.0.1:6670”);
• Datagram: Connector.open(”datagram://172.0.0.1”);

Genom att använda en textsträng som parameter till open()minskar skillnaden mellan 
olika protokoll. Detta gör att abstraktionen i en modul tillhörande en applikation kan bestå 
när kommunikationen byts ut från en sort till en annan. Implementationen av open() är 
gjord på så vis att första delen av parametern fram till ”:” talar om för systemet vilket 
protokoll som ska användas. Denna sena koppling gör att det är möjligt för programmet att 
dynamiskt anpassa valet av protokoll under tiden som applikationen redan körs.

5.3.Säkerhet
I S60 3rd Edition finns en säkerhetsarkitektur som bygger på ett kontrollerat tillträde till 
olika systemresurser som filer, processer och API:er (S60, 2008, s.17). Det finns olika 
nivåer av förtroende som en applikation kan ha. Detta baseras på en digital signatur som 
varje applikation har, vilken telefonen kan kontrollera programmets rättigheter mot. Denna 
digitala signering gäller både applikationer skrivna i C++ och Java men tillvägagångssättet 
att signera dem skiljer sig åt (Symbian Developer Network, 2008). 

5.3.1. Symbian Signed
För applikationer skrivna i C++ sköts signeringen av Symbian Signed. Inte alla 
applikationer behöver signeras utan endast de som använder skyddade API:er. I 
Symbianplattformen skyddades vissa API:er med capabilities (Symbian Signed, 2009 A). 
Dessa API:er tillåter känsliga operation som:
• Att komma åt slutanvändarens privata data och på så vis bryta användarens integritet.
• Att utföra handlingar som kostar pengar och på så vis åsamka användaren oväntade 

kostnader.
• Komma åt mobilnätet och möjligen söndra det.
• Komma åt telefonfunktioner som påverkar telefonens normala beteende.
• Påverka prestanda för andra applikationer i telefonen.
Om en rättfram applikation ska skrivas är det möjligt att undvika signeringsprocessen 
genom att inte använda API:er som är skyddade av capabilities. Om en applikation skrivs 
för en äldre version av Symbian OS (förestående Symbian Signed, dvs. utrustad med S60 
2nd edition eller tidigare) så finns inte något behov av att signera applikationen. Om detta 
görs kommer varningarna som visas för användaren vid installationen att försvinna.

Det finns olika typer av signering, dels signering som är avsedd för testning och dels 
signering som är avsedd för distribution av applikationen (Symbian Signed, 2009 A). 
Signering för testning finns i två varianter. Open Signed - Online tillåter utvecklaren att 
snabbt och enkelt signera en applikation så att den kan installeras på utvecklarens enhet. 
Signeringen kommer att vara begränsade till det IMEI-nummer som telefonen har och 
därmed kommer applikation endast gå att installera på den enheten. Singeringen är den 
enda som varken kräver inloggning på Symbian Signeds webbplats eller Publisher ID och 
den är gratis att använda. Open Signed - Offline är den andra typen av signering avsedd 
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för testning av applikationer och den tillåter utvecklaren att skapa ett Developer Certificate 
som kan användas till att signera flera applikationer flera gånger. Certifikatet begränsar 
användningen av applikationerna till de telefoners IMEI-nummer som ingick i den samling 
av telefoner som angavs när certifikatet skapades.
Signering för distrubition av applikationer finns också i två varianter (Symbian Signed, 
2009 A). Dessa signeringar begränsar inte applikationens installation till enheter med ett 
visst IMEI-nummer. Den första varianten heter Express Signed och den är avsedd att 
användas av  skickliga utvecklare som snabbt vill distribuera sin applikation. Utvecklaren 
måste själv testa sin applikation så att den uppfyller Symbian Signed Test Criteria innan 
den skickas till Symbian Signed. Applikationen kan slumpmässigt bli uttagen till en 
granskning och skulle det visa sig att den inte klarar granskningen kommer detta få 
konsekvenser för utvecklarens framtida projekt. Den andra typen av signering för 
applikationer som ska distribueras kallas Certified Signed. Detta är det mest omfattande 
alternativet för signering och det innebär att applikationen skickas till ett oberoende Test 
House för signering. Med detta alternativ ges utvecklaren tillgång till alla Capabilities och 
applikationen kommer inte att bli uttagen till ytterligare granskningar.

Publisher ID för Symbian utfärdas av TC  TrustCenter. De är giltiga ett år och kostar $200 
(TC TrustCenter, 2009 A).

Testkriterierna som används innan applikationerna skickas in för signering är designade 
för att försäkra att applikationen inte ska komma i konflikt med andra applikationer i 
telefonen, inte heller med telefonens förmåga att ta emot eller ringa telefonsamtal samt 
skicka och ta emot textmeddelanden. En applikation som ska signeras med Express 
Singned eller Certified Signed måsta kunna köra testerna innan de kan godkännas. Med 
Express Signed måste utvecklaren själv köra testerna och bifoga resultatet i sin ansökan 
om signering. Om applikationen ska signeras med Certified Signed kommer det Test 
House som applikationen testas på att köra testerna. Om applikationen lämnas för 
signering med Express Signed och granskning anges är det viktigt att utvecklaren först 
testat sin applikation mot testkriterierna för att slippa konsekvensen av att bli kuggad på 
granskningen. Även om Test House kommer att köra testerna när applikationen är 
inskickad via Certified Signed så ska utvecklaren köra testerna själv  först. Om 
applikationen blir underkänd så kommer utvecklaren vara ansvarig för ytterligare en 
testkostnad om  denne väljer att skicka in applikationen igen, något som skulle kunnat 
undvikits genom att utvecklaren själv kunnat hitta felen innan applikationen skickades in.
Om applikationen ska signeras med Open Signed Online eller Open Signed Offline 
behöver testerna inte köras men genom att göra detta ändå kan utvecklaren få förståelse 
för testkriterierna och kan på så vis designa applikationer som från början följer dessa.

Genom signering minskar risken för att virus och annan skadlig kod ska spridas på 
plattformen i och med ett dessa typer av program inte skulle kunna modifiera känsliga filer 
och resurser utan att använda API:er skyddade av capabilities. Genom granskning av 
applikationer som ska signeras kan Symbian Signed hindra applikationer som visar sig 
innehålla skadlig kod och göra det omöjligt att skicka in dessa för signering på nytt 
(Symbian Signed, 2009 B).

5.3.2.Java Verified™ Program
För applikationer skrivna i Java sköts signeringen av Sun och deras Java Verified™ 
Program samt Unified Testing Initiative (UTI) (Sun Microsystems, Inc., 2007). UTI består 
av medlemsföretag som utgörs av några stora mobiltelefontillverkare och operatörer som 
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tillhandahåller ett meningsfullt bidrag till att utveckla testkriterierna. Det som testkriterierna 
fokuserar på är: 
• att se till att en applikation är stabil.
• att den startar och stoppar som den ska.
• att dess användargränssnitt överensstämmer med generellt utseende och känsla för 

applikationer av liknande sort.
• att språk, datumformat, valuta mm stämmer överens med de som är gällande i det land 

där applikationen ska distribueras.
• att dokumentation för applikationen är korrekt.
• att applikationen hanterar fel som kan uppstå i samband med kommunikation.
• att program som hanterar användardata kan göra det utan att förstöra informationen.

Målen med att låta testa och signera en Java applikation för mobila enheter är följande:
• Det minskar kostnaderna, komplexiteten och time to market.
• Det minskar effekterna av splittring och ser till att försäkra applikationens kvalitet.
• Genom signering ökar säkerheten för de som vill installera applikationen på sin telefon.

Processen till ett godkännande baseras på att utvecklaren skickar applikationen till Java 
Verified Programʼs webbplats (Sun Microsystems, Inc., 2007). Därefter väljer denna vilket 
test-house den vill ska testa applikationen. Därefter utför det valda test-house testerna på 
applikationen utifrån testkriterierna som UTI har definierat. Om testerna underkänns måste 
utvecklaren utföra ändringar och skicka in applikationen på nytt. Däremot om applikationen 
klarar testerna signeras applikationen av ett Certificate Authority och skickas därefter 
tillbaka till utvecklaren. Signering förblir endast giltig om inga ändringar genomförs i 
applikationen efter att den testats och signerats.

När en signerad applikation installeras i en enhet som har ett Java Verified Root Certificate 
tillåts applikationen att träda in i ett skyddat domän och det får tillgång till API:er skyddade 
av domänen (Sun Microsystems, Inc., 2007). Java Verified Root Certificate finns i de flesta 
nya enheter. Utöver spårbarhet av  applikationens ursprung drabbas inte en applikation 
som exekveras i ett känt domän av pop-upp meddelanden vilket förbättrar upplevelsen för 
slutanvändaren. Applikationer som godkänts och signerats har rätt att bära Java Powered 
logo.

5.3.3.Svagheter i Symbian OS säkerhet
Innan Symbian Signed introducerades fanns ingen begränsning för vilka API:er utvecklare 
av skadlig kod kunde använda. Detta var självklart inte bra och det var något som ansågs 
behöva åtgärdas. I och med introduktionen av Symbian Signed har ett av de största 
problemen med säkerheten på plattformen förbättrats avsevärt. I de flesta operativsystem 
finns det många andra typer av svagheter och sårbarheter som kan yttnyttjas vid 
utveckling av skadlig kod och detta är inget undantag när det gäller Symbian OS. Till 
exempel har SEC Consult Bernhard Müller visat att delar av den inbyggda progmvaran i 
operativsystemet som portats till Symbian OS använder sig av funktioner från standard C 
implementation för stränghantering istället för Sybmian OS-specifika stränghanterings-
klasser. Müller skriver:

”Det finns en stor risk, eftersom dessa funktioner överhuvudtaget används, att åtminstone 
några av komponenterna är av dålig kvalitet och kanske har buggar som skulle kunna visa 
sig innehålla sårbarheter” (Müller, Bernhard, 2009, s.14, Min översättning).
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Ett exempel på programkod i Symbian OS som använder sig av av dessa funktioner är en 
mediacodec vilken Müller lyckats hitta en sårbarhet i. Med hjälp av en egenutvecklad IRC-
bot-trojan som kopplar upp  telefonen mot en IRC server demonstreras hur sårbarheten 
kan utnyttjas.
Müller anser att tillverkarna ska se till att telefoner som skickas ut från fabrik är utvecklade 
med säkra utvecklingsprinciper i åtanke och att alla applikationer ska genomgå 
säkerhetstester innan de integreras i telefonernas firmware (Müller, Bernhard, 2009, s.35).

5.3.4.Skadlig kod på Symbian OS
Skadlig kod har förekommit i ganska stor utsträckning på Symbian OS. En 
sammanfattning av ett antal kända malware kan ses i biliga 31. I tabellen saknas ofta 
angivelse av operativsystem och detta beror på att källan inte angett vilken version av S60 
som är den utsatta. Troligen är inga av  dessa malware riktade mot S60 3rd edition, denna 
slutsats kan dras av tiden för dess upptäckt (där det finns angivet) samt skärmavbilder på 
källans hemsida som visar den skadliga koden.  En sammanfattning av tabellen i bilaga 3 
kan ses i exempel 10.

Exempel 10. Upptäckt skadlig kod fördelat på version av S60.
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Orsaken till att det finns så många fler upptäckter av skadlig kod för S60 2nd edition och 
tidigare men inte för 3rd edition beror troligen på införandet av programsigneringskravet i 
plattformen. Patrick Runald på F-secure uttrycker det såhär:

”Antalet olika typer av mobile malwares har inte ökat nämnvärt på sistone eftersom 
Symbian som har 70% av den mobila operativsystemsmarknaden förbättrade säkerheten i 
sin senaste version av operativystemet med en mer robust applikationssignering” (Lawton, 
G., 2008, s.12, egen översättning)

Även om programsignering försvårat utvecklandet av skadlig kod är inte alla risker 
eliminerad. Sårbarheter som Müller visade existerar i plattformen kan till exempel komma 
att användas i framtida skadlig kod.
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6. Designbeslut
Detta avsnitt har till uppgift att beskriva tillvägagångssättet för genomförandet av detta 
examensarbete samt skapandet av applikationen.

6.1.Första urvalet av avkodare
Ett av de första stegen i arbetet var att försöka utse ett antal möjliga avkodare att använda 
till streckkodsavkodningen. I det första urvalet gjordes detta genom att jämföra olika 
funktioner och egenskaper hos de olika avkodarna.

ZXing, den första av  de tidigare nämnda avkodarna är ett kompetent alternativ. Den har 
bra stöd för EAN-13. Licensen är Apache 2.0 och den ger möjlighet till att använda koden 
och modifiera denna men ställer vissa krav ifall mjukvaran ska distribueras vidare. En 
nackdel med ZXing är att källkoden är skriven i Java vilket inte lämnar något smidigt 
alternativ  att göra applikationen endast i Symbian C++. Eftersom gruppen bakom Zxing 
både har en C++ och Symbian-version av avkodaren under utveckling kan dessa vara 
intressanta alternativ framöver ifall nya och förbättrade versioner av applikationen ska 
utvecklas.

Det som främst talar för valet av JSIL är att biblioteket är skrivet i Symbian C++ men också 
att det finns som en java port vilket lämnar valet av programmeringsspråk öppet. En fråga 
som är svåra att besvara är hur bra avkodningen kommer att fungera med moderna 
telefoners kameror. Det naturliga antagandet är att eftersom bildkvaliteten är högre med 
modernare kameror borde resultatet av avkodningarna lyckas i flera fall. Något som talar 
emot detta bibliotek är att det endast har stöd för UPC-streckkoder och inte EAN-13 vilket 
skulle begränsa användandet av en testapplikation till produkter från den amerikanska 
marknaden. Licensen är Library or Lesser General Public License vilket i korta drag 
innebär att till skillnad från den vanliga GNU licensen får källoden användas i mjukvara 
som lanseras under en proprietär licens.

Barc är inte ett lämpligt alternativ. Dels är avkodaren implementerad direkt i applikationen 
och dessutom stöder den inte EAN-13 koder vilket står för en stor del av användningen av 
streckkoder. Dessutom har utvecklingen för länge sedan avstannat.

BaToo är ett mycket intressant alternativ som finns väl beskrivet. Dess främsta fördel är att 
den både är kompatibel med EAN-13 samt att dess prestanda är god. Nackdelen är att 
källkoden endast finns tillgänglig i Java vilket begränsar valet av  språk att göra 
applikationen i. Licensen för programvaran är General Public Licens vilket medger att 
mjukvaran får användas fritt. Ett problem med mjukvara som använder denna licens är  att 
den inte får distribueras med annan mjukvara under proprietär licens.

Avkodare EAN-13 Licens Språk
ZXing Ja Apache 2.0 Java
JSIL Nej LGPL Symbian C++
Barc Nej LGPL Symbian C++
BaToo Ja GPL Java

Exempel 11. Jämförelsetabell mellan de olika avkodarna
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Utifrån de förutsättningarna som respektive avkodare gav (se exempel 11) valdes tre ut. 
Valet baserades på om avkodaren hade stöd för EAN-13, vilken licens den hade, samt 
vilket språk den var skriven i. Det optimala språkvalet hade givetvis varit en avkodare 
skriven i C++ eftersom att kamera API:er för att styra kamerans autofokus inte fanns 
tillgängliga för Java i S60. De avkodare som valdes ut för att testas var ZXing, JSIL2 och 
BaToo.

6.2.Test av avkodare
Tre avkodare valdes ut för att testas men endast två av avkodarna blev testade på grund 
av för stor arbetsinsats med att få den tredje att fungera. Testet genomfördes för att   vara 
säker på att det slutgiltiga valet av avkodare skulle ha möjlighet att ge gott resultat i den 
slutgiltiga applikationen. Genomförandet gick till så att först togs ett antal olika bilder av 
streckkoder med telefonens kamera med olika förutsättningar. Därefter provkördes 
avkodarna med bilderna och resultatet observerades. Bilderna som togs varierad i 
upplösning, några hade den högsta möjliga upplösningen av 2592 x 1944 medan andra 
hade en lägre upplösning av  1024 x 768. Några av bilderna var lätt in-zommade så att 
streckkoden skulle täcka en så stor del av bilden som möjligt medan på andra utgjorde 
streckkoden endast en liten del av av bilden. På de där streckkoden utgjorde en stor del 
av bilden var vissa av bilderna med lite sämre skärpa. För att få en förståelse av 
variationerna i kvalitet mellan bilder i den lägre upplösningen se exempel 12.

Exempel 12. Visar exempel från bästa och sämsta testbild i den lägre upplösningen.

6.2.1.ZXing
Denna avkodare fanns redan tillgänglig som en J2SE-version som direkt kunde kompileras 
och köras på en dator. Detta gjorde att testningen av denna avkodare gick relativt smidigt.
Resultatet av testet var mycket bra. Av de bilder som skickades till avkodaren kunde alla 
utom en avkodas korrekt. I den bild som inte gick att avkoda var streckkoden kraftigt 
oskärpt, se exempel 12.

6.2.2.BaToo
BaToo var endast tillgänglig som en J2ME-applikation och därför skrevs koden om för att 
kunna köras i J2SE miljö. Även ett testprogram för att kunna hantera inläsningar av bilder 
gjordes. Resultatet av testkörningen var inte lika imponerande som ZXing. Av de bilder 
som skickades till avkodaren kunde endast en avkodas korrekt. Avkodaren indikerade att 
den lyckats avkoda några av de andra streckkoderna men resultatet för dessa var 
inkorrekt. Den bild som avkodades korrekt var konstigt nog inte den bild som såg bäst ut. 
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Det som antagligen gjorde den till synes sämre bilden avkodningsbar var att streckkoden 
täckte en större del av bilden än på den icke avkodningsbara. Den som såg sämre ut hade 
mer diffusa linjer, inte nödvändigtvis för att bilden var oskarpa men troligen på grund av 
mer digitalzoom. Exakt vad som orsakat resultatet är svårt att säga, en teori kan vara att 
den bild som med ögat såg bättre ut hade någon annan typ av problem som inte kunde 
urskiljas med ögat men som däremot den andra bilden inte hade. Oavsett orsak baserat 
på det varierande resultatet drogs slutsatsen att denna avkodare inte lämpar sig bra till att 
användas med de aktuella bilderna från den kamera som ska användas.

6.2.3.JSIL
Ett försök att testa JSIL gjordes men arbetet med att lyckas få avkodaren att kompilera för 
S60 3rd edition bedömdes till slut som för stort samt att upptäckten att stödet för EAN-13 
saknades gjordes ganska sent bidrog till att detta alternativ uteslöts.

6.2.4.Slutsats
Utfallet av testat av de tre avkodarna visar att med samma indata till avkodarna varierade 
resultatet av avkodningen mycket. Eftersom båda BaToo och ZXing var skrivna i Java 
fanns inget som premierade den ena framför den andra bortsett från deras 
avkodningsresultat. Sett till resultatet av avkodningen är ZXing helt klart det bästa 
alternativet eftersom den i flest fall lyckades med avkodningen. Slutsatsen av testet blev 
att ZXing valdes därför att den var det bästa alternativet som ansågs med godaste 
förutsättningar kunna ge ett bra resultat även i en implementationen i telefonen.

6.3.Val av språk för implementationen
Detta avsnitt har till syfta att beskriva hur beslut togs om valet av språk för applikationen.
Avkodaren som valdes var ZXing och den är skriven i Java. När avkodaren testades 
visade det sig att ett krav för att avkodaren skulle lyckas med avkodningen var att bilderna 
var i skärpa därför var behovet av att kunna styra kamerans autofokus i testapplikationen 
absolut nödvändigt. Tyvärr saknas nödvändiga API:er i Javaimplementationen för S60 för 
att styra kamerans autofokus. En sammanställning av de förutsättningar som fanns kan 
ses i exempel 13.

Applikation Porta ZXing Autofokus- Skapa ett kommunikations-
stöd interface

Enkel i C++ Ja Ja Nej
Enkel i Java Nej Nej Nej
Dubbel i C++ och Java Nej Ja Ja
Kommentar Mer tidskrävande Nödvändigt Tidskrävande

Exempel 13. Jämförelsetabell mellan de olika avkodarna

Att göra en enkel applikation i C++ hade alldeles säkert gett det mest professionella 
slutresultatet men detta uteslöts eftersom omfattningen av att porta ZXing till C++ 
bedömdes som för stor för examensarbetet. Att göra en enkel applikation i Java var 
automatiskt uteslutet eftersom API:er för att styra kamerans autofokus saknades vilket 
skulle gett för dåliga bilder för lyckad avkodning. Kvar återstod alternativet att göra två 
applikationer, en i Java och en i C++, dock inte utan en del tekniska utmaningar som 
behövde lösas. Största utmaningen låg i att lösa hur de olika applikationerna skulle kunna 
kommunicera med varandra. I detta skede gjordes ett designförslag till syfte att beskriva 
applikationens olika huvuddelar och ett interface mellan dessa. Se bilaga 1.

34 av 62



6.4.Val av protokoll till kommunikationen
Idén med kommunikationslösningen var att en J2ME applikation skulle agera server och 
en klientapplikation skriven i Symbian C++ skulle ansluta mot denna via localhost. Både 
Symbian C++ och Java-miljöerna erbjuder rika kommunikationsmöjligheter och det som 
var viktigt i valet av vilken kommunikationsteknik som skulle användas var att teknikerna 
fanns representerade i båda miljöerna. Den andra viktiga aspekten var att det i Java-miljön 
skulle finnas möjlighet till serveragerande med den valda tekniken. När valet av teknik 
gjordes, fokuserades också på att välja en kommunikationsteknik som låg så högt som 
möjligt i OSI-lagren (Teare, D., 1999). Detta skulle förenkla implementationen genom att 
inte behöva koda ett eget protokoll vilket redan har en existerande väl fungerande 
motsvarighet. Eftersom J2ME inte hade någon HTTP-server valdes istället socket-
kommunikation. Beträffande anslutningslös eller ansluten socket valdes den anslutna 
varianten, TCP-socket. Detta eftersom datapaketen var tvungna att anlända i korrekt 
ordning för att inte bildinformationen skulle förstöras.

6.5.Utformning av kommunikationen
Med en ansluten socket kan data sändas ut på socketen och mottagas i andra änden. 
Däremot tillhandahåller sockets inget ordnat mönster för hur detta ska ske och det är upp 
till programmeraren att själv definiera detta. Tillvägagångssättet för att formulera hur 
klienten och servern skulle kommunicera påbörjades med att ta reda på vilka uppgifter de 
skulle utföra.

• Klienten skulle skicka bilddata till servern.
• När bilddata var mottagen skulle servern påbörja avkodningen.
• Servern skulle skicka resultatet från avkodningen när den var klar.

För att kunna utföra ovanstående uppgifter fanns ett behov för servern att veta när hela 
bilden var mottagen så att inte avkodningen skulle kunna påbörjas med ofullständig 
bilddata. Ett beslut togs därför att påbörja varje bildsändning med information om hur stor 
bilden var uttryckt i byte.

Den funktion som används i Symbian C++ för att skicka data på socketen tar data som 
argument i form av en deskriptor. Denna deskriptor har 8 bitars bredd och ska vara ett arv 
av basklassen TDesC8. Varje uppsättning av 8 bitar representerar ett tecken. Genom att i 
förväg bestämma hur många bytes och tecken som skulle användas för att uttrycka 
storleken kunde mottagarsidan i förväg vara medveten om hur många bytes den måste 
läsa in för att ha tagit emot all storleksinformation. De testbilder som användes hade alla 
en storlek mindre än 100kB. Antalet tecken som går åt för att skriva 100kB i byte är sex 
stycken. Sex tecken skulle alltså räcka till att uttrycka upp till 999kB vilket ansågs som 
tillräckligt för ändamålet. Se exempel 14 för grafisk illustration.

En bild med storleken 78kB beskrivs i en deskriptor som:

0 7 8 0 0 0

Varje ruta motsvarar ett tecken och är 8 bitar stor. Totala 
storleken för datan i deskriptorn är 6*8 bitar = 48 bitar eller 
6 byte.
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Exempel 14. Innehållet i den deskriptor som uttrycker bildernas storlek.

Servern
Ett krav ställt på servern var att den skulle kunna agera helt på egen hand oberoende av 
knapptryckningar från användaren och endast av den information som klienten valde att 
sända. Därför designades denna med en bestämd ordning i vilken olika uppgifter skulle 
utföras. Ordningen följer nedan:

1. Öppna socket.
2. Vänta på anslutning från klient.
3. Vänta på information om storlek på bilddata som ska skickas.
4. Läsa bilddata tills den totala mängden data är läst.
5. Avkoda bilden.
6. Skriva resultatet till klient.
7. Börja om med 3.

Uppgift nummer två utförs delvis med funktionen ServerSocketConnect-
ion.acceptAndOpen() vilken är synkron. Detta innebär att från det att denna funktion 
anropats till dess att klienten har anslutits kan applikationen inte göra något annat. Detta 
skulle ha begränsat exempelvis möjligheten till tangentinmatning från användaren under 
tiden som detta anrop  sker. Om till exempel servern startats utan att någon klient anslutits 
hade inte något sätt att avslutat applikationen funnits om inte detta funktionsanrop 
implementerats i en separat tråd. Eftersom behovet av att kunna avbryta 
serverapplikationen ansågs stort valdes att implementera hela server-funktionaliteten i en 
egen tråd skild från den tråd som tar emot tangentinmatningar från användaren.

I steg tre när anslutning väl upprättats förväntar sig servern att ta emot information om 
bildstorleken. Eftersom servern vet att sex byte är den datamängd som ska utrycka 
bildstorleken kan den läsa in dessa och sedan allokera minne för bilddatan utifrån den 
storleksinformation den mottagit. I nästa steg läser servern successivt in det data som 
finns tillgängligt i socketens ström, därefter väntar den tills ytterligare data finns tillgängligt. 
Denna metod är nödvändig eftersom hela bilden inte ryms i socketens buffert. Denna 
procedur upprepas tills all den data som servern redan från början visste att den skulle 
motta mottagits. När steg fyra är avslutat och all bilddata är inläst konverterar servern 
bilddatan till ett format som förväntas av avkodningsalgoritmen och därefter anropas 
denna. När avkodningen är fullföljd och eventuellt resultat är redo skickas (i steg sex) detta 
tillbaka till klienten och servern gör sig redo att ta emot ny storleksinformation om en ny 
bild från klienten.

Klienten
Kommunikationen på klientsidan och i Symbian C++ ser annorlunda ut än på serversidan. 
De API-er som används för socketkommunikation är av asynkron typ och detta gör att de 
är beroende av ett aktivt objekt. Det aktiva objektet gör att den övriga applikationen i likhet 
med Javas trådar kan anropa sändning av  bild och sedan fortsätta med vad den höll på 
med, till exempel ta emot tangentinmatningar. För att kunna kommunicera med servern 
måste klienten arbeta i jämna steg och göra det som servern förväntar sig att den ska 
göra. Utifrån serversidans uppgiftsordning definierades en motsvarande uppgiftsordning 
på sändarsida.
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1. Skicka information om storlek.
2. Skicka bilden.
3. Vänta på resultat
4. Meddela anroparen att resultatet finns att hämta.

Med hjälp  av de aktiva objektens struktur var utformningen av hur detta skulle ske ganska 
given. Efter ett asynkront anrop  ska funktionen SetActive() anropas vilken följs av ett 
anrop av funktionen RunL() vid det tillfälle då det asynkrona anropet fullföljts. Genom att 
skapa olika states som i tur och ordning ändras beroende på den senaste utförda 
handlingen kan det aktiva objektet i RunL() avgöra vilken den nästkommande handlingen 
kommer att bli. Så i detta fall kallar anroparen i steg ett på avkodningsfunktion i det aktiva 
objektet. Den tar bilden som argument och beräknar dess storlek vilken den sedan skickar 
till servern följt av ett anrop till SetActive(). När sändningen av storleksinformation 
fullföljts övergår det aktiva objektet till steg två genom att RunL() anropar en funktion som 
skickar bilden. Eftersom sändningen sköts av  den asynkrona funktionen 
RSocket::Send() i samarbete med den aktiva schemaläggaren och operativsystemets 
ramverk behöver inte det data som ska skickas delas upp. Istället anropas i vanlig ordning 
RunL() när sändningen är klar. Därifrån övergår det aktiva objektet till steg tre vilket är att 
vänta på resultatet. När resultatet mottagits anropas via RunL() en speciell funktion för att 
informera anroparen. Denna funktion är del av en observer som registreras genom det 
aktiva objektets konstruktor. Den som vill använda det aktiva objektet får själv 
implementera observerns interface i den klass där funktionsanropet ska ske. Bortsett från 
ovan angivna uppgiftsordning sker uppkoppling och frånkoppling i det aktiva objektets 
konstruktor respektive destruktor vilket gör det nödvändigt att servern är startad vid de 
tillfälle det aktiva objektet skapas.

6.6.Utformning av GUI och kamerastyrning
Detta avsnitt ska beskriva hur skapandet av det grafiska gränssnittet (Graphical User 
Interface, GUI) och kamerastyrningen gått till.

För att uppfylla syftet med applikationen var en del beslut gällande design tvungna att tas. 
De behov som fanns för applikationen var enligt följande:
• Att kunna ta en bild
• Att kunna presentera resultatet från en avkodning
• Att presentera olika tillgängliga tjänster att använda streckkoden till.

För att uppfylla dessa behov gjordes en uppdelning av applikationens grafiska gränssnitt i 
två vyer. Den ena för att presentera ett gränssnitt för kameran och den andra för  att visa 
resultatet.

6.6.1.Kameravyn
Kameravyn är den första vy som aktiveras när applikationen startar och dess främsta 
uppgift är att tillhandahålla ett grafiskt gränssnitt vilket medger styrning av kameran samt 
visning av kamerans motiv i en sökare. Eftersom vyns uppgift är koncentrerad kring 
kameraanvändning var det angeläget att göra sökarbilden så stor som möjligt och utnyttja 
skärmens yta så bra som möjligt. Därför fyller kamerans sökare upp vyn fullt ut på 
bredden. Under sökaren presenteras användaren av små korta texter som beskriver vad 
applikationen gör samt vad användare borde göra. Ett exempel på hur den ser ut kan ses i 
exempel 15.
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Exempel 15. Applikations kameravy med textmeddelanden till användaren om vad som sker.

När en bild är tagen anropas avkodningen och ett nytt meddelande visas för användaren 
vilket kan ses i exempel 16.

Exempel 16. Meddelande som underrättar användaren om att avkodning sker.

6.6.2.Resultatvyn
Vid designen av resultatvyn, se exempel 17, var det angeläget att presentera resultatet av 
en avkodning på ett tydligt vis. Både i det fall avkodningen lyckats och i det fall den inte 
lyckats. Överst till höger i vyn placerades en rubrik med namnet Result, detta för att göra 
användaren medveten om vart i applikationen denna befinner sig. I det fall avkodningen 
lyckas presenteras resultatet direkt under rubriken Result. Om avkodningen misslyckas 
presenteras texten no result och om servern av någon anledning inte startats presenteras 
texten No connection. Till vänster i vyn placerades en lite miniatyr av den avkodade bilden, 
detta för att i det fall en avkodning misslyckas ge användaren en aning om varför.
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Exempel 17. Applikationens resultatvy.

6.6.3.Implementationstekniska val vid implementering av 
GUI
Applikationer skrivna för S60 använder en färdigdefinierad struktur med ett antal 
obligatoriska klasser namngivna efter ett givet mönster som anropas via operativsystemet i 
olika skeden av programmets exekvering. Den klass som har ansvar att skapa 
programmets vyer och aktivera dessa heter i detta fall CBarcodeScannerAppUI. AppUI-
klassen har även till uppgift att ta emot tangenttryckningar och vidarebefordra dessa till 
respektive vy om så önskas.

Vyväxling
De olika vyväxlingarna sker vid olika tillfällen beroende på var exekveringen av 
applikationen befinner sig. Kameravyn aktiveras i AppUI-klassens konstruktor. När väl en 
bild är tagen finns två operationer som inväntas innan Resultatvyn aktiveras. Den ena är 
att avkodningen av streckkoden ska bli klar och den andra att den bild som tagits ska 
förminskas till en liten miniatyrbild som ska presenteras i resultatvyn. När dessa båda 
operationer är klara anropas aktivering av resultatvyn. Vad som bestämmer när 
vyväxlingen tillbaka till kameravyn ska ske är när användaren gör valet tillbaka med den 
vänstra valknappen på telefonen. Detta skickar kommandot back till funktionen 
HandleCommandL(TInt aCommand)i AppUI-klassen vilket på nytt aktiverar kameravyn 
och avaktiverar resultatvyn. 

Dubbelbuffring
Kamerans sökarbild uppdateras tillräckligt ofta för att sökarbilden ska upplevas 
kontinuerlig och följsam, detta för att det därmed ska bli enklare att ta en bild. Att 
sökarbilden uppdateras ofta medför att bilden kan upplevas flimra. Orsaken till att flimret 
uppstår är att när en ny sökarbild ska ritas, ritas inte alla pixlar i bilden samtidigt. Därför 
om antalet nya bilder per sekund blir större ökar också antalet omritningar och därmed 
utgör den tid som en icke komplett blid visas större del av  den totala tiden vilket bidrar till 
det ökade flimret. Ett sätt att komma runt detta flimmer är att rita sökarbilden på en yta 
vilken ännu inte är synlig på skärmen och sedan när utritningen är klar växla fram den 
färdigritade ytan. Denna metod har använts i applikationen för att uppdatera kamerans 
sökarbild på bästa sätt.
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Förminskning av resultatbild
Den bild som presenteras i GUI:t är en förminskning av den bild kameran fångat i det 
ögonblick en bild tagits. Till en början presenterades endast en liten del av den bild som 
tagits. Av originalbilden utgjorde den mindre bilden ytan från vänstra övre hörnet och så 
långt in på originalbilden som miniatyren var stor. Problemet med denna lösning var att i 
de flesta fall visades ingen del av streckkoden i miniatyren. Därför var det angeläget att 
göra en förminskning av originalbilden. De API:er som finns i Symbian OS för 
bildmanipulering är av asynkron typ. Detta medförde, som med tidigare beskrivna 
ServerSocketConnection, att ett aktivt objekt var tvunget att skapas, vilket fick namnet 
CBarcodeScannerImageResizer. Detta aktiva objekt har en funktion, Convert
(const TDesC8& aData, const TSize aSize), vilken tar bildens rådata och en 
önskad storlek som argument. I slutet av funktionen när det asynkrona bildkonverterings-
API:et är anropat, anropas SetActive() vilket lämnar över konverteringsprocessen till 
operativsystemet vilket kallar på RunL() när den fullföljts. Om konverteringen slutförts 
utan problem meddelas den observer som anroparen registrerat.

Placering av element
Vid placering av  element har inga specifika koordinater angivits detta för att applikationen 
ska fungera på enheter med en bildskärm med en annan upplösning än den använda. 
Detta val var också viktigt för att applikationens GUI skulle visas korrekt även om enhetens 
GUI-roterats till liggande läge. I kameravyn får rotationen som konsekvens att sökaren 
fyller hela bilden på bredden.

Valknappar
De valknappar som visas underst i vyn vid stående läge och i de båda högra hörnen när 
vyn representeras i liggande läge ändras beroende på vilken vy som är aktiverad. När 
kameravyn är aktiverad visas valalternativen val och avsluta. Detta är de fördefinierade 
valalternativen för en applikation gjord för S60. När ett foto av streckkoden tagits och 
väntedialogen visas försvinner valen, detta eftersom användaren endast förväntas vänta 
på att avkodningen ska bli klar. I resultatvyn är alternativen val och tillbaka. Anledningen 
att de skiljer sig mot kameravyns valalternativ är att från resultatvyn förväntas användaren 
gå tillbaka till kameravyn igen för att avkoda en ny streckkod. Om användaren inte skulle 
vilja gå tillbaka finns möjlighet att avsluta applikationen i den meny som kommer upp om 
alternativet val väljs.

Lista med tjänstealternativ
Den lista som presenteras i resultatvyn är av typen CEikTextListBox vilken är en del av 
de grafiska element vilka finns tillgängliga i S60. Genom val i den har användaren 
möjlighet att med streckkodens värde utföra olika operationer baserad på en struktur 
definierad i klassen MDataSourceConnector. Denna klass erbjuder ett interface för 
varje nytt tjänstealternativ som skulle kunna tänkas läggas till applikationen. Det erbjuder 
metoder både för att att spara streckkoden, void SetBarcode(HBufC* aBarcode), 
och för att genomföra ett uppslag eller anrop, void PerformLookup(). Vad som sker 
vid anropet beror på hur varje tjänstealternativ är implementerat. Till exempel erbjuder 
denna applikation tre olika sådana metoder. I två av dem öppnas webbläsaren i telefonen 
med en URL innehållande streckkoden och i den tredje läggs streckkoden i telefonens 
urklippsminne.
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Den lista som visar dessa tjänstealternativ i resultatvyn är implementerad på ett sådant vis 
att om nya tjänster ska läggas till behöver dessa endast läggas till i AppUI-klassens 
konstruktor och inte i resultatvyns klass. Alla pekare till de olika tjänstealternativen sparas i 
en speciell array avsedd för detta, en RPointerArray<MDataSourceConnector>.

Kamerastyrning
För att styra kameran har en wrapper använts kallad CameraWrapper. Den tillhandahåller 
ett interface som gör det smidigt att använda kameran. För att få tillgång till detta interface 
krävs att en binär installationsfil antingen finns installerad på telefonen eller paketeras i 
den applikationen som ska använda det. I detta arbete gjordes det senare. Anledningen att 
denna wrapper använts var dels för dess enkla och smidiga interface men också för att 
kompatibiliteten mellan olika versioner av S60 skulle bibehållas. API:erna för att styra 
kameran i S60 3rd edition feature pack 1 var nämligen inte desamma som i S60 3rd 
edition feature pack 2 men genom att använda wrappern fungerar applikationerna på 
enheter baserade på båda typerna av mjukvara.
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7. Riskanalys
Riskanalys handlar om att ta hand om det som inte ska hända. Att ta reda på vilka skador 
som kan uppstå, vilka hot som ger upphov till skadorna samt ge förslag på åtgärder som 
hanterar den brist som gjort det möjligt för en skada att uppkomma (Salomon, 2005, s.10). 
Första steget i analysen är att identifiera den typ  av information som är en del av det 
system som applikationen utgör.

Applikationen baseras endast på en typ av information och det är streckkoden och det 
GS1-artikelnummer den representerar. Denna information behandlas och rör sig genom 
systemet och därmed skulle skada på den kunna uppstå vid olika skeden av exekveringen 
samt även utanför datorprogrammet, den information som skulle kunna utsättas för skada 
är dock densamma oavsett var den utsätts för skadan. 

Utöver ovan nämnda informationstyp  skulle den information som webbplatserna bokfynd 
och prisjakt använder för att koppla en viss vara till ett GS1-artikelnummer kunna tas med. 
Vad gäller åtgärder av hot som skulle kunna ge upphov till skada i deras system, är inget 
som skulle kunna påverkas med detta arbetes applikation och därmed är det inte relevant 
att utvärdera deras system med avseende på datasäkerhet. För skadan på information 
som skulle drabba något av deras system drabbar inte bara användare av  denna 
applikation utan också alla användare av deras webbplatser och eventuella liknande 
applikationer.

7.1.Skador på informationen
Denna del av risksanalysen fokuserar på vilka skador som informationen skulle kunna 
utsättas för. Skadorna formuleras utifrån ovan nämnda informationsindelningar och är 
uppdelade i kategorierna tillgänglighet, tillförlitlighet och sekretess.

7.1.1.Tillgänglighet
Konsekvensen för information som drabbas av en skada på tillgängligheten gör 
informationen otillgänglig (Salomon, 2004, s.4).

Tillgänglighetsskada på streckkoden eller dess GS1-artikelnummer skulle göra 
användandet av  applikationen omöjlig. Den skada som användaren skulle utsättas för är 
helt enkelt att applikationen inte går att använda och en annan metod för att ta reda på 
pris på vara av  intresse måste väljas. Om till exempel skadan skulle utgöras av en 
streckkod som inte går att läsa skulle varan inte vara möjlig att scanna. En användare 
skulle inte heller kunna använda applikationen eftersom dess tjänster baseras på 
inscannat resultat. De båda tjänsterna prisjakt och bokfynd skulle dock vara möjliga att 
använda på vanligt vis genom att sidorna öppnas i telefonens webbläsare och att varans 
namn eller dess GS-1-artikelnummer manuellt matas in.

Om någon av de båda webbtjänsterna inte skulle vara tillgänglig skulle ingen 
prisinformation kunna fås vilket skulle resultera i att användaren antingen köper en produkt 
utan att veta om den finns för en mindre summa pengar någon annan stans eller inte alls 
köper den av ovissheten av att inte veta om priset är bra eller dåligt.
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7.1.2.Tillförlitlighet
Den skada som drabbar information med avseende på tillförlitligheten innebär att 
informationen inte kommer från sin uppgivna och godkända källa eller har förändrats så att 
den inte längre är korrekt (Salomon, 2004, s.4).

Om en skada på informationen med avseende på tillförlitlighet skulle ske skulle det kunna 
resultera i att fel produkt visas efter en sökning hos bokfynd eller prisjakt. De flesta 
användare borde dock notera att något gått fel och bli irriterade över att applikationen inte 
fungerar som den ska snarare än lurade att tro att ett visst ställe har produkten till ett 
mycket lägre pris trots att det var fel produkt.

7.1.3.Sekretess
Sekretess handlar om att bara den som är behörig ska kunna ta del av  den skyddade 
informationen.

Den information som en streckkod och dess GS-1-artikelnummer utgör är inte i sig en 
skyddad information. Streckkoderna är läsbara för den som så behagar. Däremot 
kopplingen mellan streckkodsinformation och användare skulle kunna användas emot 
användaren. Kopplingen mellan användare och GS-1-artikelnummer är inget som är 
tillgängligt för vem som helst och därmed krävs ett aktivt handlande för att komma åt den 
informationen. En skada skulle uppstå i det fall den som tagit ett aktivt handlade för att få 
tag på denna information gjort detta i syfte att skada personer som kan kopplas till en viss 
produkt eller artikel.

7.2.Hot
Hoten är den oönskade händelsen som orsakar skadan. Hot är sådana till sin natur att de 
orsakas av en hotagent. Denna agent kan antigen vara avsiktlig eller oavsiktlig.

7.2.1.Avsiktliga
En hotagent som åsamkar skador med avseende på tillgängligheten skulle kunna vara 
Miljöaktivister vilka skrapar bort streckkoderna från produkter som innehåller miljöfarliga 
ämnen så som kvicksilver. Scenariot verkar inte troligt men är å andra sidan inte heller 
omöjligt.
 
Hotagenter som åsamkar skador med avseende på tillförlitligheten skulle kunna vara 
kunder som tror att de kan betala ett lägre pris för en produkt om de kan flytta en 
streckkod från en billigare produkt till en dyrare. Det skulle också kunna vara en oärlig 
affärsidkare som ersätter streckkoderna för att lura kunderna att betala ett högre pris. 
Båda hotagenterna mot skador med avseende på tillförlitligheten är högst osannolika. Den 
brist som de hittills nämnda hotageterna skulle utnyttja är att streckkoden i sig själv  inte 
binder en vara till ett visst nummer samt att streckkoderna läses rent visuellt och om koden 
är skadad på ett olyckligt vis så skulle det kunna bli omöjligt att läsa den. 

En annan hotagent med avseende på tillförlitligheten skulle kunna vara ett bolag vilka vill 
göra reklam för sina produkter genom att påverka uppslagningen av  priser mot någon av 
de två webbtjänsterna, exempelvis genom phishing av  prisjakt eller bokfynd så att deras 
företag alltid visar det lägsta priset på respektive sida. Phishing handlar egentligen om att 
lura av en användare dess användarnamn, lösenord eller kontokortsinformation genom 
falska hemsidor eller e-post som utsäger sig för att vara något de inte är. I detta fall åsyftas 
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den del inom Phising som får användaren att tro att sidan är en annan än vad den ser ut 
att vara. Vetskap om vilken brist en eventuell hotagent skulle kunna utnyttja för att 
åstadkomma detta är inte tillgänglig.

Den sista hotagenten skulle kunna vara en stat eller organisation som använder sig av 
censur och därmed skulle vara intresserad av att kartlägga vad för typ av artiklar eller 
böcker en användare scannar. När priset slås upp skulle produktens GS1-artikelnummer 
kunna kopplas till användarens identitet. Den brist som hotagenten skulle utnyttja är att 
GS1-artikelnumret skickas i klartext till den sida användaren begär att öppna från 
applikationen och den typ av skada de skulle åstadkomma är skada på sekretess. 
Eventuellt skulle en brist kunna utnyttjas som baseras på att GS1-artikelnummret skickas i 
klartext mellan serverapplikationen och klientapplikationen.

7.2.2.Oavsiktliga
En streckkod skulle kunna ha skadats vid ovarsam hantering av en vara och därmed bli 
oläsbar. Denna typ av skada skulle drabba informationen med avseende på tillgänglighet 
och den brist som hotagenten skulle utnyttja är att streckkoderna läses rent visuellt och om 
koden är skadad på ett olyckligt vis så skulle det kunna bli omöjligt att läsa den. 

Problem som har med telefonen att göra. Till exempel att batteriet skulle ha tagit slut eller 
att smuts på kameralinsen förhindrar att tillräckligt skarpa bilder skulle tas är exempel på 
hot som skulle generera skador med avseende på tillgänglighet. Den brist som skulle 
utnyttjas är svår att utpeka och det skulle kunna variera från telefon till telefon beroende 
på dess konstruktion. Exempelvis om kameralinsen är repig kanske bristen är att telefonen 
inte har ett linsskydd.

Prisjakts eller bokfynds respektive webbplatser skulle kunna vara drabbade av problem 
vilket gör att det inte längre är tillgängliga. Detta skulle ge skador på information med 
avseende på tillgänglighet. Någon direkt brist finns inte vetskap om eftersom kontrollen av 
detta ligger utanför applikationen.

7.3.Åtgärder
I det fall en streckkod på en bok eller vara skadats kan användaren antingen scanna en till 
likadan produkt, alternativt använda någon av  de två webbtjänsterna manuellt i telefonens 
webbläsare på samma vis som denne hade gjort ifall denne inte haft tillgång till 
applikationen. Skada på informationen med avseende på tillgänglighet får för användaren 
inte särskilt stora konsekvenser samtidigt som eventuella åtgärder är svåra och har mer 
med en brist i hela streckkodssystemet snarare än en brist i applikationen.

Den brist som gör det möjligt att en skada med avseende på tillförlitligheten skulle kunnat 
skett måste användaren själv vara uppmärksam på. I och med att streckkoden och dess 
GS1-artikelnumer i sig själv  inte innehåller information om vilken varan är måste 
användaren själv kontrollera att rätt artikel visas efter inscanning och uppslagning. Men att 
göra en åtgärd mot att fel streckkod skulle sitta på en vara är svårt och kanske inte heller 
nödvändigt eftersom konsekvensen för användaren inte skulle bli så allvarlig.

Vad beträffar den tjänst som bokfynd och prisjakt tillhandahåller och eventuella brister som 
de har är inget som användaren av systemet kan påverka. Lika lite utvecklaren av 
applikationen. Om tjänsterna inte skulle vara tillgängliga blir som tidigare sagts valet upp 
till användare om denna ska handla eller inte handla en vara utan att veta dess lägsta pris.
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Av de brister som skulle kunna utnyttjas till att göra skada på informationen med avseende 
på sekretess så kan den första, där GS1-artikelnumret skickas i klartext till respektive 
webbplats, likställas med att som internetanvändare skriva ett sökord på respektive sida i 
sin webbläsara på sin dator. Om användaren inte har friheten att söka efter vad den 
önskar i den den stat eller situation den befinner sig borde den inte heller använda 
applikationen till att scanna böcker eller andra artiklar som den normalt inte har friheten att 
söka efter. En möjlig lösning på denna brist skulle kunna varit att utöka applikationen med 
en tillhörande server till vilken applikationen ansluter sig med en krypterad anslutning. 
Denna server skulle antingen kunna agera proxy eller bara hämta informationen och 
skicka tillbaka den på annat förutbestämt sett. På så vis skulle inte en användare lika lätt 
kunna kopplas till en viss sökning. Att utöka applikationen med en egen server bedömdes i 
detta skede inte som t i l l räckl igt angeläget med tanke på att de båda 
prisuppslagningstjänsterna endast lagts till som demonstration av vad som skulle kunna 
göras med streckkoderna samt visa hur interfacet för olika uppslagningstjänster kan 
användas. Det är inte lika troligt att bristen som baseras på att streckkoderna skickas i 
klartext mellan server och klient skulle gå utnyttja. Detta eftersom det skulle kräva att 
någon form av skadlig kod installerats på enheten, något som är mycket osannolikt dels 
för att användaren själv måste godkänna varje installation av ny mjukvara men också 
eftersom den skadliga koden troligen skulle behöva använda skyddade API-er vilket skulle 
kräva signering via Symbian Signed.

De brister som har med telefonen att göra får lite olika åtgärder beroende på vilken brist 
som utnyttjats. Exakt hur i alla förekommande fall en viss brist ska åtgärdas finns ingen 
mening att gå igenom, dels eftersom att bristerna kan vara många men också för att flera 
av bristernas åtgärder förefaller logiska. Exempelvis om batterierna är slut åtgärdas bristen 
med att ladda batterierna eller ersätta dessa om kapaciteten försämrats med tiden. Det 
finns dock en brist och dess åtgärd som kan vara värd att nämna och den är att tidiga 
enheter med S60 3rd edition inte utrustats med tillräckligt med ram-minne. I dessa enheter 
tar minnet slut samtidigt som servern håller på att avkoda bilden vilket får till följd att 
servern stänger av sig själv i det tysta. Att åtgärda denna brist borde ha varit tillverkarens 
ansvar genom att antingen tillåta operativsystemet att använda virtuellt minne eller genom 
att byta ut de felaktiga enheterna. Detta har inte tillverkarna gjort och därför återstår för 
användaren att åtgärda bristen genom att köpa en ny telefon med mer ram-minne.
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8. Diskussion
8.1.Relaterade lösningar
Detta avsnitt har till syfte att belysa liknande arbete och lösningar samt ge förslag på 
framtida arbete och förbättringar som kan göras. Utöver den teknik som detta 
examensarbete fokuserat på, EAN-13, finna både andra typer av koder och 
taggningssystem. 

8.1.1.Andra identifieringstekniker
EAN-13 tillhör typen endimensionell streckkod, utöver EAN-13 finns flera andra olika 
endimensionella streckkoder. Utöver endimensionella streckkoder finns tvådimensionella 
streckkoder vilka utvecklades genom stegvis vidareutveckling av de endimensionella 
streckkoderna (DENSO, 2003). Fördelarna med de tvådimensionella jämfört med de 
endimensionella är att de kan innehålla avsevärt mycket mera information. QR-koderna 
har som huvudfunktioner, stor kapacitet, de upptar liten yta och de går fort att scanna. 
Dess användning har blivit mest påtaglig i Japan i och med att mobiltelefonoperatören 
NTTDocomo började bygga in stöd för QR-koder i sina telefoner och marknadsföra 
koderna år 2000. Enligt en undersökning genomförd av infoPlant för NTTDocomo år 2005 
var förekomsten av dessa QR-koder vanligast i illustrerade tidskrifter följt av reklamblad 
och dagstidningar (Ken Y-N, 2005). Av de som använder QR-koderna var vanligaste 
användningsområdena att läsa en URL för att komma åt en hemsida följt av att lägga till 
en kontakt i telefonboken från ett visitkort och som tredje vanligaste användningsområde 
som biljett till konserter och resor. I framtiden kommer vi få se QR-koderna till andra 
användningsområden. Exempelvis bedrivs forskning vid Linköpings universitet där QR-
koder är tänkta att användas för kommunikation mellan en offentlig dator och en 
kamerautrustad handhållen enhet, till exempel en smartphone, i syfte att tillhandahålla 
autentisering av användaren (Vapen A., Byers D., Shahmehri N., 2010). Tekniken kallas  
för optical challenge-response och det går till så att användaren fotograferar en QR-kod 
som visas på datorns bildskärm (challange). Denna QR-kod har skickats som svar på 
begäran om inloggning. I telefonen körs ett program med vilket användaren fotograferar 
QR-koden vilket får som resultat att en ny QR-kod visas på telefonens display. Denna QR-
kod ska användaren i sin tur visa för datorns webbkamera som i sin tur fotograferar koden 
och skickar tillbaka denna till servern (response). Om servern mottar den väntade 
responsen blir användaren inloggad. Denna autentiseringslösning har som sin främsta 
fördel att den är mer säker än lösenord samtidigt som den är enkel, snabb  och lättanvänd, 
till skillnad mot traditionell challenge-response.

RFID (Radio Frequency Identification) är en annan teknik som används för identifiering av 
saker och som började utvecklas redan på 40-talet (Roberts, 2006). Tekniken bygger på 
radiokommunikation och det finns flera metoder för identifikation men den vanligaste är att 
med en unik identifierare (RFID Tag) märka det man vill kunna identifiera. En RFID Tag 
kan sägas vara både aktiv  eller passiv  och skillnaden har att gör med deras 
strömförsörjning samt om de har skrivbart minne eller endast läsbart. Olika frekvenser 
används och beroende på frekvensen varierar räckvidden emellan 30cm upptill 100-tals 
meter. RFID-tekniken är på en rad områden en förbättring jämfört med streckkodstekniken 
genom att den inte använder optisk läsning, att den har möjlighet till större 
informationsinnehåll på fysiskt litet utrymme och att tvåvägskommunikation är möjlig. 
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Några exempel på vad RFID används till är märkning av  djur, märkning av bagage på 
flygplan, i kontokort, på containrar i hamnar, i däck på bilar och till många fler ändamål. En 
intressant RFID-teknik för mobiltelefoner erbjuds via NFC (Near Field Communication). 
Denna teknik används mestadels i Japan och Sydkorea för att tillexempel betala med 
mobiltelefonen (Paus, 2007, s.1). Antalet telefoner som har NFC integrerat tros öka de 
kommande åren.

8.1.2. Avkodning av EAN-13 i mobiltelefoner
Populariteten kring streckkodsavkodning med mobiltelefonkamera är stor och runt om i 
världen har olika projekt gjorts som syftar till detta. Vid School of Engineering and 
Mathematics Edith Cowan University har Douglas Chai och Florian Hock arbetat med 
avkodning av streckkoder på bilder tagna med digitalkamera (Chai, 2005). De framför i sin 
artikel en beskrivning av en algoritm för att avkoda streckkoder från bilder. Deras 
långsiktiga mål är att göra det möjligt för enheter med en kamera, till exempel en 
mobiltelefon, att agera streckkodsläsare. Likaså har Robert Adelmann, Marc Langheinrich 
och Christian Flörkemeier vid Institute for Pervasive Computing ETH Zurich utvecklat ett 
EAN-13 streckkodsigenkännings- och informationssystem som är tillräckligt snabbt för att 
användas på kamerautrustade mobiltelefoner (Adelmann, 2006 D). De gjorde försök med 
applikationer i telefoner och ett problem de mötte var bristande API-er för styrning av 
autofokus varför en separat makrolins användes. Resultatet av deras arbete lanserades 
under namnet Batoo och finns att läsa om i kapitlet om avkodare(3.Avkodare). Steffen 
Wachenfeld, Sebastian Terlunen och Xiaoyi Jiang tillhörande Computer Vision and Pattern 
Recognition Group  vid Department of Computer Science på University i Münster, Tyskland 
har också tagit fram en algoritm för avkodning av streckkoder med telefonens kamera 
(Wachenfeld, 2008). De har gjort två implementationer, en som körs i Matlab och en som 
körs i en Symbian OS-baserad mobiltelefon mycket lik den som använts vid utvecklandet 
av detta arbetes applikation. Dessa ovannämnda publikationer är exempel på att intresset 
runt om i den akademiska världen för streckkodsavkodning med mobiltelefonen är stort. Av 
dessa tidigare genomförda arbeten lämnar endast R. Adelmannʼs projekt efter sig öppen 
källkod vilken skulle kunnat ha använts i detta arbete. Dess applikation kunde dock inte 
styra autofokusen i telefonens kamera, ett problem som däremot detta arbete löst. 
Gemensamt för alla ovan nämnda projekt var att de utvecklade algoritmer, något som 
detta arbete inte syftat till.

Bland kommersiella produkter finns till exempel NeoReader. Det är en läsare framtagen för 
en mängd olika plattformar och den är gjord för att stödja en mängd olika streckkodstyper, 
däribland EAN-13 (NeoMedia Technologies Inc., 2007). Enligt tillverkaren är syftet med 
applikationen att ”användaren ska slippa skriva in URL:er, skrolla igenom långa listor med 
sökresultat och slippa krångliga telefonmenyer” (min översättning från engelska). 
Applikationen är gratis och möjlighet att skapa egna streckkoder erbjuds. Prestandan på 
applikationen är god och scanningarna lyckas i de flesta fall. Vid riktigt små streckkoder är 
avståndet, vinkeln och ljuset kritiskt för att scanningen ska lyckas. Däremot ger 
uppslagningarna mot deras onlinetjänst i de flesta fall inga träffar och detta minskar 
användningsområdet för applikationen. Till skillnad mot detta arbetes applikation finns 
ingen möjlighet att spara inscannad streckkod i telefonens urklippsminne eller möjlighet att 
välja vilken tjänst som streckkoden ska användas med. I och med att NeoReader är 
kommersiell finns ingen källkod tillgänglig och egen vidareutveckling av applikationen är 
inte möjligt. Ett annat exempel på en kommersiell programvara för att scanna streckkoder 
med mobiltelefonen är UpCode (UpCode ltd., 2007). De tillhandahåller lösningar för att 
täcka behov inom en rad olika områden. Själva programmet är gratis och har stöd för 
vanliga EAN-13 streckkoder och som sådan läsare fungerar den bra så länge koden är 
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tillräckligt stor. Exempelvis är streckkoden på en liten tändsticksask för liten för att kunna 
scannas med UpCode. Detta arbetes streckkodsläsare klarar sådana streckkoder, vilket 
även NeoReader gör om än inte lika bra.

Jämfört med alla andra alternativ vilka har stötts på har detta arbetes applikation som 
största nackdel att den består av två applikationer. Fördelar som den har gentemot en del 
andra är att avkodningsalgoritmen som den använder sig av  är riktigt bra vilket också gör 
att resultatet blir bra.

8.2.Förslag på förbättringar och förändringar
Trots att lösningen fungerar bra finns förbättringar som kan göras, dessa presenteras i 
detta avsnitt. Avsnittet är indelat i tre olika områden vilka behandlar de olika förslagen till 
förbättringar.
8.2.1.Klient/server-lösningen
På grund av uppbyggnaden med en server och en klient blir handhavandet av 
applikationen rätt komplicerat eftersom mer än en applikation måsta startas samt att 
servern måste startas om varje gång klientapplikationen startas om. Två olika förslag till 
förbättringar när det gäller detta finns. Det första förslaget baseras på att behålla 
klientserverlösningen men förbättra för användaren genom att dölja serverns existens. 
Problem som skulle behöva lösas med det alternativet är följande:
• Se till så att klientapplikationen automatiskt startar servern i bakgrunden och stänger 

denna när den själv stängs.
• Att serverapplikationen finns inbakad i klientapplikationens installationsfil.
• Signera serverapplikationen så att den alltid ges tillåtelse att använda nätverket utan att 

användaren tillfrågas.
• Dölja serverapplikationen i systemet så att den saknar ikon i menyerna samt inte finns 

med i listan över startade program.

Det andra förslaget bygger på att försöka integrera hela lösningen i en enda applikation. 
Detta skulle eliminera alla ovanstående problem och den lösningen skulle bestå av en 
enda applikation skriven i Symbian C++ med en algoritm skriven i C++. Den avkodare som 
använts i detta examensarbete var skriven i Java men utvecklarna bakom denna har även 
påbörjat en översättning till C++. Ett alternativ kan vara att på egen hand översätta 
avkodaren och eventuellt samtidigt bidra till ZXingʼs utveckling. En annan väg skulle vara 
att utveckla en helt ny algoritm som implementeras i rätt språk från början. Oavsett om 
befintlig avkodare översätts eller om ny utvecklas skulle detta resultera i en mer robust 
lösning samtidigt som det arbete som skulle krävas skulle vara betydligt mer omfattande 
än om det första alternativet skulle väljas.

8.2.2.Alternativa inläsningssätt
Den lösning som gjorts bygger på att en stillbild avkodas. Detta gör att användaren måste 
vänta tills bilden är i fokus och tagen. Under tiden som detta sker ska telefonen och 
streckkoden hållas så stilla som möjligt. Detta är något som är svårt att upprätta om till 
exempel en vara som ska scannas hålls i den ena handen och telefonen i den andra. 
Förslag på förändringar inom detta område är två. Det första skulle vara att göra om 
applikationen så att den istället för att använda autofokus ställer in kameran i fix fokus med 
så liten närgräns som möjligt, kanske med hjälp av macroläge. Användaren skulle då på 
egen hand få föra kameran tills streckkoden är i skärpa i applikationens sökare. Denna 
metod skulle minska tiden som kameran och varan behöver hållas helt stilla. Ett problem 
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med denna förändringen ihop  med den nuvarande implementationen av sökarbilden är att 
den är alldeles för dålig för att skärpa skulle kunna detekteras med hjälp av den. Det andra 
förslaget på förändring är att istället för att avkoda stillbilder, avkoda frames ifrån en 
videoström. Med denna förbättring skulle användaren bara kunna hålla kameran framför 
streckkoden tills avkodningen lyckats. De problem som finns med den nuvarande 
implementationen som behöver lösas för att detta skulle vara genomförbart handlar om 
prestanda. Den tid som det tar att avkoda en bild idag är alldeles för lång för att det skulle 
vara möjligt att avkoda en videoström. En lösning på detta skulle åter igen vara att skriva 
om koden för avkodningen till C++ för att på så sätt eliminera behovet av socket-
kommunikationen och förbättra prestandan. En bild ifrån en videoström skulle ha en lägra 
upplösning än motsvarande stillbild och det skulle öka behovet av  att streckkoden är i god 
skärpa och täcker tillräckligt stor del av bilden. En begränsande faktor är därmed 
kamerans optik och dess närgräns. Med en minsta närgräns som är för stor skulle 
upplösningen av streckkoden inte bli tillräckligt hög för att den skulle gå att avkoda.

8.2.3.Utvecklandet av tjänster
De applikationer som utvecklats i detta examensarbete erbjuder avläsning av  streckkoder 
med telefonens kamera. Som exempel på användningsområden för inlästa streckkoder 
har i applikationen lagts in möjlighet att söka efter böcker på Bokfynd samt artiklar på 
Prisjakt. Trots att det finns många förbättringar gällande avkodningen att göra skulle den 
självklara vidareutvecklingen av applikationen vara ihop med en ny tjänst. Att avläsa 
streckkoder med telefonens kamera är inte helt nytt, vilket kan ses i avsnittet Avkodning av 
EAN-13 i mobiltelefoner, och en del olika applikationer som gör just detta med varierande 
resultat finns redan men området tjänsteutveckling har fortfarande potential för nya 
innovationer. Att utveckla en shoppinglösning för mobiltelefoner skulle kunna vara en 
naturlig utveckling.
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9. Slutsats

Detta arbete har mynnat ut i en exempelapplikation som kan köras på en mobiltelefon med 
S60 och Symbian OS vilken kan med telefonens kamera fotografera och avkoda 
streckkoder. Den kan mycket väl bidra till framtida utveckling av en shoppinglösning med 
mobiltelefonen som handscanner och med betalning i telefonen. Dock har detta arbete 
fokuserat på att få till avkodning i telefonerna och medge möjlighet att vidareutveckla detta 
genom att för uppdragsgivarna ha full tillgäng till källkoden.

I förhållande till den tid som examensarbetet har erbjudit och med de förutsättningar som 
fanns är lösningen god. Den klarar av att scanna streckkoder av varierande storlek. De 
minsta streckkoderna som går att avkoda är mindre än vad någon annan testad 
applikation lyckats avkoda. Om användaren håller kameran och streckkoden någorlunda 
stilla och med bra omgivningsljus lyckas avkodningen vid varje försök. Uppdelningen 
mellan klient och server är inte helt optimal men största nackdelen med det är inte att den 
skulle fungera sämre än en integrerad lösning utan att det är komplicerat att behöva start 
två applikationer för en slutanvändare.

Denna lösning har inte som en del redan existerande lösningar realtidsscanning, däremot 
erbjuder den möjlighet att lyckas med scanning av mindre streckkoder än de redan 
existerande testade applikationerna. Till stor hjälp  till, för att uppnå så bra resultat har 
ZXing´s avkodningsalgoritm varit. ZXing har själva en applikation för att köras på J2ME 
vilken lider av de begränsade Java-API:erna som telefonerna med S60 och Symbian OS 
erbjuder med avseende på bristen av att inte kunna styra kamerans autofokus. Detta 
arbetes applikation har kommit runt det problemet och erbjuder möjlighet att både 
använde den förnämlig ZXing-avkodaren ihop  med kamerorna i Symbian OS utrustade 
telefoner med fokuseringsmöjlighet.

För uppdragsgivaren hade alternativet till detta examensarbete varit att finna en redan 
fungerande lösning med en lämplig licens och öppen källkod för att göra sin 
vidareutveckling ifrån. Detta var något som inte fanns. I och med förstudien och 
utvärderande av avkodare letades efter alla tänkbara alternativ  och inte ett enda alternativ 
med rätt licens och öppen källkod fanns tillgängligt. Därför är detta examensarbete av stor 
betydelse för framtida tjänster som utvecklas hos uppdragsgivaren kring 
streckkodsavkodning i en Symbian OS utrustad mobiltelefon.

Framtida arbete skulle kunna vara att ta fram en tjänst som medger shopping med 
telefonen. Detta med en vidareutveckling av klientapplikationen och en server som kan 
hantera alla transaktioner. När detta väl är gjort finns ingen anledning att begränsa sig vid 
Symbian OS och S60. Många andra plattformar är på stor frammarsch och många enheter 
inom dessa plattformar har tillräckligt bra kameror för streckkodsavkodning och betydligt 
kraftfullare processorer. En nackdel med Symbian OS jämfört med exempelvis iPhone OS 
är att användarn som köpt en iPhone verkar vara mer medvetna om sin telefons 
avancerade funktioner i högre grad än den som köpt en S60-telefon. Ett exempel på detta 
är användningen av telefonens webbläsare, ett område där iPhone trots mindre marknads 
andel än Symbian OS har ett större webbanvändande (StatCounter, 2009). Detta får till 
följd att trots att marknadsandelen för iPhone är mindre skulle troligen en shopping 
applikation användas av fler användare med den telefonen med tanke på användarnas 

50 av 62

Kapitel



nyfikenhet att prova på nya funktioner. Detta exempel visar på komplexiteten att utreda 
vilka plattformar som är värda att satsa på och detta bör vägas mot kostnaden att utveckla 
för plattformen jämfört med den vinst det går att göra. Några andra intressanta plattformar 
som är på frammarsch är Googles Andoid OS, vilken hittills inte fått så stor genomslag, 
Palm WebOS vilket är ganska nytt och på väg till Europa. Nokia har börjat satsa på 
linuxbaserade operativsystemet Maemo parallellt med Symbian OS. Utöver dessa finns 
Windows CE, vilket har ungefär samma användning som Android OS samt Blackberry OS 
vilket är det tredje vanligaste operativsystemet vid webbanvändning globalt (StatCounter, 
2009)

Datasäkerhetsaspekterna på denna applikation har endast i ett fåtal fall upptäckts kunna 
ge allvarliga påföljder. Om vidareutvecklingen till en shoppinglösning fullföljs måste stor 
vikt läggas vid datasäkerheten. Så fort en applikation ska hantera transaktioner kommer 
garanterat hotagenterna att bli flera eftersom att knäcka systemet skulle kunna erbjuda en 
ekonomisk vinning för agenten.
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Källor
Denna del av rapporten innehåller källor. Värt att nämna är att S60.com har stängts ned 
sedan informationen hämtats därifrån, detta eftersom S60 övergår in i det nya Symbian 
Foundation (S60, 2009 D).
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CBarcodeScannerApplication

CBarcodeScannerDocument

CBarcodeScannerAppUi

CViewfinderView

CSocketConnectorClient

+void OpenL()
+void Close()
+void DecodeL(TDesC8& 
aData)

+TBuf8<40> iResult

MDataSourceConnector

+virtual TDesC& GetDescription()
+virtual TDesC& GetName()
+virtual void SetBarcode(HBufC* 
aBarcode)
+virtual void PerformLookup()

CBokfynd

+static CBokfynd* getInstance()
+virtual TDesC& GetDescription()
+virtual TDesC& GetName()
+virtual void SetBarcode(HBufC* 
aBarcode)
+virtual void PerformLookup()

-static CBokfynd* iInstance
-HBufC* iBarcode
-TBuf<10> iName
-TBuf<30> iDescription

Koppling mot bildavkodningKoppling mot datakälla

client TCP Socket

MActiveConnectorNotify

+virtual void 
ResultAvailiable()

CResultView

1. Designspecifikation
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ZXing core library

DecoderServerMidlet

-void startApp()
-void pausApp()
-void destroyApp(boolean 
unconditional)
+void exit MIDlet()
+void commandAction(a 
command, a displayable)
+void resetThread()

-Command...

serverSocket

Bildavkodningsserver

SocketServer

+void run()
-void initServer()
-String readClientData()
-byte[] readChunkOfData(int chunkSize)
-Image toImage(byte[] imageBytes)
-void writeClientData(String data)
+void quit()
-void closeServer()

private boolean quit;
-ServerSocketConnection server;
-SocketConnection client;
-DataInputStream dis;
-DataOutputStream dos;
-String msg;
-String result;
-DecoderServerMidlet parent;
-String state;
-static String start;
-static String connected;
-static String end;
-static String received;

Denna del beskriver serverapplikationen som 
är ansvarig för avkodningen av bilden.
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Bilaga 2. Use Case Diagram
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Bilaga 3. Symbian OS Malware
Namn Date of 

discovery
Version of OS Link Link

*(alla adresser ska påbörjas med 
http://www.f-secure.com/)

AppDisabler.A
Appdisabler.B
Appdisabler.C
Appdisabler.D
Appdisabler.E
Appdisabler.F
Appdisabler.G
Appdisabler.H
Appdisabler.I
Appdisabler.J
Appdisabler.K
Appdisabler.L
Appdisabler.M
AppDisabler.N
Appdisabler.O

Appdisabler.P

AppDisabler.Q

AppDisabler.R

AppDisabler.S

Commwarrior.A

Commwarrior.B

Commwarrior.C

Commwarrior.D

Commwarrior.E

Commwarrior.F

Commwarrior.G

Commwarrior.H

Commwarrior.I

Commwarrior.J

Commwarrior.K

Commwarrior.L

Commwarrior.M

Commwarrior.N

Commwarrior.Q

SymbOS/
AppDisabler
SymbOS/
AppDisabler.U
SymbOS/Beselo

SymbOS/
Beselo.B

*/v-descs/appdisabler_a.shtml
2005-05-17 */v-descs/appdisabler_b.shtml
2005-08-17 */v-descs/appdisabler_c.shtml
2005-10-02 S90 */v-descs/appdisabler_d.shtml
2004-12-13 */v-descs/appdisabler_e.shtml
2004-12-13 */v-descs/appdisabler_f.shtml
2004-12-13 */v-descs/appdisabler_g.shtml
2005-11-25 */v-descs/appdisabler_h.shtml
2005-11-25 */v-descs/appdisabler_i.shtml
2006-10-22 */v-descs/appdisabler_j.shtml
2006-10-24 */v-descs/appdisabler_k.shtml
2006-10-25 */v-descs/appdisabler_l.shtml
2006-10-25 */v-descs/appdisabler_m.shtml
2006-10-31 */v-descs/appdisabler_n.shtml
2006-11-06 */v-descs/appdisabler_o.shtml

2006-11-06 */v-descs/appdisabler_p.shtml

2006-11-06 */v-descs/appdisabler_q.shtml

2006-11-11 */v-descs/appdisabler_r.shtml

*/v-descs/appdisabler_s.shtml

*/v-descs/commwarrior_a.shtml

*/v-descs/commwarrior_c.shtml

*/v-descs/commwarrior_d.shtml

2006-03-07 */v-descs/commwarrior_d.shtml

2006-03-12 */v-descs/commwarrior_e.shtml

2006-03-27 */v-descs/commwarrior_f.shtml

2006-03-27 */v-descs/commwarrior_g.shtml

2006-04-10 */v-descs/commwarrior_h.shtml

2006-03-20 */v-descs/commwarrior_i.shtml

2006-05-11 */v-descs/commwarrior_j.shtml

2006-05-16 */v-descs/commwarrior_k.shtml

2006-06-01 */v-descs/commwarrior_l.shtml

2006-06-01 */v-descs/commwarrior_m.shtml

2006-06-12 */v-descs/commwarrior_n.shtml

2006-08-01 S60 2nd ed. */v-descs/commwarrior_q.shtml

*/v-descs/trojan_symbos_appdisabler.shtml

*/v-descs/trojan_symbos_appdisabler_u.shtml

2007-12-21 S60 2nd ed. */v-descs/worm_symbos_beselo.shtml

2007-12-21 S60 2nd ed. */v-descs/worm_symbos_beselo_b.shtml
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http://www.f-secure.com/v-descs/commwarrior_f.shtml
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http://www.f-secure.com/v-descs/commwarrior_h.shtml
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http://www.f-secure.com/v-descs/commwarrior_m.shtml
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Namn Date of 
discovery

Version of OS Link Link
*(alla adresser ska påbörjas med 

http://www.f-secure.com/)
SymbOS/
Cabir.AI
SymbOS/
Cardtrap.A
SymbOS/
CardTrap.AL
SymbOS/
Commwarrior
SymbOS/Feak

SymbOS/
Flerprox.C
SymbOS/
Flexispy.F
SymbOS/Flocker

SymbOS/
HatiHati.A
SymbOS/Kiazha

SymbOS/
MultiDropper
SymbOS/
PbBLister.A
SymbOS/
Pornidal.A
SymbOS/
Skulls.A
SymbOS/
SMSAnywhere
SymbOS/
SMSCurse.A
SymbOS/
SrvSender
SymbOS/
Yakkis.A
SymbOS/Yxe

2006-01-25 */v-descs/bluetooth-worm_symbos_cabir_ai.shtml

2004-12-13 */v-descs/cardtrap_a.shtml

S60 1st & 2nd ed. */v-descs/trojan_symbos_cardtrap_al.shtml

S60 2nd ed. */v-descs/commwarrior.shtml

*/v-descs/commwarrior_b.shtml

2006-09-25 */v-descs/trojan_symbos_flerprox_c.shtml

S60 3rd ed. */sw-desc/spyware_symbos_flexispy_f.shtml

2008-04-18 S60 2nd ed. */v-descs/trojan_symbos_flocker.shtml

S60 2nd ed. */v-descs/worm_symbos_hatihati_a.shtml

2008-03-06 S60 2nd ed. */v-descs/trojan_symbos_kiazha.shtml

2008-03-06 S60 2nd ed. */v-descs/trojan_symbos_multidropper.shtml

S60 1st & 2nd ed. */v-descs/trojan_symbos_pbblister_a.shtml

*/sw-desc/dialer_symbos_pornidal_a.shtml

2004-11-19 S60 1st ed. */v-descs/skulls.shtml

S60 2nd & 3rd ed. */sw-desc/riskware_symbos_smsanywhere.shtml

S60 2nd & 3rd ed. */v-descs/exploit_symbos_smscurse_a.shtml

S60 2nd ed. */v-descs/trojan_symbos_srvsender.shtml

S60 1st & 2nd ed. */v-descs/trojan_symbos_yakkis_a.shtml

S60 3rd ed. */v-descs/trojan_symbos_yxe.shtml
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