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Examensarbetet undersöker möjligheten till att integrera mobila enheter i en portallösning som bygger
på en tjänstebaserad arkitektur. En portal är en helhetslösning för att tillfredställa företags behov av
publik webb, intranät och extranät. Arbetet börjar med att identifiera intressanta tjänstekoncept för
mobila enheter, innan ett specifikt koncept väljs ut för att sedan implementeras som en smart
klientlösning.  På vägen fram till den slutliga prototypen avhandlas områden som tillfälligt uppkopplade
klienter, olika tekniker för kommunikation mellan server och mobil enhet och till viss mån datasäkerhet.
All implementering sker under Microsoft .NET med C# som programmeringsspråk. Specifikt för
programmeringen av handenheten, som är en hybrid mellan en PDA och en mobiltelefon, har .NET
Compact Framework använts 

Arbetet är det slutgiltiga examinationsmomentet på utbildningen till Civilingenjör inom Medieteknik på
Linköping Universitet. Merparten av projektet utfördes under hösten 2004 på plats hos uppdragsgivaren
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Abstract
The master thesis is examining the possibilities to integrate a mobile unit in a portal service built on a
service oriented architecture. A portal is an overall solution for the need of public web, intranet and
extranet of an enterprise. The thesis starts off by identifying interesting business concepts for mobile
units. Then a specific concept is chosen to be implemented as a smart client solution. On the way to the
final prototype application areas such as occasionally connected clients, different technologies for the
communication between the server and the client, and to a certain degree security issues are covered.
The Microsoft .NET is used as developing environment with C# as the chosen programming language.
Specifically for the programming of the mobile unit, a hybrid of a PDA and a mobile phone, Microsoft
.NET Compact Framework is used. 
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Sammanfattning 
Examensarbetet undersöker möjligheten till att integrera mobila enheter i en portallösning som 
bygger på en tjänstebaserad arkitektur. En portal är en helhetslösning för att tillfredställa företags 
behov av publik webb, intranät och extranät. Arbetet börjar med att identifiera intressanta 
tjänstekoncept för mobila enheter, innan ett specifikt koncept väljs ut för att sedan implementeras 
som en smart klientlösning.  På vägen fram till den slutliga prototypen avhandlas områden som 
tillfälligt uppkopplade klienter, olika tekniker för kommunikation mellan server och mobil enhet och 
till viss mån datasäkerhet. All implementering sker under Microsoft .NET med C# som 
programmeringsspråk. Specifikt för programmeringen av handenheten, som är en hybrid mellan 
en PDA och en mobiltelefon, har .NET Compact Framework använts  
 
Arbetet är det slutgiltiga examinationsmomentet på utbildningen till Civilingenjör inom Medieteknik 
på Linköping Universitet. Merparten av projektet utfördes under hösten 2004 på plats hos 
uppdragsgivaren Ibitec AB. 
 
 

Abstract 
The master thesis is examining the possibilities to integrate a mobile unit in a portal service built 
on a service oriented architecture. A portal is an overall solution for the need of public web, 
intranet and extranet of an enterprise. The thesis starts off by identifying interesting business 
concepts for mobile units. Then a specific concept is chosen to be implemented as a smart client 
solution. On the way to the final prototype application areas such as occasionally connected 
clients, different technologies for the communication between the server and the client, and to a 
certain degree security issues are covered. The Microsoft .NET is used as developing 
environment with C# as the chosen programming language. Specifically for the programming of 
the mobile unit, a hybrid of a PDA and a mobile phone, Microsoft .NET Compact Framework is 
used.  
 
The thesis is the final examination of the Master of Science Program in Media Technology at 
Linköping University. The idea for the thesis was an initiative from Ibitec AB. The majority of the 
work was done during the fall of 2004 at their office. 
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Förord 
Jag vill rikta ett tack till de medarbetare på Ibitec AB som ställt upp med idéer, uppmuntran och 
goda råd. Inget specifikt namn nämnt och därmed ingen glömd. Jag vill även tacka min opponent 
Sandra Bergman för välbehövlig korrekturläsning, samt min examinator Mikael Johansson för 
hjälp med själva rapporten. 
 
Till sist vill jag även tacka Karin Älfvåg på Microsoft och Lars Altergård på Brightpoint som var 
vänliga att låna ut handenheter till mig. 
 
Läs anvisningar 
Rapporten består av fyra huvuddelar. I inledningen specificeras syfte, omfattning och metod så 
som sig bör. Sedan följer två stycken teoridelar. Den första delen med rubriken Dagens behov av 
mobila tjänster identifierar ett antal tjänstekoncept. Den andra teoridelen med rubriken 
Prototypens tekniska valmöjligheter förklarar sedan vilka tekniska möjligheter som finns. I kapitlet 
med rubriken Resultat – konceptuellt val och teknisk lösning förklaras sedan vilka val som har 
gjorts både när det gäller tjänstekonceptet och den tekniska biten. Slutligen görs en diskussion 
och en slutsats. 
 
Med andra ord ger rapporten mest om den läses från början till slut, eftersom motiveringarna till 
de val som görs under resultat kapitlet hänvisar till tidigare teorikapitel. 
 
Läsningen av rapportens teoridel, jag tänker då främst på de tekniska bitarna, kan med fördel ses 
som en introduktion i respektive teknik. För en djupare inblick hänvisar jag till de referenser som 
jag använt mig av. Syftet med den tekniska teoridelen är nämligen inte att gå på djupet utan 
snarare att ge en överblick över de valmöjligheter som finns.  
 
Trevlig läsning! 
 
 
 
 
Erik Jansson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Ett nytt behov har uppstått 
I slutet av 1990-talet blev Internetanvändning allt vanligare inom svenska företag. 
Trenden har fortsatt och i dag har minst 95 % av alla företag med mer än tio 
anställda en fast uppkoppling mot Internet1. Samtidigt använder 94 % av alla 
svenskar i åldersgrupperna 16-50 år sig av mobiltelefon2. En naturlig utveckling 
är därför en ökande efterfrågan på mobil Internetuppkoppling.  
 
Med rådande marknadsekonomi måste företag hålla sig konkurrenskraftiga 
genom att ständigt utvecklas och vara beredda på att använda sig av nya 
konkurrensmedel. Företag vill ta till vara på alla möjligheter till att effektivisera 
arbetsuppgifter. Varför ska medarbetare som befinner sig ute på fältet behöva 
åka in till ett kontor för att kommunicera med företagets IT-system? Naturligtvis 
vore det effektivare om en kommunikation med företagets IT-system kunde 
upprättas från vilken plats som helst. Med andra ord så har ett behov av mobila 
IT-tjänster uppstått. 
 
Min uppdragsgivare som är ett IT-konsultbolag har insett behovet som nämnts 
ovan. I egenskap av konsultbolag gäller det att ha en hög kompetensnivå och ha 
möjlighet att erbjuda den senaste tekniken till sina kunder. En viktig del av en IT-
konsults uppgifter är att introducera ny teknik för sina kunder. Genom att 
introducera ny teknik till befintliga kunder ger man dem uppslag till nya 
effektiviseringsmöjligheter. I förlängningen leder det till fler uppdrag till IT-
konsultbolaget. 

1.1.2 Uppdragsgivaren 
Uppdragsgivaren är ett IT-konsultbolag heter Ibitec. De har sitt huvudkontor i 
Linköping och två mindre filialer i Stockholm och Göteborg. Inom företaget som 
grundades 1999 finns det drygt 50 personer anställda, varav merparten arbetar 
på huvudkontoret. Företaget omsatte 2004 cirka 40 miljoner kronor och visade 
ett resultat på cirka två miljoner kronor.
 
Ibitec inriktar sig på komponentbaserade verksamhetslösningar och modern 
systemutveckling3. Bolaget är uppdelat i ett antal olika verksamhetsområden, 
varav ett enbart sysslar med utbildningsverksamhet. Det här examensarbetet 
utfördes dock under ett verksamhetsområde som heter E-business, men det har 
inhämtats kompetensstöd från samtliga verksamhetsområden inom företaget. 
 
E-business levererar portaler till många av sina kunder. En portal består av det 
som man traditionellt brukar kalla publik webb, intranät och extranät. Publik webb 
representerar de publikt tillgängliga delarna i en portal, extranät de delar som 

                                                      
1 Statistiska centralbyrån (2004). Företagens användning av datorer och Internet 2003. 
2 Statens institut för kommunikationsanalys (2004), Fakta om informations- och 
kommunikationsteknik i Sverige 2004 
3 Ibitec (2004). Ibitecs presentationssida 
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kräver inloggning, men är tillgängliga utanför organisationens nätverk, och 
intranät de delar som endast är tillgängliga från det interna nätverket. Den totala 
lösningen blir ett enhetligt IT-system och kallas en portal. 
 
Eftersom de tjänster som finns tillgängliga i en portal ofta delas av såväl publik 
webb, som intranät och extranät, bygger uppdragsgivarens portaler idag på en 
tjänsteorienterad arkitektur. En tjänsteorienterad arkitektur ger möjlighet till 
återanvändning av affärslogik. Tanken är att även mobila enheter ska kunna 
återanvända vissa tjänster.  

1.1.3 Problemformulering 
En typ av mobilitet är enheter som kopplas fysiskt till en dator för att synkronisera 
information som har hämtats in utifrån fältet. Ett exempel är en tjänsteman hos 
en kontrollerande myndighet som kan fylla i ett besiktningsprotokoll direkt på sin 
handdator. När tjänstemannen sedan kommer tillbaka till sitt kontor kopplar han 
upp sin handdator mot sin stationära arbetsstation och laddar över 
besiktningsprotokollet till myndighetens databas. En liknande applikation måste 
naturligtvis räknas som mobil, även fast det inte finns någon direkt förbindelse 
utifrån fältet in till myndighetens IT-system. 
 
Enheter som däremot har möjligheter till trådlös nätverksförbindelse står för en 
mer flexibel mobilitet. Dessa enheter kan ofta upprätta en nätverksförbindelse via 
ett par olika gränssnitt, så som WLAN, IR, Bluetoth, GPRS och tredje 
generationens mobiltelefoni. 
 
Trots att det ofta finns möjlighet till flera olika typer av nätverksförbindelser så 
kan man i dagens läge sällan garantera en stabil förbindelse i alla situationer. 
Beroende på vilken plats användaren befinner sig på kan nätverksförbindelsen 
avbrytas under både kortare och längre perioder. 
 
I många fall räcker det med att en mobil tjänst finns tillgänglig enbart där det finns 
möjlighet till en nätverksförbindelse. Ett exempel på en sådan tjänst är en så 
kallad wap-tjänst, där man exempelvis kan skaffa upplysningar om busstiderna 
med hjälp av sin mobiltelefon.  
 
I vissa scenarier behöver dock en mobil tjänst verkligen uppfylla visionen om 
fullständig mobilitet, där användaren kan nå information oberoende av vilken 
plats han befinner sig på. För ett företag är det ofta dessa scenarion som är 
aktuella. Anledningen är att grundidén med en mobil tjänst är oftast att 
verksamheten ska effektiviseras. En mobil tjänst som bara går att utnyttja på 
vissa platser kan vara väldigt ineffektiv och skulle då motarbetar sitt eget syfte. 
 
För att en tjänst ska vara attraktiv måste man utgå från kundens behov och krav. 
En mobil tjänst fyller sällan ett syfte om den inte ingår i ett större sammanhang. 
Det är framför allt möjligheten att erbjuda mobil åtkomst till befintliga tjänster som 
är intressant. Med andra ord måste hänsyn tas till uppdragsgivarens nuvarande 
tjänstebaserade arkitektur. Det vill säga arkitekturen och designen av den mobila 
tjänsten måste anpassas för att på ett enkelt sätt integreras i nuvarande 
portaltjänster. 
 

 8



  Mobila Portaltjänster 
 

Det ingår även i uppdraget att finna ett lämpligt tjänstekoncept genom att studera 
Ibitecs nuvarande kunder och de branschområden som de tillhör.  
 
Utmaningen ligger i att finna ett lämpligt mobilt tjänstekoncept som ska kunna 
integreras med nuvarande portaltjänster. Tjänsten ska kunna utnyttjas såväl när 
den mobila enheten har tillgång till en nätverksanslutning som när enheten under 
längre eller kortare perioder är utan nätverkskontakt. Den framtagna 
applikationen ska uppfylla normala säkerhetskrav. 
 
Utifrån ovan nämnda kriterier uppstår en rad frågor: 
Vilken, av de branscher som finns representerade bland Ibitecs kunder, har 
störst behov av en mobil tjänst? 
Vilka funktionaliteter är viktigast inom utvald bransch? 
Kan en mobil klient återanvända redan befintliga tjänster?  
Hur väl kan en mobil klient integreras i en tjänsteorienterad arkitektur? 
Går det att återanvända kod mellan mobila klienter och andra klienter? 
Hur löser man problemet med avbrott från nätverkanslutningen? 
Går det att dölja problematiken med avbrott från nätverksanslutningen för 
användaren? 
Hur väl fungerar tekniken och utvecklingsplattformen? 
Vilka säkerhetsaspekter måste iakttas när man utvecklar mobila klienter? 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att genom en 
prototypimplementation utreda möjligheterna att erbjuda mobila tilläggstjänster till 
portallösningar. Med mobila tilläggstjänster menas att en befintlig tjänst, 
alternativt en utvidgning av en befintlig tjänst, ska kunna nås via en mobil enhet 
så som en handdator. 
 
Ett delmål är att identifiera ett, ur mobil synpunkt, intressant tjänstekoncept inom 
ett utvalt antal branschområden. Konceptet ska sedan utvecklas och resultera i 
en implementerad prototyp som kan visas upp för presumtiva kunder.  
 
Prototypen ska realisera ett scenario där användaren kan arbeta med 
applikationen såväl med som utan nätverksuppkoppling.  

1.3 Omfattning 
Den här rapporten berör enbart tjänster riktade mot kommersiella och offentliga 
verksamheter. Alltså behandlas inte mobila tjänster riktade mot privatpersoner. 
 
De branscher som jag kommer att titta närmare på för att finna ett intressant 
tjänstekoncept, kommer att begränsas till uppdragsgivarens nuvarande 
kundkrets. 
 
Prototypimplementationen kommer bara att inrikta sig mot de tekniker och 
plattformar som Microsoft erbjuder. Detta för att framtida lösningar enkelt ska 
kunna integreras med Ibitecs nuvarande system som till stor del bygger på 
Microsoftteknik. Det innebär att prototypen bara kommer att utvecklas för enheter 
som bygger på Pocket PC plattformen som är en variant av Windows CE. 
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Rapporten kommer i teoribakgrunden att sammanfatta de mest centrala 
begreppen och teknikerna som jag har använt i min slutgiltiga lösning. Jag 
kommer även att ge en kortare redogörelse för några av de tekniker som jag valt 
att inte använda. Tanken är att läsaren ska få en förståelse för de val jag gjort i 
den slutgiltiga lösningen. Med andra ord så kommer läsaren endast att få en 
överblick av vilka tekniker som finns tillgängliga. För en mer detaljerad 
beskrivning av varje enskild teknik hänvisar jag till de källor som jag har använt 
för att sammanställa denna rapport. 

1.4 Metod 
Arbetet inleddes med en cirka tre veckor lång förstudie på området. Förstudien 
hade två syften. Dels behövde jag få en överblick av tekniken på området, och 
dels behövde jag studera vilka kunder och branscher som uppdragsgivaren 
arbetade med. Målet med studien av kunderna var att identifiera ett intressant 
tjänstekoncept som riktar sig mot en specifik bransch. Utvalda delar av förstudien 
finns med i den här rapporten under teoribakgrunden i kapitel 2. 
 
Efter förstudien kunde ett antal slutsatser och begränsningar göras. Ett 
branschområde och en teknisk plattform valdes ut. Det ledde också till 
möjligheten att få en bild av vilka funktioner som är intressanta för det utvalda 
branschområdet. 
 
Efter förstudien arbetades det fram specifikationer till en prototypapplikation. 
Specifikationerna godkändes av handledare hos uppdragsgivaren innan 
prototypen implementerades. Under hela utvecklingstiden gjordes noggranna 
anteckningar. Alla de erfarenheter som erhölls sammanfattas i den här 
rapporten.  
 
Ett krav från uppdragsgivare var att deras interna systemutvecklingsprocess 
skulle användas. Den är en pragmatisk tillämpning av Rational Unified Process 
(RUP) som beskrivs närmare nedan under rubrik 1.4.1. 

1.4.1 Systemutvecklingsmodell - RUP 
RUP är en omfattande modell för systemutvecklingsprocesser. Den är utvecklad 
av det amerikanska företaget Rational Software som numera tillhör IBM. Rational 
Software har utvecklat en mängd kommersiella verktyg som kan användas för att 
utnyttja modellens alla delar. Den teoretiska modellen är däremot fri att använda 
av vem som helst. 
 
RUP är en utveckling av Objectory Process från Objectory AB och The Rational 
Approach från Rational Software. Objectory grundades i Sverige 1987 av Ivar 
Jacobson medan Rational Software är ett amerikanskt företag. De båda gick 
samman 1995 och skapade Rational Objectory Process som sedan har växt fram 
till RUP. 
 
Modellen är mycket omfattande och kan ses som ett ramverk byggt för att kunna 
appliceras på mycket stora projekt. Detta leder till att företag som bedriver 
mindre projekt bara tillämpar delar av ramverket. 
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Processen definierar två dimensioner enligt figur 1.1. Den horisontella tidsaxeln 
beskriver ett projekts olika faser, medan den vertikala axeln beskriver ett projekts 
olika arbetsområden, i RUP sammanhang kallat discipliner. Höjden på staplarna 
ger en indikation om hur mycket arbete som sker vid en viss tidpunkt inom en 
viss disciplin. Nedan förklaras alla begrepp i figur 1.1.4  
 

För-
beredelse Etablering Konstruktion Över-

lämning

initial etab #1 etab #2 kon #1 kon #2 kon #3 övl #1 övl #2

Faser

Iterationer

Discipliner
Verksamhets-
modellering

Krav

Analys och design

Implementation

Test

Driftsättning

Konfigurations och
ändringshantering

Projektledning

Utvecklingsmiljö

 
Figur 1.1, RUP diagram 

1.4.1.1 Discipliner 
Nedan följer en kort sammanställning av de olika disciplinerna.5 Översättningen 
av termer till svenska följer IBMs officiella lexikon.6  
 
Verksamhetsmodellering: Målet är att få en förståelse för en organisations 
struktur och på så vis kunna identifiera vad och hur systemet ska kunna förbättra 
verksamheten. 
 
Krav: Innebär att sammanställa, organisera och dokumentera vilka krav som 
ställs på systemet från kundens sida.  
 
Analys & design: Går ut på att skapa en arkitektur och design av systemet som 
möter de krav som sammanställs under kravinsamlingen. 
 
Implementation: Innebär själva skapandet av källkod. Här implementeras alla de 
komponenter och klasser som skissats fram i analys och designarbetet. 
 

                                                      
4 Hirsch M. (2002). Making RUP agile, Zühlke Engineering AG 
5 Krutcher P. (2000) The Rational Unified Process An Introduction, Addison-Wesley 
6 IBM – Sverige (2004-11-26), RUP-lexikon: engelska-svenska 
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Test: Målet är att hitta svagheter i systemet och att försäkra sig om att systemet 
möter de krav som ställts. 
 
Driftsättning: Innebär att systemet paketeras och installeras, samt att 
användarmanualer skapas till slutanvändarna. 
 
Konfiguration och ändringshantering: Sammanfattar det arbete som innebär 
versionshanteringen och förändringsbegäran. 
 
Projekt ledning: Är den kontinuerliga planering och övervakning som sker av 
projektet. 
 
Utvecklingsmiljö: Innebär valen av utvecklingsverktyg och processer. 

1.4.1.2 Faser och iterationer 
Tidsaxeln är uppdelad i fyra olika faser:
 
Förberedelse: Här ska målen och projektets begränsningar definieras. Projektets 
risker och kostnader ska uppskattas. En skiss av en tilltänkt arkitektur ska göras. 
 
Etablering: Den slutgiltiga arkitekturen ska skapas och alla de viktigare kraven 
ska fastslås.  
 
Konstruktion: Fasen då den mesta av implementeringsarbetet görs, baserat på 
den arkitektur som etableringsfasen fastställer. 
  
Överlämning: Betatestning av systemet samt förberedelse av slutgiltig leverans. 
 
Varje fas är i sin tur uppdelad i en eller flera iterationer. Meningen är att varje 
iteration ska leda fram till ett exekverbart program. Varje iteration bygger på 
föregående iteration vilket gör att den färdiga produkten gradvis växer fram och 
att det finns utrymme för förändringar under projektets gång.7

1.4.1.3 Övriga centrala begrepp 
För varje disciplin definierar RUP ett antal aktiviteter, artefakter och roller. En 
aktivitet är en detaljerad beskrivning av en arbetsuppgift som ska utföras. 
Artefakten är det resultat som aktiviteten leder fram till, till exempel ett dokument, 
en UML-modell eller en fil med källkod. Slutligen beskriver en roll ett åtagande 
som en person i projektgruppen tar på sig. En och samma person kan ha flera 
roller.8  

 

Ett annat centralt begrepp är användningsfall som beskriver en specifik funktion i 
ett system. Ett exempel kan vara en adressbok där man kan lägga till kontakter. 
Funktionen ”lägga till en kontakt” är då ett användningsfall. När man listar alla 
användningsfall i ett system kan man få en mycket god uppfattning om vilka krav 
som ställs på systemet. Man använder därför användningsfall som det primära 
verktyget för kravspecifikation.8

                                                      
7 Hirsch M. (2002). Making RUP agile 
8 Krutcher P. (2000) The Rational Unified Process An Introduction 
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1.4.1.4 Anpassning 
RUP består av cirka 80 stycken olika artefakter, 150 aktiviteter och 40 olika roller. 
När ett mindre projekt med endast tre till fyra projektmedlemmar ska utföras står 
det klart att alla dessa dokument och aktiviteter inte är applicerbara. Därför 
skapar ofta mindre företag en nedbantad version av RUP som passar mindre 
projektgrupper. Så är även fallet när det gäller min uppdragsgivare som 
använder sig av ett 20 tal olika artefakter och gör en pragmatisk anpassning inför 
varje projekt. 
 
Jag har i min tur enbart använt mig av de artefakter som var applicerbara i mitt 
projekt: 
 
Målanalys: Dokument som analyserar de mål som projektet ska uppfylla. 
 
Projektplan: Dokument som beskriver bakgrund, mål, omfattning, avgränsning, 
risker, roller och resurser inom projektet. Även de faser och iterationer som ska 
ingå samt vilka milstolpar som ska uppnås på vägen specificeras. 
 
Tidsplan: Gantschema som beskriver när olika moment ska ske och när 
milstolparna ska vara uppfyllda. 
 
Användningsfallsmodell: Diagramskiss över de användningsfall som ska finnas 
med i systemet. 
 
Detaljerade användningsfall: Dokument som beskriver varje användningsfall i 
detalj. Här beskrivs vilka aktörer, ingångsvilkor, utgångsvilkor, basflöden och 
alternativa flöden som finns i varje användningsfall.  
 
Kompletterande kravspecifikation: I det här dokumentet beskrivs krav som inte 
kan ringas in av ett användningsfall. Till exempel att det ska finnas möjlighet till 
arbete utan nätverksanslutning. 
 
Användargränssnittsspecifikation: Dokument som dels innehåller en skiss av ett 
tilltänkt användargränssnitt, samt detaljerade texter som beskriver egenskaperna 
hos varje vy som ska presenteras för slutanvändaren. 
 
Arkitektur dokument (eng. Software Architecture Document, förkortat SAD): 
Beskriver den övergripande arkitekturen av systemet. Vilka fysiska komponenter 
som ska finnas med, vilka protokoll som de ska kommunicera över och vilka 
assemblies som ska implementeras. 
 
Databasschema: ER-diagram som beskriver databasens tabeller och relationer. 
 
Klassdiagram: Beskriver applikationens design på en relativt detaljerad nivå. 
Visar framför allt de olika klassernas statiska relationer till varandra samt de 
viktigaste metoderna. 
 
Sekvensdiagram: Visar hur varje användningsfall ska realiseras och hur de olika 
klasserna dynamiskt ska interagera med varandra. 
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2 Dagens behov av mobila tjänster 
Ett antal verksamhetsområden att beskrivas under rubrik 2.1, sedan kommer ett 
antal, såväl befintliga som möjliga framtida mobila tjänster, att rubriceras och 
förklaras under rubrik 2.2. Slutligen sammanförs de definierade 
verksamhetsområdena med lämpliga mobila tjänster för att på så vis ta fram ett 
par mobila koncept som kan vara intressanta för uppdragsgivaren och deras 
kunder. De mobila koncepten redovisas under rubrik 2.3.   

2.1 Utvalda verksamhetsområden 
Uppdragsgivaren har ett digert antal kunder inom ett brett spektra av 
verksamhetsområden. Genom att studera interna projektbeskrivningar har tre 
områden identifieras som har potential att dra nytta av mobila tjänster. Märk väl 
att studien med andra ord enbart berör verksamhetsområden inom vilka 
uppdragsgivaren har kunder. Av sekretess skäl kommer inga kunder nämnas vid 
namn. 

2.1.1 Eftermarknadsverksamhet 
Med eftermarknadsverksamhet menar man en verksamhet som bedriver någon 
form av uppföljande teknisk service mot sina kunder. Den tekniska servicen kan 
innebära reparation eller översyn inom en mängd olika områden. Exempel är 
fordonsservice, industrimaskinservice och service av datorsystem. 
  
Nedan följer nationalencyklopedins9 definition av eftermarknad: 
 
”En marknad kan med utgångspunkt i själva produkten delas in i en 
primärmarknad, dvs. försäljning av produkten, och en  eftermarknad som utgörs 
av de varor och tjänster för vilka behov uppstår och/eller kan skapas hos en kund 
genom dennes införskaffande av produkten. Eftermarknaden kan i varierande 
grad vara kopplad till själva produkten och omfattar även reservdelar, service och 
varor som kompletterar produkten”. 
 
Uppdragsgivaren har två kunder som bedriver eftermarknadsverksamhet. Ett 
företag som sysslar med service av flygplan och ett annat som tillverkar truckar. 

2.1.2 Fastighetsförvaltning  
Verksamhetsområdet fastighetsförvaltning begränsas här till fastighetsbolag som 
har storskalig verksamhet med ett flertal fastighetstekniker och bostads-
/lokalområden. Det finns ett flertal exempel på kunder varav de intressantaste är 
två kommunala och ett nationellt fastighetsbolag.  

2.1.3 Offentlig information 
Med offentlig information menas här information som är riktad mot allmänheten 
från institutioner på kommunal-, statlig- eller landstingsnivå.  
Det finns ett flertal kunder både inom kommuner och inom landsting. 
 

                                                      
9 Nationalencyklopedin multimedia 2000 (2000), Nationalencyklopedin AB 
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2.2 Mobila tjänster 
Efter att ha studera vilka tjänster som finns på marknaden idag och efter att ha 
tittat på de lösningar som uppdragsgivaren erbjuder sina nuvarande kunder, 
följer här ett försökt att rubricera och kategorisera ett antal intressanta mobila 
tjänster. För att få en uppfattning om vilka tjänster som finns på marknaden har 
IT-företagens databas10 över mobila tjänster använts. IT-företagen är en 
branschorganisation för svenska IT-företag. 
 
Listan är avgränsad till att endast beskriva tjänster som har potential till att bli 
framtida tilläggstjänster hos nuvarande kunder. Den innehåller en kortare 
förklaring av varje tjänst. Det nämns även vilka verksamhetsområden som kan 
dra nytta av respektive tjänst, samt vad som gör den attraktiv. 

2.2.1 Journaler 
Tanken är att en journal eller ett annat levande dokument ska kunna läsas och 
uppdateras ute på fältet med hjälp av en mobil enhet. En stor fördel är att 
dubbelarbetet och risken för missförstånd som uppstår när något först ska 
antecknas på papper och sedan föras in i ett datorsystem försvinner. Den journal 
som används riskerar aldrig att vara inaktuell och användaren behöver inte 
bekymra sig om vilka journaler som behöver tas med ut på fältet. 
 
Verksamheter:  
Hemtjänst och annan vårdande verksamhet 
Kommunala Miljö- och hälsoskyddskontor och andra kontrollerande myndigheter 
Elbolag 

2.2.2 Arbetsorder 
En arbetsorder kan tas emot i en mobil enhet direkt ute på fältet. Användaren 
som ofta är någon form av tekniker ser direkt när en arbetsorder har inkommit 
och vart den ska utföras. Användaren kan kvittera och återrapportera resultat 
samt antalet fakturerbara timmar på plats. 
 
En av de största fördelarna är att det administrativa arbetet utförs direkt ute hos 
kunden. Med andra ord faller även det administrativa arbetet under fakturerbar 
tid. Det administrativa arbetet bör också gå fortare eftersom allt sker när ärendets 
detaljer ligger färskt i teknikerns minne. Resultatet blir kortare tid mellan utfört 
arbete och fakturering. 
 
Verksamheter:  
Fastighetsförvaltning 
Eftermarknadsverksamhet 

2.2.3 Orderläggning 
Orderläggning innebär att artiklar kan beställas hem via en mobil enhet direkt 
från fältet. Ett exempel kan vara en servicetekniker som är ute hos en kund och 
beställer hem reservdelar direkt på plats. Samma fördelar som nämnts ovan 
under rubriken arbetsorder uppnås.  
 

                                                      
10 IT-företagen (2004), IT-företagens databas över mobila tjänster 
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Verksamheter:  
Fastighetsförvaltning 
Eftermarknadsverksamhet 

2.2.4 Tidsrapportering 
Verksamheter som har många anställda som jobbar ute på fältet, men ändå vill 
använda sig av en strikt tidsrapportering, kan låta medarbetarna rapportera med 
hjälp av mobila enheter. Några exempel kan vara tekniska förvaltare 
(parkförvaltare, fastighetsförvaltare, m.fl.), åkare och hantverkare. 
 
Verksamheter:  
Samtliga verksamheter med medarbetare som jobbar utanför kontorslokaler.  

2.2.5 Beslutsstöd 
Tanken är att handböcker och annan information ska finns tillgänglig i en mobil 
enhet ute på fältet. Exempel på användare är läkare som jobbar hemma hos 
patienter eller servicetekniker som servar maskiner ute hos kunder. Användaren 
har alltid tillgång till den dagsaktuella information som finns tillgänglig och 
behöver inte bära med sig utrymmeskrävande skrifter. 
 
Verksamheter:  
Sjuk och hälsovård 
Eftermarknadsverksamhet. 

2.2.6 Bokningssystem 
Inom vissa verksamheter där man inte har tillgång till ett lokalt nätverk med 
arbetsstationer, kan det vara intressant att ha tillgång till det interna 
bokningssystemet via sin mobiltelefon. Bokningen kan gälla såväl lokaler som 
annat material. Till exempel så kan en fastighetstekniker behöva boka ett 
gemensamt verktyg eller en maskin. 
 
Verksamheter:  
Skolor 
Fastighetsförvaltning 
Övriga verksamheter med medarbetare som jobbar utanför kontorslokaler.  

2.2.7 Nyhetsavisering 
Användaren prenumererar på en nyhetstjänst inom ett visst område. När en 
nyhet dyker upp sänds den ut till en mobil enhet. Det kan vara ett nytt inlägg på 
ett forum eller interna nyheter från ett extranät så väl som information angående 
ett utredningsärende.  
 
Verksamheter:  
Alla verksamheter med resande tjänstemän samt informerande och utredande 
myndighetsorgan.  

2.2.8 Informationsspridning 
Informationsspridning är kanske den mest traditionella webbtjänsten. Den mobila 
varianten av informationsspridning är ofta knuten till den plats där användaren 
befinner sig för tillfället. Man kan till exempel lista vilka restauranger som finns i 
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närheten, vart närmsta postkontor ligger eller allmän turistinformation om platsen 
som man befinner sig på.  
 
Verksamheter: 
Offentligt informerande institutioner och kommersiell reklamverksamhet. 

2.2.9 Kontorstjänster 
Med kontorstjänster menar jag agenda/kalender, e-post och telefonkatalog. En 
mobil version av kontorstjänsterna har stora fördelar för framförallt tjänstemän 
som ofta befinner sig på resande fot. De kan ta sitt kontor med sig på tåget, 
flyget och ut till sina kunder.  
 
Verksamheter:  
Alla verksamheter med resande tjänstemän. 

2.3 Mobila koncept 
Efter att ha definierat de tre intressantaste verksamhetsområdena och listat de 
mest attraktiva mobila tjänsterna finns det möjlighet att sammanställa ett par 
möjliga mobila koncept.  

2.3.1 Fastighetsförvaltning 
Om man börjar med att titta på fastighetsförvaltning så kan man se att det 
åtminstone finns fyra potentiella tjänster.  
 
Den mest uppenbara tjänsten är arbetsorder. En typisk tjänst skulle vara ett 
felanmälanssystem där hyresgäster rapporterar in ett fel. En fastighetsskötare 
kvitterar, åtgärdar och återrapporterar sedan felet via en mobil enhet. 
 
En underfunktion till en arbetsordertjänst är besiktningar. Fastigheter behöver en 
regelbunden tillsyn. Ofta är det specifika detaljer som behöver ses över inom ett 
förbestämt intervall. Några exempel kan vara hissar och elektriska installationer 
som ska besiktigas årligen. Genom att upprätta en databas över alla 
återkommande besiktningar och göra den åtkomlig via en mobil enhet kan 
fastighetstekniker föra ett besiktningsprotokoll direkt på plats. Det möjliggör även 
att administrativ personal kan övervaka att alla besiktningar verkligen äger rum. 
 
När arbetsordern ska utföras kan även ett behov av reservdelar uppstå, vilket 
leder till att tjänsten orderläggning skulle kunna vara aktuell. Även 
tidsrapportering kan eventuellt appliceras. Tidsrapportering kan även vara 
intressant om fastighetsbolaget har delat upp sina olika fastigheter i olika 
kostnadsställen och vill veta hur mycket tid respektive fastighetstekniker lägger 
på varje ställe. 
 
Slutligen kan det även tänkas att ett bokningssystem för en central maskinpark 
kan vara intressant i vissa fall. 
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Arbestorder
(from Use Cas e Vi...

Orderläggning
(from Use Cas e Vi...

Tidsrapportering
(from Use Cas e Vi...

Bokningssystem
(from Use Cas e Vi...

Fastighetsförvaltning
(from Use Cas e Vi...

Mycket intressant

Kan vara intressanta

 
Figur 2.1, Användningsfall inom fastighetsförvaltning 

2.3.2 Eftermarknadsverksamhet 
Nästa intressanta bransch är den som har definierats som 
eftermarknadsverksamhet. Den här branschen ser väldigt lovande ut i mobilt 
avseende. Både orderläggning och arbetsorder är högaktuella tjänster. En tredje 
mycket intressant tjänst är beslutsstöd som kan vara aktuell i form av 
handböcker.  
 
Mindre sannolika men ändå intressanta tjänster är tidsrapportering och journaler. 
Precis som alla andra verksamheter där medarbetarna befinner sig ute på fältet, 
kan tidsrapportering vara intressant. Det kan även finnas användning för 
journaltjänster i vissa fall, framför allt när det gäller återkommande översyn av 
produkter. 

Beslutsstöd

(from Use Case Vi...

Arbestorder

(from Use Case Vi...

Orderläggning

(from Use Case Vi...

Tidsrapportering

(from Use Case Vi...

Journaler

(from Use Case Vi...

Eftermarknads- 
verksamhet

(from Use Case Vi...

Mycket intressanta

Kan vara intressanta

 
Figur 2.2, Användningsfall inom eftermarknadsverksamhet 
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2.3.3 Offentlig information 
För offentlig information är det framför allt nyhetsavisering och 
informationsspridning som ser intressant ut.  Nyhetsavisering skulle kunna 
nyttjas för att informera intressenter om statusen i ett utredningsärende. Det 
skulle också kunna användas för att upplysa intressenter om nyheter inom olika 
områden. 
 
Informationsspridning skulle helt enkelt bli en förlängning av befintliga 
informationskanaler. Presentationen av den information som redan finns på 
webben anpassas så att den även lämpar sig för en mobil enhet.  

Nyhetsavisering
(from Use Case Vi...

Informationsspridning
(from Use Case Vi...

Offentlig 
information

(from Use Case View)

 
Figur 2.3, Användningsfall inom offentlig information 

2.3.4 Övriga kommentar 
Märk att det inom flera av de verksamhetsområden som tagits upp i det här 
dokumentet även finns utrymme för kontorstjänster. Det bör dock nämnas att 
bl.a. TeliaSonera använder sig av en plattform som är välutvecklad för just 
kontorstjänster. Med andra ord ingår kontorstjänster redan i deras grundutbud 
som är riktat mot affärskunder. Därför ser jag inte den tjänsten som intressant för 
min uppdragsgivare.11

 

                                                      
11 Stråhle M. (2003). TeliaSonera först med Windows Smartphone-baserade tjänster i Sverige, 
Pressmeddelande från TeliaSonera 
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3 Prototypens tekniska valmöjligheter 
Under utvecklingen av prototypapplikationen var jag tvungen att sätta mig in i ett 
antal olika tekniska områden för att lösa uppgiften. Först och främst behövde jag 
använda mig av en utvecklingsmiljö, vilket nämns under rubrik 3.1. Sedan var ett 
krav att applikationen skulle kunna integreras väl under uppdragsgivarens 
tjänsteorienterade arkitektur. Vad en tjänsteorienterad arkitektur innebär beskrivs 
därför närmare  under rubrik 3.2. Begreppen tunna, tjocka och smarta klienter 
och de två vanligaste angreppssätten för att åstadkomma tillfälligt uppkopplade 
klienter, det vill säga arbete i frånkopplat läge tas upp under rubrik 3.3 och 3.4. 
 
Ett viktigt område när det gäller mobila klienter, är hur de ska kommunicera med 
någon form av central server. Rubrik 3.5 tar upp sex möjliga angreppssätt som 
jag hade att välja på. Slutligen berörs även de olika säkerhetsaspekter som jag 
var tvungen att tänka på. 

3.1 Utvecklingsmiljö 
Uppdragsgivaren är Microsoft Gold Certified partner och använder sig i stor 
utsträckning av deras utvecklingsmiljö .NET. I arbetets inledande förstudie 
gjordes ändå en överblick av alla de tekniker som finns på marknaden för 
utveckling av mobila enheter, men med tanke på uppdragsgivarens nära 
samarbete med Microsoft föll dock valet ganska naturligt på deras .NET 
plattform.  

3.1.1 Microsoft .NET 
Eftersom en fullständig redogörelse för .NET inte faller inom ramen för den här 
rapporten följer här endast en kortare översikt. 
 
På Microsofts webbsida finns följande svar på frågan ”vad är .NET?”.  
 

“Microsoft® .NET is a set of software technologies for connecting 
information, people, systems, and devices.” 

Microsoft Coropration12

 
 
När Microsoft ger en överblick av .NET är det tre grundstenar som nämns13: 
 

 Smart Klient mjukvara som ger åtkomst till data från såväl mobila enheter 
som arbetsstationer.  

 .NET Server infrastruktur som ger en skalbar plattform där applikationer 
kan driftsättas.  

 XML webbtjänster som gör det möjligt att utbyta data mellan olika 
applikationer över standardprotokoll så som HTTP, XML och SOAP. 

 Microsft Visual Studio .NET och .NET framework som erbjuder en 
totallösning med ett väl integrerat ramverk och ett omfattande 
utvecklingsverktyg. 

                                                      
12 Microsoft Corporation (2004-11-29), What is .NET? 
13 Microsoft Corporation (2003), Developing XML Web Services and Server Components, 
Microsoft Press 
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Microsoft har alltså försökt att samla sina olika teknologier och verktyg för 
utveckling under en enhetlig plattform och satt ett namn på det. Microsoft själva 
hävdar att de klarat av en av de största utmaningarna inom mjukvaruindustrin. 
Nämligen att på ett smidigt sätt utbyta data mellan program som skrivits i olika 
språk och miljöer. Webbtjänster som förklaras under rubrik 3.5.3 är en av de 
viktigaste beståndsdelarna för att klara den utmaningen. 

3.1.2 .NET Framework 
Lägg märke till att .NET framework endast är en del av .NET. Ofta benämns 
.NET framework enbart .NET vilket alltså inte är helt korrekt. .NET Framework 
benämns av Microsoft som en objektsorienterad infrastruktur som används för att 
bygga .NET applikationer.14  
 
.NET framework har ett omfattande kodbibliotek som fungerar som en 
verktygslåda för utvecklare. Kodbiblioteket innehåller färdig funktionalitet för 
väldigt många av de standarduppgifter som en utvecklare behöver lösa. Några 
exempel kan vara nätverkskommunikation, bygga grafiska gränssnitt, och 
kommunikation med databaser. 
 
Kodbiblioteket kan användas från alla .NET kompatibla programmeringsspråk. 
Tanken är att utvecklare ska kunna skriva sina program i valfritt programspråk. 
De vanligaste programspråken som stöds är: 
 

 C# (nyutvecklat språk baserat på C++ syntax) 
 Visual Basic .NET (ofta kallat VB .NET) 
 C++ .NET 
 J# (nyutvecklat språk med Java syntax) 

 
All .NET källkod oavsett språk, kompileras till MSIL kod. MSIL står för Microsoft 
Intermediate Language som är ett mellanläge mellan källkod och exekverbar 
kod. Tack vare MSIL koden och det faktum att alla språken som nämnts ovan har 
samma typsystem i botten, kan alla de olika språken kommunicera med 
varandra. Ett gemensamt typsystem innebär att till exempel en text sträng har 
samma representation i datorns minne vare sig den används i C# eller VB 
.NET.15

 

                                                      
14 Box J. och Fox D. (2004). Building Solutions with the Microsoft .NET Compact Framework – 
Architecture and Best Practices for Mobile Development, Addison-Wesley 
15 Micrsosoft Corporation (2003), Developing XML Web Services and Server Components 
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Programspråksoberoende kod

 
Figur 3.1, Förhållandet mellan MSIL-kod och programmspråksspecifik källkod 

 
När MSIL koden ska exekveras laddas den in i Common Language Runtime 
(CLR) som är .NETs körtidsmiljö. Här kompileras koden till exekverbar kod under 
programmets körning. Grundidén är snarlik Java-språkets uppbyggnad där MSIL 
motsvarar Javas byte kod och CLR motsvarar Javas Virtual Machine. 
 
Precis som Javas Virtual Machine så hjälper CLR till med minnesallokering och 
skräpinsamling. Som utvecklare behöver man med andra ord sällan bekymra sig 
över minnehanteringen. 

3.1.3 .NET Compact Framework 
Eftersom mobila enheter av naturen har begränsningar vad gäller minnes- och 
processorkapacitet är det fullständiga .NET Framework för omfattande och för 
resurskrävande för dem. Det problemet har lösts genom att en bantad version 
kallad .NET Compact Framework har skapats, hädanefter refererat till som .NET 
CF. 
 
Några av målen när .NET CF skapades var att det skulle vara en liten portabel 
version av det fullständiga ramverket. Det skulle gå att utveckla applikationer 
med Visual Studio .NET och det skulle ha stöd för webbtjänster.16

 
.NET CF körtidsmiljö är en total omskrivning av det fullständiga .NET frameworks 
CLR, eftersom mobila enheter har restriktioner när det gäller minneskapacitet 
och elförbrukning jämfört med stationära datorer. Det är också viktigt att komma 
ihåg att även om grunden av klassbiblioteken ser snarlika ut, så är det helt andra 
dynamiska bibliotek (dll-filer) som måste länkas in för att kompilera en .NET CF 
applikation. Med andra ord kan inte komponenter återanvändas mellan det 
fullständiga .NET och .NET CF. Däremot kan källkod ofta återanvändas med 
relativt små modifikationer.17

                                                      
16 Fox D. och Box J. (2004). Building Solutions with the Microsoft .NET Compact Framework – 
Architecture and Best Practices for Mobile Developmen 
17 Wigley A. & Wheelwright S (2003). Microsoft .NET Compact Framework – Core Reference, 
Microsoft Press 
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3.2 Tjänsteorienterad arkitektur 
Som nämnts tidigare bygger uppdragsgivaren sina system med en 
tjänsteorienterad arkitektur, på engelska kallad service oriented architecture 
(SOA). För att förstå senare resonemang i rapporten är det viktigt att definiera 
vad en tjänsteorienterad arkitektur innebär. 
 
För att kunna definiera en tjänsteorienterad arkitektur måste man först definiera 
vad en tjänst, engelska service, innebär. Barry & Associates definierar en tjänst 
på följande sätt (fritt översatt från engelska):   
 
”En tjänst är en funktion som är väl definierad, oberoende, och ej påverkad av 
andra tjänsters tillstånd eller kontext”.18

 
Ph.d Hao He har en lite mer handfast definition när han menar att en tjänst är en 
arbetsuppgift som utförs av en tjänsteleverantör för att uppnå ett slutresultat åt 
en uppdragsgivare.19

 
Jag skulle från en utvecklares synvinkel vilja sammanfatta det hela med att en 
tjänst levererar data och/eller funktionalitet enligt ett fördefinierat mönster 
beroende på en eller flera parametrar. Ett exempel är en positioneringstjänst som 
tar två inparametrar i form av koordinater och levererar en bild av en karta. 
 
En tjänsteorienterad arkitektur består av en samling tjänster som kan nyttjas av 
klienter. Min uppdragsgivare levererar ofta portaler till sina kunder. Portaler 
innehåller såväl publika Internetsidor, som intranet- och extranetfunktioner. 
Genom att använda en tjänsteorienteradarkitektur kan samma tjänst nyttjas av 
de olika ingångarna till portalen vilket leder till återanvändning av affärslogik. 
 
Vill man skapa möjlighet till att komma åt någon del av portalen via en mobil 
enhet kan man även där återanvända tjänsterna. 
 
En fördel med en tjänsteorienterad arkitektur är att den ger en lös koppling 
mellan dataleverantör (tjänst) och konsument (klient).  
En lös koppling innebär att klienten bara behöver veta vart tjänsten finns och hur 
gränssnittet ser ut. Exakt hur tjänsten är implementerad har ingen betydelse för 
klienten. 

3.3 Olika typer av klienter 
Det finns två olika tillvägagångssätt för att bygga mobila applikationer. Den ena 
bygger på att den mobila enheten består av en tunn klient som agerar 
användargränssnitt för användaren, medan all affärslogik och data återfinns på 
en server. Det andra tillvägagångssättet är att använda sig av en smart klient 
som också den har kontakt med en central server. Den smarta klienten har dock 
möjlighet att spara data lokalt och att processa affärslogik. 
 

                                                      
18 Barry & Associates (2004). Web Services and Service-Oriented Architectures, Barry & 
Associates Inc 
19 Hao He (2003-09-30), What is Service-Oriented Architecture?, O’Reilly 
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Naturligtvis finns det fördelar och nackdelar med båda system. Ofta måste man 
utgå från verksamhetens och kundens behov för att kunna avgöra vilken teknik 
som är bäst i varje enskilt fall. För att kunna bilda sig en uppfattning är det viktigt 
att först mer detaljerat definiera vad en tunn respektive en smart klient är. För att 
förklara vad en smart klient är definierar jag även begreppet tjock klient. 

3.3.1 Tunn klient 
Begreppet tunn klient kan ha lite olika betydelse beroende på olika 
sammanhang. I det här sammanhanget syftar det på en passiv klient som inte 
innehåller någon affärslogik. All affärslogik och alla processer sker i stället på en 
server. Klienten är bara ett skal som fungerar som ett gränssnitt mot användaren.  
 
I praktiken använder man sig av någon typ webbläsare som kan tolka till exempel 
HTML eller WML som skickas från servern. Resultatet blir ett statiskt 
användargränssnitt. Varje gång användaren gör en inmatning som behöver 
processas, måste server kontaktas och en ny sida med ett gränssnitt skickas 
över till klienten. 
 
En stor fördel är att man bara behöver uppdatera systemet på servern, eftersom 
det inte sker några affärsprocesser på klientsidan. Förutom en standard 
webbläsare behöver ingenting installeras på klienten.  

3.3.2 Tjock klient 
En tjock klient, är som namnet avslöjar, motsvarigheten till en tunn klient. En 
tjock klient sköter affärslogiken själv och i de fall som den har kontakt med en 
server, är det bara för att spara eller hämta data. Den kan utnyttja 
systemresurser genom att till exempel spara undan data på lokala diskar. 
 
En av de största nackdelarna med en tjock klient är att den måste installeras på 
varje användares enhet. Underhåll och distribution blir därför både komplext och 
kostsamt. Å andra sidan behöver inte servern kontaktas lika ofta vilket leder till 
en mer sparsam nätverksaktivitet. Man kan ofta erbjuda ett rikare 
användargränssnitt tack vare att inmatad data processas direkt på klienten och 
inte behöver skickas över till servern efter varje avslutad inmatning. 

3.3.3 Smart klient 
Tanken med en smart klient är att man ska försöka använda det bästa från två 
världar. Genom att kombinera den tunna klientens distributionsfördelar med den 
tjocka klientens rikare gränssnitt skapar man en lättinstallerad men kraftfull klient. 
Det finns fem karakteristiska drag som man ofta finner hos en smart klient.20 
Klienten ska: 
 

• Använda lokala resurser. 
• Använda nätverksresurser. 
• Stödja användare som är tillfälligt uppkopplade (mot servern). 
• Kunna distribueras och installeras över internet/intranet och uppdatera sig 

till senaste version automatisk. 

                                                      
20 Hill D. mfl (2004). Smart Client Architecture and Design Guide, Microsoft Corporation 
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• Erbjuda en flexibel klientmiljö, genom att ge användaren möjlighet att 
välja olika typer av klient enheter (till exempel pda, stationär dator, 
mobiltelefon). 

 
Sällan uppfyller en smart klient alla dessa punkter, vilka punkter som uppfylls 
beror väldigt mycket på vilket typ av system som klienten ingår i.  
 
Den mest intressanta punkten ur ett mobilperspektiv är stödet för tillfälligt 
uppkopplade användare. En annan viktig punkt är möjligheten till att distribuera 
och uppdatera klienten automatiskt när det finns en direktanslutning. Om man 
jämför tunna och tjocka klienter, har den tunna klienten enorma fördelar just ur 
administrativ synpunkt när det gäller installation och uppdatering. Om den smarta 
klienten kan uppdatera och installera sig automatiskt på klientsidan är den ett 
intressant alternativ till den klassiska tunna klienten. 

3.4 Tillfälligt uppkopplad 
Det kan finnas många anledningar till att en nätverkskontakt mellan en klient och 
en server bryts. Om klienten återfinns på en stationär dator beror oftast avbrottet 
på att det är något problem med servern. Det kan också hända att det är något 
problem med nätverket vilket gör att förfrågningarna till servern aldrig kommer 
fram. 
 
När det gäller klienter som återfinns på mobila enheter så sker uppkopplingen till 
servern oftast över någon form av trådlös anslutning. I dagens läge är det 
omöjligt att garantera en uppkoppling i alla geografiska positioner. På grund av 
Sveriges relativt glesa bebyggelse är det inte heller, enligt min åsikt, troligt att det 
inom en överskådlig framtid kommer att kunna garanteras täckning för 
dataöverföring på alla platser i vårt avlånga land. Dessutom hamnar man lätt i 
radioskugga om man till exempel går ner i en källare.  
 
Om inte den mobila tjänsten enbart ska användas inom ett strikt begränsat 
område, kan man därför mer eller mindre ta för givet att en mobil klient kommer 
att ha avbrott i sin nätverksanslutning. En lösning på det här problemet är därför 
väldigt angelägen vid utvecklingen av mobila applikationer. 
 
De två vanligaste lösningarna på problemet är det datacentrerade och det 
service orienterade angreppssättet. Nedan görs en introduktion till de båda 
tillvägagångssätten. 

3.4.1 Datacentrerat angreppssätt 
Ett datacentrerat angreppssätt innebär att det återfinns någon form av databas 
såväl på klientsidan som på serversidan. Med andra ord finns det minst två 
uppsättningar av data. Lokal data på klientsidan som ofta bara är en delmängd 
av de centrala data som återfinns på servern. 
 
Man brukar tala om att serversidan publicerar data som klientsidan kan 
prenumerera på21. Servern väljer alltså vilken data som ska vara tillgänglig för 

                                                      
21 Hill D. mfl (2004). Smart Client Architecture and Design Guide 
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klienten och klienten måste aktivt välja vilka delar av publicerad data som den vill 
prenumerera på. 
 
När klienten inte är uppkopplad mot servern görs endast förändringar i den lokala 
databasen som sedan synkroniseras med serverns databas nästa gång en 
uppkoppling sker. Genom synkroniseringen överförs även förändringar gjorda i 
serverns data till klienten. 
 
Ett uppenbart problem är att det kan ske förändringar i centrala data och lokal 
data parallellt medan klienten arbetar i frånkopplat läge. Det uppstår då konflikter 
som måste lösas när synkroniseringen äger rum. 
 
Det här angreppssättet kräver även att det finns möjlighet att ha någon form av 
lokal databas på klientsidan. Dessutom måste dataschemat på klientsidan vara 
hårt kopplat mot serverns schema. Det vill säga klienten måste veta hur serverns 
interna data är uppbyggd. Med andra ord måste klientsidan vara väl medveten 
om hur systemets delar ser ut på serversidan. 
 
Ett annat problem är att klienten måste synkronisera lokal data mot serverns 
centrala data innan den avbryter uppkopplingen. I ett mobilt sammanhang är det 
väldigt sällan som man kan förutspå ett avbrott i uppkopplingen mot servern i 
förväg. De flesta avbrotten i nätverksförbindelsen kommer att ske utan 
förvarning. Har inte den lokala databasen synkroniserats med den centrala 
databasen nyligen, riskerar klienten att arbeta med inaktuell data.  
 
Om man arbetar med Microsofts teknik finns det bra stöd för det datacentrerade 
angreppssättet tack vare SQL Server Compact Edition (SQL CE), som är en 
bantad version av Microsofts SQL Server. Det innebär att SQL CE är en 
fullvärdig relationsdatabas i minimalt format, anpassad för att användas på 
mobila enheter. Läs mer om SQL CE under rubrik 3.5. 

3.4.2 Tjänsteorienterat angreppssätt 
Ett tjänsteorienterat angreppssätt innebär att man istället för att fokusera på data, 
fokuserar på de tjänster som klienten nyttjar från servern. Om klienten inte får 
kontakt med servern läggs de tjänsteanrop som inte når servern i en kölista. När 
sedan klienten får kontakt med servern igen, skickas anropen iväg. 
 
En fördel med det här angreppssättet är att man inte behöver lagra data lokalt, 
vilket leder till att det inte behövs någon lokal databas på handenheten. En 
annan fördel är att kommunikationen blir löst kopplad. Allt klienten behöver veta 
är hur en specifik tjänsts gränssnitt ser ut. 
 
En uppenbar nackdel är att om klienten till exempel behöver visa data från en 
tjänst när den arbetar i frånkopplat läge kommer tjänsteanropet att lagras i 
kölistan. Om ingen ny uppkoppling sker innan applikationen avslutas, kommer 
aldrig data att uppdateras på servern, eftersom det inte finns någon permanent 
datalagring på klientsidan. 
  
Ett annat problem med en tjänsteorienterad arkitektur är att det i dagens läge inte 
finns någon färdig infrastruktur för meddelandeköer. Mycket av infrastrukturen 
måste därför skrivas från grunden av utvecklaren. 
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3.5 Serverkommunikation 
En av de viktigaste delarna av en mobilapplikation är kommunikationen med 
servern. Den här rapporten går inte in på den fysiska uppkopplingen mellan 
mobil enhet och server, utan förutsätter att en uppkoppling över GPRS eller 
liknande teknik redan finns. Istället ligger koncentrationen på nästa 
abstraktionslager,  det lager där man som utvecklare kan göra aktiva val 
angående vilken teknik som ska användas. 
 
Det finns ett antal olika alternativ att välja på. Nedan kommer de fem vanligaste 
alternativen att redovisas. Vilket alternativ som är att föredra beror ofta på vilka 
krav som ställs på systemet.  

3.5.1 Sockets 
Om man vill ha en kontinuerlig kommunikation mellan mobil enhet och server 
behöver data sändas över ett protokoll. Grunden till nätverkskommunikation över 
Internet är Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP). TCP/IP är 
en överenskommelse över hur kommunikationen ska ske i ett nätverk på lägsta 
nivå.22

 
För att underlätta för en utvecklare finns det ett högre abstraktionslager som 
kapslar in de delar som behövs i ett antal funktioner som finns samlade i ett API 
kallat socket (winsock om man håller sig till Microsofts version). Med hjälp av det 
kan en utvecklare kommunicera över TCP/IP utan att behöva tänka på exakt vad 
som händer på byte nivå. Det är vanligt att man använder sockets för att utveckla 
en egen infrastruktur som befinner sig på en högre abstraktionsnivå än 
sockets.23

 
Även om sockets är på en högre abstraktionsnivå än byte och bits är man som 
utvecklare ändå på en relativt låg nivå i systemet. Det leder till att det är ganska 
mycket kod som måste skrivas för att få en användbar infrastruktur att 
kommunicera över. 
 
En annan nackdel är att om man utvecklar sin egen infrastruktur baserat på 
sockets kommer man enbart att kunna kommunicera med sin egen server. 
Systemet blir inte standardiserat och kompatibelt med andra system. Rubrik 
3.5.2 nedan beskriver ett redan standardiserat protokoll som finns färdigt att 
använda. 

3.5.2 HTTP get och post 
De två vanligaste sätten att hämta information från en webbserver över HTTP är 
metoderna post och get. Precis som det låter så är grundtanken att get-metoden 
ska användas för att hämta information medan post-metoden ska användas för 
att sända iväg information. Det går dock att hämta information även med post- 
metoden eftersom ett lyckat HTTP anrop, vare sig det är en post- eller get-
begäran, alltid består av en förfrågan (eng request) till servern följt av ett svar 
(eng response). Det går även att skicka med parametrar med get-metoden, vilket 

                                                      
22 Moss J. (1997), Understanding TCP/IP, PC Support Advisor 
23 MSDN (2004-12-20), Windows Sockets, Microsoft Corporation 
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innebär att de båda metoderna är utbytbara mot varandra och kan skicka data i 
båda riktningar.24

 
Den stora skillnaden är att get skickar sina parametrar som ett tillägg till sin 
Unique Resource Identifier (URI). Tillägget brukar benämnas frågesträng. Medan 
post skickar sina parametrar inuti HTTP meddelandets huvud. URI är den unika 
adress som leder till den webbsida som efterfrågas. 
 
Det vanligaste användningsområdet för HTTP get och post är att hämta 
webbsidor från en webbserver med en webbläsare, men i stället för att hämta 
webbsidor bestående av HTML, kan man i stället hämta och skicka binär data i 
form av en byte array. Med andra ord kan vilken data som helst skickas med 
HTTP post och get. 
 
En fördel med att använda sig av HTTP är att det är ett standardiserat 
kommunikationsprotokoll för att kommunicera med webbservrar. Infrastrukturen 
finns alltså redan färdig att använda. Man behöver inte heller bekymra sig om 
brandväggar eftersom anropen behandlas som en förfrågan efter en webbsida 
och de flesta brandväggar är konfigurerade för att tillåta sådan trafik.  
 
Microsoft .NET Compact Framework har ett gott stöd för att kommunicera med 
HTTP get och post. 
 
HTTP get och post ursprungliga syfte är dock att hämta webbsidor från en 
webserver. Under rubrik 3.5.3 nedan följer en teknik som är specialiserad på att 
bara överföra data.  

3.5.3 Webbtjänst 
(Eng. web service) 
Box & Fox beskriver en webbtjänst på ett tämligen enkelt sätt. De menar att en 
webbtjänst kan beskrivas som en webbsida där HTML koden har blivit utbytt mot 
en datastruktur som beskrivs av XML.25 Istället för en presentationssida så 
innehåller alltså en webbtjänst rå data.  
 
Ett annat sätt att beskriva en webbtjänst är att se det som en distribuerad 
mjukvarukomponent som kan nås via standardiserade webbprotokoll.26 Om man 
använder sig av en tjänsteorienterad arkitektur så som beskrivs under rubrik 3.2 
och använder sig av Microsofts .NET plattform är webbtjänster ofta de centrala 
tjänsteleverantörerna.27

 
Ett viktigt protokoll när man talar om webbtjänster är  Simple Object Access 
Protocol (SOAP). Likt HTML styr hur en webbsida ska vara uppbyggd anger 
SOAP specifikationer för hur XML koden hos en webbtjänst ska vara uppbyggd.  
 
Webbtjänsttekniken har blivit väldigt haussad de senaste åren. Jag tycker det 
därför är på sin plats att skriva några rader om hur tekniken uppstod. Eric 

                                                      
24 Homer A. mfl (1999). Professional Active Server Pages 3.0, Wrox Press Ltd 
25 Fox D. och Box J. (2004). Building Solutions with the Microsoft .NET Compact Framework 
26 Wigley A. & Wheelwright S (2003). Microsoft .NET Compact Framework – Core 
27 Micrsosoft Corporation (2003), Developing XML Web Services and Server Components 
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Newcomber som är en av de grundande medlemmarna av XML protokollets 
arbetsgrupp vid W3C talar om en ”Webbtjänströrelse” som, i och med att IBM 
våren 2000 beslöt sig för att stödja Microsofts SOAP specifikation, ledde fram till 
en standard. Tidigare hade SOAP som publicerades 1999 räknats som ett 
Microsoftspecifikt protokoll.28  
 
Med andra ord är SOAP i nuvarande form ursprungligen en specifikation från 
Microsoft som tack vare stödet från IBM vuxit fram till en standard.  
 
Eftersom all data som transfereras beskrivs med XML kan alla plattformar som 
har stöd för tolkning av XML kommunicera med en webbtjänst. Då XML i grund 
och botten enbart består av text kan med andra ord vilken plattform som helst 
teoretiskt sett konsumera en webbtjänst. Dock är det en stor fördel om den 
utvecklingsplattform som används har inbyggd funktionalitet för att konsumera 
webbtjänster, eftersom man som utvecklare då inte behöva bekymra sig så 
mycket om infrastrukturen som ligger bakom webbtjänsterna. .NET CF har 
fullvärdigt stöd för webbtjänster. 
 
Eftersom en webbtjänst kommunicerar över HTTP, erbjuder den samma fördelar 
som finns omnämnda under rubrik 3.5.2.  
 
En nackdel är att XML jämfört med till exempel ett binärt format är väldigt 
skrymmande. För att överföra en text sträng med XML måste även väldigt 
mycket information i form av metadata skickas med. Arbetar man över låga 
bandbredder, vilket ofta är fallet när det gäller mobila applikationer, kan det vara 
ett problem. 

3.5.3.1 Dataset 
När man utvecklar för Microsofts .NET plattform väljer man ofta att paketera data 
som skickas med en webbtjänst i en behållare som kallas för ett dataset. Dataset 
ingår i ADO.NET (Active Data Objects) som är Microsoft .NETs API för 
dataåtkomst. ADO.NET är en väldig central del av Microsoft .NET, men eftersom 
en fullständig genomgång inte faller inom ramen för den här rapporten tänkte jag 
bara ge en kort inblick i ämnet. 
 
Det är enklast att tänka sig ett dataset som en behållare som innehåller en eller 
flera tabeller. Varje tabell innehåller i sin tur rader och kolumner. Tabellerna kan 
fyllas med data från en XML fil eller en databas. För att hämta ut data ur ett 
dataset hämtar man fram den tabell som man är intresserad av. Ur tabellen tar 
man fram en specifik rad. Från den kan man sedan specificera en kolumn och på 
så viss få fram värdet i en specifik cell. Strukturen hos ett dataset bygger på XML 
vilket gör det mycket lämpat att skicka med en webbtjänst.29

 

                                                      
28 Newcomber E (2003). The Web Services Standards Mess, WebServices.Org 
29 Micrsosoft Corporation (2003), Developing XML Web Services and Server Components 
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Figur 3.2, Arkitekturen för ett DataSet 

För att underlätta proceduren med att hämta fram data, kan man använda sig av 
typade dataset. Väldigt förenklat innebär det att man beskriver strukturen hos ett 
dataset med hjälp av XML Scheema Definition Language (XSD). Genom att 
använda ett speciellt verktyg som ingår i Visual Studio .NET kan man sedan 
generera en klass som ärver alla egenskaper från Dataset-klassen och dessutom 
lägger till ytterliggare funktioner som är specifika för just den datastruktur som 
man angivit.
 
Fördelen med att använda typade dataset är att det är enklare att komma åt 
informationen i datasetet. En annan fördel är att man blir varnad redan vid 
kompilering om man försöker hämta värdet från en datacell som inte finns. Gör 
man samma misstag när man använder ett vanligt dataset får man istället ett fel 
under exekveringen av programmet. 

3.5.4 ActiveSync 
I vissa fall behöver man inte en kontinuerlig uppkoppling mellan servern och 
handenheten, utan kan nöja sig med att synkronisera data någon gång per dag. 
Då kan Microsofts ActiveSync som är designat för att synkronisera data mellan 
windowsbaserade arbetsstationer och Windows CE enheter vara ett fullgott 
alternativ. ActiveSync bygger på att man fysisk kopplar handenheten till en 
arbetsstation med hjälp av en så kallad dockningsstation eller blåtand. 
 
På programmeringsnivå tillhandahåller ActiveSync en synkroniseringsmanager 
som sköter om övergripande uppgifter så som att upptäcka förändringar och 
transferera data. För att avgöra vilka data som ska synkroniseras görs 
förfrågningar till en s.k. service provider. Det är upp till utvecklaren att 
implementera en service provider som definierar logiken för hur objekt ska 
jämföras och vad det är som avgör att ett objekt har förändrats. Det måste 
skapas två versioner av en service provider. En som installeras på klientsidan 
(den mobila enheten) och en som återfinns på den arbetsstation som den mobile 
enheten ska synkroniseras med.30

 

                                                      
30 MSDN Library (2004-04-08). Overview of ActiveSync Programming, Microsoft Corporation 

 30



  Mobila Portaltjänster 
 

Service Manager

Desktop Provider

Huvudapplikation

Service Manager

Device Provider

Mobilapplikation

Arbetsstation Mobil enhet

 
Figur 3.3, Överskådlig arkitekturskiss av ActiveSync 

Activesync tillhandahåller även färdiga service providers för att synkronisera 
Microsoft Outlook objekt och filer. Om man vill ha ett enkelt utbyte av data mellan 
en handenhet och en arbetsstation kan filsynkronisering vara tillräcklig.  
 
Ett tredje alternativ är att använda sig av den funktionalitet som finns samlad i 
rapi.dll som är kärnan i ActiveSync. Rapi funktionerna erbjuder möjlighet att från 
en applikation på en arbetsstation kontrollera och göra förfrågningar direkt till en 
dockad handenhet.31

3.5.5 Remote Data Access (RDA) 
Relationsdatabasen SQL CE som är avsedd för handhållna enheter har tidigare 
nämnts under rubrik 3.4.1. En av finesserna med SQL CE är att det finns två 
typer av inbyggt kommunikationsstöd för överföring av data mellan den lokala 
databasen och en central databasserver. RDA är den enklare varianten av de 
två. Under rubrik 3.5.6 nedan går det att läsa om den andra tekniken Merge 
Replication. 
 
För att konfigurera en lyckad RDA kommunikation behövs följande fem 
komponenter: SQL CE databasmotor, SQL Server CE Client Agent, IIS (Internet 
Information Server), SLQ Server CE Server Agent och slutligen en Microsoft SQL 
databas.  
 
SQL Server CE Server Agent är en komponent som installeras under IIS på 
serversidan. Dess uppgift är att ge klienter möjlighet att kommunicera med den 
centrala databasen över HTTP. 
  
SQL CE databasmotor är grundstenen i SQL CE som installeras på klienten (en 
mobil enhet). I installationen ingår även SQL Server CE Client Agent som 
kommunicerar med serversidans agent över HTTP. 
 

                                                      
31 Fox D. och Box J. (2004). Building Solutions with the Microsoft .NET Compact 
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Figur 3.4, Överskådlig arkitekturskiss av RDA 

Den beskrivna uppsättningen ger RDA möjlighet att erbjuda tre olika funktioner. 
Pull som innebär att data från hela eller delar av en tabell kan överföras från den 
centrala databasen till den lokala. Push används för att föra tillbaka data från 
klienten till den centrala servern. Slutligen finns det även en metod som heter 
SubmitSql som ger möjlighet att exekvera hela SQL kommandon på servern. En 
begränsning är att SQL kommandona inte får returnera data. 
 
Istället för att hämta ner delar från en tabell kan Pull metoden även anropa en 
lagrad procedur på den centrala servern. Det innebär möjlighet till att samla ihop 
data från flera olika tabeller. 
 
För att push kommandot ska fungera måste man explicit tala om vid pull 
ögonblicket att alla förändringar i tabellen ska spåras. Push kommandot ser då till 
att bara förändrade datarader skickas över till den centrala databasen. 
 
En begränsning är att RDA använder sig av optimistisk samtidighetskontroll (eng. 
optimistic concurrency control). Det innebär att om en förändring skett på den 
centrala databasen efter att data överförts till klientsidan, och klientsidan sedan 
även den gör en förändring i sin kopia av samma data, kommer serverns 
förändring att skrivas över. Vid ett system med ett flertal användare av samma 
data vid samma tidpunkt innebär det ett allvarligt problem. 
 
Det enda sättet att hämta data från den centrala servern är genom att använda 
pull kommandot. Det innebär att om man vill hämta färsk data från servern måste 
man hämta hela tabeller och skriva över de lokala versionerna. Även om bara en 
rad har blivit uppdaterad måste alltså en hel tabell överföras. Däremot ser push 
kommandot till att bara skicka tillbaka uppdaterade rader till servern. Det innebär 
att RDA stödjer inkrementvis uppdatering, men bara i en riktning, från klienten till 
servern. 
 
En fördel jämfört med till exempel webbtjänst kommunikation, är att all data som 
sänds via RDA komprimeras upp till åtta gånger. På låga bandbredder kan det 
ha stor betydelse.32

                                                      
32 Fox D. och Box J. (2004). Building Solutions with the Microsoft .NET Compact 
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3.5.6 Merge Replication 
Merge Replication är precis som RDA en direkt datakommunikation mellan en 
lokal SQL CE databas på klientsidan och en central databasserver. Som namnet 
antyder är Merge Replication en mer renodlad databasreplikering.  
 
Grunduppsättningen ser ut på samma sätt som för RDA. En SQL CE 
databasmotor och en SQL Server CE Client Agent behövs på klientsidan, medan 
SQL CE Server Agent måste installeras under IIS (Internet Information Server) 
för att göra det möjligt att kommunicera med den SQL databas som innehåller all 
central data. 
 
Vid databasreplikering brukar det finnas tre delar inblandade: Utgivaren (eng 
publisher), distributören (eng distributor) och prenumeranten (eng subscriber). 
Utgivaren är den databas som bestämmer vilken data som ska vara åtkomlig för 
prenumeranten. Prenumeranten består av en klientdatabas som väljer att 
prenumerera på hela eller delar av de data som utgivaren publicerat. 
Distributören är den databas som innehåller de fysiska data som utgivaren 
publicerar.  
 
I den konfiguration som provats inför den här rapporten så har en och samma 
databas använts som både utgivare och distributör, i fortsättningen refererad till 
som den centrala databasen. Som prenumerant har SQL CE databasen på 
handenheten använts, refererad till som klientdatabas. Kommunikationen mellan 
klientdatabasen och den centrala databasen sker över HTTP med hjälp av SQL 
CE Client Agent på handenheten och SQL CE Server Agent på server sidan. 
 
Som utvecklare behöver man inte skriva speciellt många rader kod på 
klientsidan, men det kan vara nog så komplext att konfigurera systemet på 
serversidan. 
 
När den centrala databasservern har konfigurerats så att den publicerar till 
exempel en viss datatabell ser flödet ut som följer: 
 
I ett initialt läge laddar klienten (den mobila enheten) via kommunikationen 
mellan SQL Server CE Client Agent och SQL Server CE Server Agent ner en 
kopia av de data som den prenumererar på. De utvalda tabellerna skapas i den 
lokala databasen och fylls utav SQL CE motorn. 
  
Sedan kan man göra förändringar i de lokala data utan att ha någon kontakt med 
databasservern. SQL CE databasmotorn bokför de ändringar som görs. Klienten 
kan därefter med jämna mellanrum synkronisera sin data med databasservern. 
Då sänds enbart bokförda förändringar över till servern.  
 
Servern uppdaterar sedan sina data med de översända förändringarna innan den 
skickar tillbaka de förändringar som gjorts på servern sedan förra 
synkroniseringen. Slutligen tar den lokala databasen emot de förändringarna och 
uppdaterar sin egen databas. Nu är den centrala databasen och den lokala 
databasen helt synkroniserade.33

 
                                                      
33 Wigley A. & Wheelwright S (2003). Microsoft .NET Compact Framework – Core Reference. 
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En stor fördel är att när man konfigurerar serversidan kan man applicera 
beslutsfattare (eng resolvers) som avgör vad som ska inträffa om en konflikt 
uppstår. En konflikt uppstår när samma data har förändrats både på klientsidan 
och serversidan sedan föregående synkronisering. 
  
En av de stora skillnaderna jämfört med RDA är att Merge Replication medför en 
tvåvägssynkronisering. Det vill säga förändringar på klientsidan reflekteras på 
servern och förändringar på servern återförs till klienten. RDA däremot 
synkroniserar bara servern med förändringar på klienten. 
 
Merge Replication använder sig av samma typ av kompression som RDA.  
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3.6 Säkerhet 
Säkerhet är ett stort och väldigt viktigt område inom datorvärlden. När det gäller 
mobila enheter blir det om möjligt ännu viktigare. En mobil enhet ska nämligen 
per definition tas från den brandväggsskyddade kontorsmiljön ut till arbetsfältet. 
Här kan så väl fysiska som virtuella attacker vänta.
 
Det finns i grund och botten fyra olika delar som måste skyddas mot intrång.  
 

 Den fysiska klientenheten 
 Servern 
 Data sparad lokalt på klientenheten 
 Kommunikationen mellan klientenhet och server 

3.6.1 Säkra den fysiska klientenheten 
Eftersom en mobil enhet är relativt liten och människor tenderar att då och då 
lägga ifrån sig saker där de inte borde lägga ifrån sig saker, är det lätt hänt att 
någon obehörig får tag på enheten. Det är då viktigt att enheten är skyddad mot 
intrång.  
 
Ett första steg är att kräva en inloggning med en pin kod eller ett lösenord varje 
gång enheten varit inaktiv i ett visst antal minuter. Ett ännu bättre alternativ är att 
använda sig av en fingeravtrycksskanner som finns till HP:s 5400 serie. Det finns 
även att köpa som tredjeparts utrustning till enheter som inte har det inbyggt. 
Enbart den person vars fingeravtryck finns lagrad i enheten kan då logga in.34

3.6.2 Identifiera klienten på serversidan 
En fullständig genomgång av hur man skyddar en server mot obehörigt intrång 
faller inte inom ramen för den här rapporten. Jag kommer därför att inrikta mig på 
de delar som en utvecklare kan påverka. En viktig del som dessutom är högst 
aktuell för den som utvecklar en mobil applikation, är själva 
identifieringsförfarandet. Klienten som kontaktar servern måste identifiera sig på 
något sätt för att bevisa att den är behörig. 
 
Jag tar här endast upp de tekniker som finns för att identifiera en klient som 
kommunicerar med servern via Microsoft IIS. Med andra ord innefattar det fyra 
av de kommunikationstekniker som togs upp under rubrik 3.5. Nämligen 
Webbtjänster, HTTP post och get, RDA och Merge Replication. 
 
Det enklaste alternativet är att använda sig av basic authentication som är en del 
av HTTP specifikationen. Vid varje anrop till servern måste då ett användarnamn 
och ett lösenord skickas med. De uppgifterna verifieras sedan mot de Windows 
användarkonton som har rättigheter till den specifika fil som efterfrågas. Basic 
authentication fungerar över brandväggar och proxy servrar. Den stora 
nackdelen är att användaruppgifterna som skickas inte är krypterade och kan 
därför enkelt snappas upp av någon illasinnad på vägen till servern. Det går att 

                                                      
34 Smart Handheld Group (2003), biometric security with the iPAQ Pocket PC h5400 series, 
Hewlett-Packards Company 
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råda bot på det problemet med hjälp av Secure Socket Layer (SSL). Se rubrik 
3.6.4.35

 
Det finns ytterliggare två alternativ som Microsofts webbserver Internet 
Information Server (IIS) kan konfigureras efter. Huruvida dessa två alternativ 
fungerar som identifieringstekniker tillsammans med .NET CF är tyvärr inte helt 
klart. Olika litteratur har nämligen olika uppfattning i den här frågan. Först följer 
en kortfattad beskrivning av de två teknikerna och sedan följer en redogörelse för 
vad olika källor påstår. 
 
Digest Authentication fungerar på samma sätt som Basic Authentication med den 
stora skillnaden att lösenord och användarnamn skickas krypterat till servern. En 
förutsättning för att den här tekniken ska fungera är att användaren finns med i 
ett Active Directory. Tekniken fungerar alltså inte om användaren enbart har ett 
lokalt Windowskonto på servern.  
 
Integrated Windows Authentication är en Windowsspecifik identifieringsmetod, 
även här skickas användarnamn och lösenord krypterade till servern. Nackdelen 
är att den här metoden normalt inte fungerar över proxyservrar och 
brandväggar.36  
 
Enligt Whigley & Wheelwright (2003) sidan 40637, så klarar inte Windows CE 
enheter, och därmed .NET CF, av Digest Authentication. Även Fox & Box (2004) 
sid 295 understruken ruta38, instämmer i det påståendet. Däremot hävdar 
Whigley & Wheelwright (2003) på nästkommande sida att Integrated Windows 
Authetication är ett fungerande alternativ. 
 
Å andra sidan hävdar ett flertal mer informella källor, där Alex Yakhnin, Microsoft 
Embedded MVP (2003) 39 är en av dem, att det förhåller sig precis tvärtom. 
Nämligen att Integrated Windows Authentication inte stöds under .NET CF, 
medan Digest Authentication fungerar. Jag kommer naturligtvis att bilda mig en 
egen uppfattning om saken som redovisas under rubrik 4. 
 
Slutligen finns även möjligheten att implementera en egen inloggning genom att 
anpassa SOAP huvudet. Det fungerar alltså enbart med Webbtjänster som 
använder sig av SOAP protokollet.  

3.6.3 Säkra lokalt sparad data 
All känslig data som sparas lokalt på enheten bör krypteras. I det fullständiga 
.NET ramverket finns det ett antal krypterings API att tillgå under 
System.Security.Cryptography. Tyvärr så finns ingen av dessa klasser med i 
.NET CF. Det finns dock möjlighet att anropa underliggande Windows CE 

                                                      
35 Microsoft (2003), Internet Information Service 6.0 Administrators Guide – Authentication, 
Microsoft Corporation 
36 Microsoft (2004-12-09), Windows Server System - Integrated Windows Authentication, 
Microsoft Corporation 
37 Wigley A. & Wheelwright S (2003). Microsoft .NET Compact Framework – Core Reference. 
38 Fox D. och Box J. (2004). Building Solutions with the Microsoft .NET Compact Framework – 
Architecture and Best Practices for Mobile Development 
39 Alex Yakhnin, Microsoft Embedded MVP (2003-10-17), NTLM auth for web services 
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bibliotek som har krypteringsfunktioner. Ett annat alternativ är att använda sig av 
något tredjeparts API som har stöd för kryptering, till exempel OpenNetCF som 
diskuteras närmare under rubrik 4.7. Det finns även möjlighet att skriva data till 
det lokala registret om man ytterligare vill dölja data för obehöriga. Det är dock 
viktigt att även data sparad i registret krypteras. 
 
Använder man SQL CE för lokal datalagring finns det inbyggd funktionalitet för 
kryptering. Databasen kan även skyddas med ett lösenord. 
 
Även applikationen i sig bör skyddas genom att användaren måste identifiera sig 
med ett användarnamn och ett lösenord vid uppstart. Om inloggning ska kunna 
ske utan nätverksanslutning måste giltiga användarnamn och lösenord sparas 
lokalt på enheten. De är viktigt att inga känsliga detaljer finns hårdkodade i 
källkoden. Ett kompilerat program kan nämligen alltid dekompileras av 
illasinnade, som då kan läsa detaljerna i klartext. Känsliga detaljer ska istället 
sparas i registret eller i en konfigurationsfil väl krypterade. Allra bäst är om 
sådana detaljer överhuvudtaget inte behöver sparas på den lokala enheten, utan 
kan hämtas från en väl skyddad server vid uppstart av programmet.  

3.6.4 Säkra kommunikationer mellan klienten och server 
För att få ett system riktigt säkert finns det två saker till som måste säkras. Först 
och främst måste man förhindra att någon tjuvlyssnar på de data som sänds 
mellan servern och klienten. Man måste också försäkra sig om att servern 
verkligen är den server som man tror det är. Det finns två lösningar på det här 
problemet, Virtual Private Networking (VPN) och Secure Socket Layer (SSL). 
 
Genom att använda kryptering och tunnling kan en klient kommunicera med en 
server över ett publik nätverk så som Internet. Windows CE .NET och därmed 
Pocket PC har stöd för sådan kommunikation. VPN kommunikationen 
konfigureras med ett antal inställningar på enheten och kan sedan användas 
transparent av en .NET CF applikation som vilken Internetuppkoppling som helst. 
Förutom den inbyggda VPN varianten finns det även ett flertal tredjeparts 
alternativ. Nackdelen är att VPN kommunikationen måste konfigureras och 
initieras separat innan .NET CF applikationen körs igång.40

 
Det andra alternativet är SSL som använder sig av ett certifikat på serversidan 
som måste godkännas av klienten. När certifikatet godkänts sker sedan all 
kommunikation krypterat mellan klienten och servern. Man kan välja mellan att 
utfärda ett eget servercertifikat eller att beställa ett officiellt certifikat från en 
”certifikatmyndighet”. SSL kommunicerar över HTTP vilket gör att den här 
varianten fungerar för all typ av kommunikation som använder sig av det 
protokollet (webb tjänster, HTTP get och post, RDA, merge replikation). 
 
Idag är den vanligaste metoden för att skapa en säker anslutning över Internet är 
att använda just SSL tillsammans med basic authentication.40 Servern kan då 
visa upp ett certifikat på att den verkligen är den server som den utger sig för att 
vara, samtidigt som användarnamn och lösenord precis som all annan 
information skickas krypterat mellan servern och klienten.  
 

                                                      
40 Wigley A. & Wheelwright S (2003). Microsoft .NET Compact Framework – Core Reference 
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4 Resultat – konceptuellt val och teknisklösning  

4.1 Val av koncept 
Under rubrik 2 beskrevs ett antal tänkbara mobila tjänster och 
verksamhetsområden som sedan sammanfattades i tre möjliga mobila koncept. 
Efter överläggningar med handledare hos uppdragsgivaren beslutades det att 
prototypimplementationen skulle vara riktad mot fastighetsbranschen.  
 
Det starkaste argumentet för valet av inriktning var att min uppdragsgivare har ett 
flertal intressanta kunder inom fastighetsbranschen. Av de utvalda koncepten 
ansågs också fastighetsbranschen ligga närmast till att utnyttja mobila tjänster i 
framtiden. Dels eftersom vissa kunder har visat intresse för liknande lösningar 
och dels eftersom uppdragsgivaren har aktiva projekt med ett flertal av kunderna 
inom fastighetsbranschen.  
 
Det beslöts att de tjänster som i ett första skede skulle implementeras var två 
typer av arbetsorder. Tanken var att ett felanmälanssystem skulle realiseras 
under den första konstruktionsiterationen och att ett besiktningsstöd skulle 
införas i den andra konstruktionsiterationen. De båda systemen finns närmare 
beskrivna under rubrik 2.3.1. 
  
Användningsfall arbetades fram (diagram kan ses i bilaga A), samt en 
användargränssnittspecifikation. Även en kompletterande kravspecifikation togs 
fram. Den tar bland annat upp kravet med möjligheter till arbete utan 
nätverksuppkoppling och slutligen gjordes ett tekniskt lösningsförslag. 

4.2 Den fysiska enheten 
Till en början utvecklade jag klientapplikationen på två olika enheter. En Qtek 
7070 som är en Windows CE baserad mobiltelefon, samt en Qtek 2020 som är 
en Windows CE baserad hybrid mellan en handdator och mobiltelefon. För att 
vara exakt så kör Qtek 7070 operativsystemet Windows Smartphone medan 
Qtek 2020 kör operativsystemet Pocket PC 2003 Phone Edition. Båda 
operativsystemen är baserade på Windows CE, men erbjuder lite olika 
funktionalitet. 
 
Qtek 7070 som liknar en vanlig mobiltelefon har precis som andra telefoner 
begränsade inmatningsmöjligheter. Den kan kommunicera med omvärlden över 
GSM/GPRS.  
 
Qtek 2020 ser däremot ut som en handdator och har med andra ord 
beröringskänslig skärm. Med en penna kan man klicka på knappar och länkar 
samt skriva vanlig handstil som tolkas om till datortext. Dessutom kan den 
användas som en vanlig telefon och har möjlighet att koppla upp sig mot 
omvärlden via GPRS eller blåtand.  
 
Jag insåg efter ett tag att Qtek 7070 inte var något gångbart alternativ till min typ 
av applikation. För det första blir inmatningar via sifferknapparna allt för 
komplicerad. För det andra finns det ingen version av databasen SQL CE till den 
variant av Windows CE som den använder som operativsystem. 
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Till en början utvecklade jag dock applikationen parallellt till de båda enheterna, 
men på grund av de orsaker som nämnts ovan, övergick jag så småningom till att 
bara utveckla för den mer flexibla Qtek 2020. 
 

   
 Figur 4.1, Fotografi av Qtek 7070 t.v. och Qtek 2020 t.h. 

4.3 Tre lager 
Applikationen i den mobila klienten är separerade i tre lager: 
användargränssnittet (UI-lager), affärslagret och datalagret. När jag till en början 
utvecklade för två olika enheter som kräver olika användargränssnitt var det en 
stor fördel att jag bara behövde byta ut användargränssnitts lagret. 
  
Hur lagren är uppdelade kan ses i klassdiagrammet i bilaga E2. I bilaga E1 finns 
även en arkitekturskiss över hela systemet som är ett bra stöd till den läsning 
som följer.  

4.4 Integration i en tjänstebaserad arkitektur 
Ett av de viktigaste kraven var att prototypen skulle kunna integreras i en 
tjänstebaserad arkitektur. Tack vare .NET Compact Frameworks omfattande stöd 
för konsumtion av webbtjänster var det här kravet egentligen inte så svårt att 
uppfylla. Det som oroade mig var att webbtjänsterna har ett väldigt skrymmande 
dataformat, som är allt annat än optimalt för en mobil nättverksanslutning med 
låg bandbredd. 
 
Vid initiala tester visade det sig dock att själva dataöverföringen inte var den 
enda flaskhalsen. Jag upptäckte att en mycket tidsödande del av 
dataöverföringen var själva initieringen av webbtjänstanropet på klientsidan. Det 
visade sig att en markant förbättring av responstiderna kunde märkas efter första 
anropet. 
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Förklaring är att endast de assemblies som finns refererade i programmets 
initiala läge laddas vid uppstart. Det leder till att det måste laddas två ganska 
omfattande assemblies, System.Xml.dll 
System.Web.Services.dll , vid det första webbtjänstanropet.  
 
En bra teknik för att undvika fördröjningen är att starta en ny tråd som gör ett 
webbtjänstanrop i bakgrunden vid uppstarten av applikationen. Till exempel 
medan användaren fyller i sina användaruppgifter vid ett inloggningsförfarande. 
Sedan låter man applikationen invänta det första initiala webbtjänstanropet innan 
den går in i uppkopplat läge. 
 
Ett annat problem vid konsumtion av webbtjänster är att .NET CF inte har något 
stöd för typade dataset. Det beror på att BinaryFormater och SoapFormater 
klasserna inte är inkluderade i .NET CF.41 Om en webbtjänst som returnerar ett 
typat dataset försöker refereras kommer därför ett kompileringsfel att uppstå.  
 
Bästa sättet att göra en webbtjänst mobilvänlig är att lösa det här problemet 
genom att ha två varianter av varje publik webbmetod. En som returnerar ett 
typat dataset och en som returnerar ett vanligt dataset. Om man inte har 
möjlighet att ändra i en redan befintlig webbtjänst som enbart returnerar typade 
dataset kan man istället införa ett nytt fasadlager. Det behöver bara innehålla en 
ny webbtjänst som konsumerar den ursprungliga webbtjänsten och konverterar 
om typade dataset till vanliga dataset. 
 
I mitt fall har jag dels en webbaserat administrationsverktyg som konsumerar 
typade dataset och dels den mobila klienten som bara kan konsumera vanliga 
dataset. Min lösning på problemet var att införa ett gemensamt datalager som 
sköter kommunikationen med databasen. Ovanpå dalagret ligger två olika 
webbtjänster. En ämnad för administrationsgränssnittet och en annan ämnad för 
den mobila klienten. Förutom att jag får en webbtjänst med rent typade dataset 
och en med enbart vanliga dataset finns det även säkerhetstekniska fördelar, 
eftersom jag enkelt kan ge olika användare rättigheter till respektive webbtjänst.  

4.5 Arbete i frånkopplat läge 
Konsumtionen av webbtjänster svarar mot ett av de viktigaste kraven, men ett 
annat viktigt krav återstår, nämligen möjligheten till arbete i frånkopplat läge. 

4.5.1 Val av angreppsätt 
Som jag tidigare beskrivit under rubrik 3.4 finns det två förhållningssätt till 
frånkopplat arbete; tjänstebaserat och datacentrerat. Ett tjänstebaserat 
angreppssätt skulle innebära att väldigt mycket infrastruktur måste 
implementeras. Samtidigt har .NET CF tack vare SQL CE ett väldigt gott stöd för 
det datacentrerade tillvägagångssättet. Å andra sidan var det ett krav att 
applikationen skulle kunna integreras i uppdragsgivarens nuvarande 
tjänstearkitektur. Om jag blint skulle ha använt mig av SQL CE:s inbyggda 
datasynkroniserings tekniker RDA och Merge Replication, som nämnts under 

                                                      
41 Wigley A. & Wheelwright S (2003). Microsoft .NET Compact Framework – Core Reference. 
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rubrik 3.5.5 och 3.5.6, skulle synkroniseringar behöva äga rum med jämna 
mellanrum. 
 
Ett grundläggande problem om man använder sig av RDA eller Merge 
Replikation är att om man vill arbeta i frånkopplat läge med färsk data, måste 
man explicit synkronisera handenhetens databas med den centrala databasen 
innan man förlorar nätverksanslutningen. I ett verkligt scenario försvinner oftast 
täckningen och därmed nätverksanslutningen utan någon förvarning. Har man 
inte nyligen synkroniserat sin handenhet riskerar man att arbeta med inaktuell 
data när man går över till frånkopplat läge. En fullständig synkronisering kan 
också vara tidskrävande över en GPRS anslutning. Speciellt om RDA används, 
eftersom inkrementvis synkronisering inte stöds från server till klient. 
 
Jag beslöt mig därför för att använda en modifikation av det datacentrerade 
tillvägagångssättet. Eller om man så vill en modifikation av det tjänstebaserade 
angreppssättet. Tanken är att de allra mest relevanta data transporteras via 
webbtjänster, men en SQL CE används som lokal databas innehållandes mindre 
föränderliga data. Grundidén är inte unik, utan snarare en anpassning och 
utveckling av framför allt de tankar som presenteras i Forsberg & Sjöströms 
utmärkta artikel Northwind Pocket Service: Field Service for Windows Mobile-
Based Pocket PC 42. 

4.5.2 Två kategorier data 
Genom att gå tillbaka till de användningsfall som specificerades i de inledande 
faserna av utvecklingsprocessen insåg jag att systemet innehöll två kategorier av 
data. Den första kategorin data är relativt statisk data, så som fastigheter, 
lägenheter, hyresgäster med mera. Hädanefter kommer jag att referera till den 
här kategorin data som referensdata. En viktig detalj är också att referensdata 
inte behöver kunna förändras på den mobila enheten. Som namnet antyder är 
det här data som andra data refererar till för att ge användaren mer information. 
 
Den andra kategorin data som innefattar felärenden och besiktningar är betydligt 
mer föränderlig, vilket gör att den hädanefter kommer att refereras till som aktiv 
data. Idén är att referensdata, som ändå förblir oförändrad under långa 
tidsperioder, bara ska laddas över till den mobila klienten någon gång i veckan. 
Förslagsvis sker det när klientenheten sitter i sin synkningsstation och har en fast 
nätverksuppkoppling. Nedladdningen av referensdata sker genom att 
användaren explicit väljer att göra det. Eventuellt kan även en förfrågan ske när 
den mobila enheten sätts i sin synkningsstation. Jag väljer att kalla förfarandet 
för en nedladdning istället för en synkronisering, eftersom referensdata som finns 
på enheten helt ersätts med färsk data från servern. Nedladdningen sker med 
hjälp av RDA. 
 
Aktiv data hämtas däremot kontinuerligt direkt från servern via en webbtjänst. En 
detalj är att jag ändå valt att buffra aktiv data i primärminnet för att minska antalet 
nätverksanrop, men om användaren vill kan han alltid välja att ladda ner färsk 
data direkt från servern. 

                                                      
42 Forsberg C. & Sjöström A. (2004),  Northwind Pocket Service: Field Service for Windows 
Mobile-Based Pocket PC, Microsoft Corporation 
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När ett plötsligt nätverksavbrott inträffar, sparas buffrad data ner i den lokala 
databasen för att kunna användas även i frånkopplat läge. Alla förändringar som 
sedan sker medan klienten arbetar utan nätverksanslutning bokförs. När sedan 
enheten återfår nätverkskontakten anropas en webbtjänst på servern som sparar 
ner alla förändringar som skett. Det är förövrigt samma webbtjänst som anropas 
när en förändring sker i aktiv data och enheten befinner sig i uppkopplat läge.  

4.6 Viktiga designmönster 
För att inte behöva återuppfinna hjulet gång på gång kan det vara bra att dra 
nytta av andras erfarenheter. Ett av de bästa sätten att göra det på är att utnyttja 
designmönster. Designmönster är vedertagna och genomtänkta 
designkonstruktioner som löser problem som har visat sig uppstår gång på gång 
inom mjukvaruutveckling.43  
 
Ett designmönster kan ofta implementeras på olika sätt. Med andra ord så går 
inte ett designmönster in på detaljer, utan är snarare en generell lösning på ett 
generellt problem. Det är sedan upp till utvecklaren hur mönstret ska 
implementeras från situation till situation. 

4.6.1 Singleton 
Ett av de vanligaste designmönstren är Singleton. Grundidén är att det bara ska 
vara möjligt att skapa en enda instans av en klass.  
 
Det finns ett flertal varianter på hur det här mönstret kan implementeras. 
Gemensamt för dem alla är att man ser till att göra konstruktorn privat så att den 
bara är åtkomlig inifrån klassen. Istället använder man sig av en publik statisk 
metod som första gången den anropas skapar ett nytt objekt av klassen och 
returnerar det. Nästa gång den anropas returnerar den bara en referens till 
objektet som skapades första gången. Tack vare att konstruktorn inte är synlig 
utanför den egna klassen är det omöjligt att av misstag skapa fler instanser av 
klassen. 
  
I applikationen används Singleton mönstret för DataProxy objektet som binder 
ihop affärslagret med datalagret och avgör om anrop mot datalagret ska 
vidarebefordras till OnlineData eller OfflineData objektet. 
 

Singleton
<<static>> instance : Singleton

Singleton()
<<static>> GetInstance()

 
Figur 4.2, UML-skiss över en singleton klass 

4.6.2 Task – arbetsuppgift 
När man bygger en applikation med ett grafiskt användargränssnitt finns det från 
början bara en tråd som styr programmets flöde. Den brukar kallas för 

                                                      
43 Data & Object Factory (2004-12-07), Software Design Patterns 

 42



  Mobila Portaltjänster 
 

användargränssnittstråden eller UI-tråden (User Interface). I många fall nöjer 
man sig med att enbart använda sig av en tråd. Fördelen är att det är enkelt att 
följa programflödet eftersom allting sker i en sekventiell ordning. I vissa fall 
behöver dock ett program utföra uppgifter som tar lång tid samtidigt som 
användaren interagerar med användargränssnittet. Man kan då starta en ny tråd 
som utför arbetsuppgiften i bakgrunden, samtidigt som användaren utför andra 
saker i applikationen.  
 
Ett problem när man använder sig av flera trådar i ett program, är att man måste 
vara noga med att trådarna inte kolliderar med varandra. Ofta behöver man 
presentera information i användargränssnittet som visar bakgrundstrådens status 
och det resultat som den uppnår. Det kan då vara frestande att låta 
bakgrundstråden uppdatera gränssnittet. En sådan operation är dock farlig att 
utföra eftersom gränssnittskontroller kan hamna i ett odefinierbart tillstånd. 
Meningen är nämligen att det bara är UI-tråden som ska kontrollera 
användargränssnittskontrollerna. Om istället en bakgrundstråd förändrar data i 
en kontroll samtidigt som UI-tråden försöker uppdatera samma kontroll kan 
konflikter uppstå. Resultatet blir ofta att användargränssnittet låser sig.44

  
Ett bra sätt att undvika dylika situationer är att använda sig av 
arbetsuppgiftmönstret (eng. task pattern). Mönstret går ut på att man kapslar in 
den kod som behövs för att utföra arbetsuppgiften i en egen klass. Man låter 
sedan klassen starta en ny tråd som utför arbetsuppgiften. Genom att avfyra 
publika event kan det inkapslade objektet tala om för intressenter att något 
intressant har inträffat under arbetsuppgiften. Intressenter kan sedan hämta den 
information som de är intresserade av från objektets publika metoder och 
egenskaper. Skissen nedan illustrera mönstret. 
 

Användargränssnitt

UI-tråd

Task/Arbetsobjekt

Arbetstråd

Tillstånd

metodanrop

Event�
(avfyrade på �

UI-tråden)  
Figur 4.3, Arbestuppgiftsmönstret/Task Pattern 

För att tvinga ett event att byta tråd måste det avfyras med hjälp av Invoke 
metoden som finns implementerad för alla grafiska gränssnittskomponeter. 
Invoke metoden tvingar ett event att exekveras på UI-tråden istället för i 
bakgrundstråden.  
 
Genom att sända med en referens till en GUI-komponent som är ”ansvarig” för 
arbetsuppgiften när arbetsuppgiftsklassen konstrueras, går det att se till så att ett 
event avfyras på UI-tråden i task-objektet.  
 

                                                      
44 Hill D. mfl (2004). Smart Client Architecture and Design Guide 

 43



  Mobila Portaltjänster 
 

Ett exempel på mönstret är instansen av applikationens PullTask klass som 
sköter uppdateringen av lokal referensdata genom att göra RDA anrop till 
servern. För varje tabell som laddats ner från servern avfyras ett event kallat 
ProgressChanged och när alla tabeller är nedladdade avfyras StatusChanged. 

4.6.3 Proxy 
En proxy är ett objekt som fungerar som ett surrogat för ett annat objekt. Tanken 
är att proxyobjektet ska anropas istället för det riktiga objektet. Proxy objektet 
skickar sedan vidare anropet till det riktiga objektet.45

 
Vid en första anblick kan hela idén verka meningslös, men i vissa fall är det här 
väldigt användbart. Klienten som anropar proxyobjektet behöver nämligen inte 
vara medveten om det riktiga objektet. Dessutom kan proxyobjektet utföra 
diverse uppgifter innan anropet vidarebefodras till det riktiga objektet. 
Webbtjänster fungerar till exempel på det här viset, med ett proxyobjekt på 
klientsidan som vidarebefodrar anrop till det verkliga objektet på serversidan. 
 
I min implementering har jag använt designmönstret vid kommunikationen mot 
datalagret. Proxy-objektet representerar ett dataobjekt som kan hämta och spara 
data från en databas. Det verkliga dataobjektet kan vara OnlineData eller 
OfflineData som hämtar data från servern respektive den lokala databasen. När 
ett metodanrop görs till proxy-objektet vet inte anroparen vilket dataobjekt som 
kommer att utföra uppgiften. Det är helt upp till proxy-objektet att avgöra 
beroende på vilken datakälla som finns tillgänglig. 

4.7 OpenNETCF och egenutvecklade kontroller 
Ett av målen när .NET CF utvecklades var att det skulle vara mycket kompakt 
och ta lite minne i anspråk. Ett resultat av det är att några mycket användbara 
GUI-komponenter som finns i det fullständiga ramverket har utelämnats. I princip 
alla dessa komponenter plus många andra användbara komponenter finns att 
tillgå i ett API från OpenNETCF Advisory Board. Precis som namnet antyder är 
det ett projekt med öppen källkod som är fritt att använda under sedvanlig öppen 
licensform.  
 
En nackdel med OpenNetCFs API är att det innehåller väldigt mycket 
funktionalitet, vilket leder till relativt stora assemblies som måste installeras på 
handenheten. Sammanlagt är OpenNetCF på drygt 600 kilobytes. Två stycken 
av de GUI-kontroller som jag behövde fanns dessutom inte att tillgå och i övrigt 
var det ett fåtal komponeter som jag behövde använda därifrån. Jag beslöt mig 
därför för att inte använda OpenNetCF, utan istället själv utveckla de kontroller 
som jag behövde. OpenNetCF är dock en god tillgång och väl värt att titta på för 
den som utvecklar för .NET CF. 46

 
En fullständig förteckning över de komponenter som utvecklats under projektets 
gång finns i bilaga B. 

                                                      
45 Data & Object Factory (2004-12-07), Software Design Patterns 
46 OpenNETCF Advisory Board (2004-12-08), The Premier .NET Compact Framework Shared 
Source Site, OpenNETCF Consulting 
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4.8 Säkerhet 
Säkerhetsbiten är nuförtiden en viktig del i all systemutveckling och i synnerhet 
när det gäller mobil utveckling. Det var därför viktigt att även inkludera 
säkerhetsaspekten i prototypapplikationen.  
 
Som jag beskrivit innan finns det fyra olika delar i systemet som måste säkras 
upp: den fysiska klientenheten, identifikation på servern, lokalt sparad data och 
kommunikationen mellan klienten och servern.  

4.8.1 Klientenheten 
Jag använder mig av den inbyggda pin-kods funktionaliteten. När enheten varit 
inaktiv i fem minuter måste en fyrsiffrig pin-kod slås in. Genom att enbart 
använda sig av en pin-kod och inte ett lösenord, som kan innehålla såväl 
numeriska som alfanumeriska värden, går det betydligt fortare för användaren att 
logga in. Min tanke är att säkerhetsproceduren ska störa användaren så lite som 
möjligt. Om användaren i stället måste slå in ett alfabetiskt lösenord skulle det ta 
det betydligt längre tid, på grund av att handdatorn saknar tangentbord. 
  
Även om ett lösenord är ett säkrare alternativ så anser jag att en fyrsiffrig pin-kod 
är tillräckligt för applikationen. Meningen med en pin-kod anser jag vara att 
fördröja ett obehörigt intrång, inte att förhindra det för all framtid. 

4.8.2 Servern 
Som jag tidigare nämnde under rubrik 3.6.2 råder det delade meningar om vilka 
identifieringsmetoder som kan användas av .NET CF. För att bringa klarhet i 
saken testade jag de tidigare nämnda teknikerna på min testserver. Min 
slutgiltiga uppfattning efter omfattande tester är som följer: 
 
Basic Authentication fungerar precis som förväntat. Digest Authentication 
fungerar också utmärkt så länge man använder användarkonton som finns med i 
Active Directory. Däremot fungerar inte Integrated Windows Authentication alls 
när vanliga webbanrop görs. Med andra ord fungerar det inte för webbtjänster 
eller HTTP post och get. Däremot fungerar det utmärkt när RDA eller Merge 
Replication används. 
 
Med andra ord så har Wigley & Wheelwright (2003) helt fel, eftersom de hävdade 
att Digest fungerade men inte Integrated, vilket är raka motsatsen mot vad mina 
tester visar. Även Fox & Box (2004) hade fel eftersom de påstod att Digest 
Authentication inte fungerar. Deras felaktiga uppgifter skulle kunna bero på att 
det kommit uppdateringar till .NET CE som ändrat på förhållandena. 
 
Det ska också nämnas att inofficiella källor hävdar att det kommer finnas att stöd 
för Windows Integrated Authentication även för webbtjänster från och med .NET 
CF 2.0 som planeras att släppas någon gång under våren 2005.47

 
Mitt val är att använda Basic Authentication skyddad med SSL för alla 
webbtjänstanrop. När det gäller RDA anropen använder jag däremot Windows 
Integrated Authentication. Det skulle kunna innebära ett problem om nedladdning 

                                                      
47 Kline D. (2004-12-10), NTLM authentication support in NetCF 
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av ny referensdata inte sker inom ett intranet, men eftersom det är menat att 
referensdata bara ska uppdateras när handenheten är direkt uppkopplat via en 
synkroniseringsstation bör det inte innebära några problem. 
 
Om det skulle uppstå problem med nuvarande lösning går det att byta till Basic 
Authentication över SSL även för RDA. Största anledningen till att jag inte 
använder det i dagens läge är på grund av problem med servercertifikatet som 
krävs för SSL. Ett problem som troligen enkelt kan avhjälpas i skarp miljö. Se 
detaljer kring SSL under rubrik 4.8.4. 

4.8.3 Lokal data 
Eftersom jag använder mig av SQL CE för att spara data lokalt så finns det 
inbyggd teknik för att skydda lokal data. Genom att lösenordsskydda databasen 
och att även använda SQL CEs inbyggda krypteringsfunktion är lokal data 
säkrad. I applikationen används användarens inloggningslösenord även till 
databasen.   
 
Den här lösningen har både för- och nackdelar. Tack vare att jag använder 
samma lösenord som vid inloggningen behöver inte användaren vara medveten 
om att det även krävs ett lösenord till databasen. Jag behöver inte heller bry mig 
om att spara undan lösenordet i någon krypterad konfigurationsfil. En 
förutsättning är dock att användaren behåller samma lösenord ända tills en ny 
nedladdning av referensdata görs. Då skapas nämligen en ny databas med ett 
nytt lösenord.  
 
Man ska också tänka på att om användaren skulle glömma bort sitt lösenord till 
servern, kan alltid en administratör nollställa det. Däremot kan aldrig lösenord 
som skyddar databasen nollställas eller återfås om det väl har fallit i glömska. Ett 
förlorat lösenord till databasen är med andra ord samma sak som förlorad data. 

4.8.4 Server kommunikation 
För att integrera kommunikationssäkerheten i själva applikationen valde jag att 
använda mig av SSL (Secure Socket Layer). Alternativet att använda VPN 
(Virtual Private Networking) var inte aktuellt eftersom jag inte hade tillgång till 
någon VPN server. 
 
Under själva utvecklingen använde jag mig inte av SSL. Det var först i slutskedet 
som jag konfigurerade en säker anslutning till servern. Har man ett officiellt 
certifikat i det binära DER formatet med filändelsen cer tror jag inte det är så 
svårt att konfigurera en SSL anslutning. Konfigurationen på serversidan 
underlättas av Microsoft IIS omfattande grafiska gränssnitt och guider. Även 
installationen av officiella certifikat på klientsidan är enkel, eftersom man bara  
behöver kopiera över certifikatfilen till handenheten och öppna den. 
  
Mitt problem var att jag inte hade något officiellt certifikat. Istället tillbringade jag 
tre dagar med att först utfärda egna testcertifikat som enbart är ämnade för 
testmiljöer. När inte det fungerade utfärdade jag servercertifikat som i teorin ska 
fungera lika bra som officiella certifikat. 
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Det var inga större problem att skapa ett testcertifikat. Problemet är att en Pocket 
PC inte kan importera ett certifikat via sin webbläsaren på samma sätt som en 
stationär dator kan. Ett annat problem är att det finns en uppsjö av olika format 
för SSL certifikat.  
 
Efter att tillbringat många timmar med att konvertera fram och tillbaka mellan 
olika format och utfärdat egna root-certifikat med hjälp av ett antal 
tredjepartsverktyg, kunde jag slutligen med hjälp av Jacco de Leeuws program 
Crtimprt48 importera mitt testcertifikat på handenheten. Framgången var dock 
temporär eftersom certifikatet som återfanns på servern ändå inte ville matcha 
med mitt importerade certifikat på handenheten. 
 
Jag testade sedan att använda mig av Microsoft Server 2003 Certification 
Authority, en service som man kan starta på servern för att utfärda server 
certifikat. Lyckas man bara konfigurera alltsammans är det ett smidigt sätt att 
utfärda certifikat på. Jag kunde få ut ett root-certifikat i binärt format som jag 
sedan enkelt importerade på handenheten. Väl där kan jag se att certifikatet är 
installerat som ett root-certifikat, men när jag anropar webbtjänster över SSL 
används ändå inte certifikatet, vilket leder till att SSL kommunikationen inte 
fungerar.  
 
Efter ytterliggare ett par timmars felsökning fann jag en helt annan lösning som 
jag gärna vill dela med mig av. Med ett par raders kod kan man konfigurera 
handenhetens certifikatpolicy. Man kan till exempel godkänna alla certifikat, eller 
bara godkänna certifikat med till exempel ett visst serienummer eller ett visst 
servernamn. En sådan lösning är inte lika säker, men i en testmiljö fungerar det 
utmärkt.  
 
Lösningen går ut på att man skapar en klass som implementerar gränssnittet 
System.Net.ICertificatePolicy. Gränssnittet innehållet bara en metod som 
returnerar en boolean. Så länge funktionen returnerar true kommer certifikatet att 
godkännas. Ett fullständigt exempel finns i bilaga C. 

4.9 Överföringsprestanda - GPRS 
I skrivande stund har det svenska tredjegenerationens mobilnät (3G) varit mer 
eller mindre i drift under drygt ett års tid. Det är inte fullt utbyggt än och vid en 
intervju med en mobiltelefonförsäljare49 framkom det att den allmänna opinionen 
är ganska missnöjd med kvaliteten på servicen än så länge. Dock tror jag att när 
barnsjukdomarna försvunnit så kommer 3G att ta över dagens GSM nät.  
 
Eftersom jag valt att utveckla prototypen med .NET CF  är jag bunden till att 
använda enheter som kör Microsofts operativsystem Windows CE. Ett problem 
är att det i dagens läge inte finns en enda Windows CE enhet som kan 
kommunicera över 3G. Jag är därför hänvisad till att använda GPRS som 
kommunikationskanal.  
 
För att få ett grepp om vilka mängder data som en GPRS uppkoppling klarar av 
gjordes några teoretiska beräkningar. Under ett täckningstest som utfördes under 

                                                      
48 De Leeuw. J (2004-12-08), Pocket PC 2003 Personal Certificate Import Utility 
49 Hacker J. (2004-12-20), Mobiltelefonförsäljare, Phonehouse AB 
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2003 av tidningen Mobil50, fastslogs att den vinnande operatören Telia hade en 
medelhastighet på 23432 bitar per sekund medan tvåan Vodafone låg på 19939 
bitar per sekund. Mina webbtjänster sänder cirka fem datarader innehållandes 20 
olika kolumner med blandade datatyper, vilket ger en storlek på cirka 7 kilobyte. 
En GPRS hastighet på 20 kilobit per sekund ger då en teoretisk överföringstid på 
cirka tre sekunder, se beräkning nedan. Om man sedan lägger till ett par 
sekunder för själva anropet till servern får man en total överföringstid som ligger 
runt fem sekunder. Observera att med begreppet överföringstid menar jag tiden 
det tar från den tidpunkt då användaren beordrar applikationen att hämta ny data 
från servern till dess data finns synlig enhetens display. Med andra ord 
inkluderas såväl handskakningen med servern, anropet, serversvaret samt 
processandet av data i applikationen. 
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Figur 4.4, Beräkning av överföringstid 

Det teoretiska värdet stämde tyvärr inte riktigt med värden uppmätta vid verkliga 
tester över GPRS. Praktiska tester visade på en något långsammare överföring. 
Samma mängd data tog närmare åtta sekunder att hämta från servern. 
  
Som jag ser det så finns det två anledningar till att de verkliga överföringstiderna 
är längre än de teoretiska. Vid testerna användes en anslutning över SSL, vilket 
ger en fördröjning på grund av att all data ska krypteras. En annan teori är att det 
beror på att .NET CF konsumtion av webbtjänster är mer tidskrävande än till 
exempel en vanligt http överföring till en webbläsare.  
 
På grund av uppdragsgivarens rigorösa säkerhetspolicy (samt brist på flexibilitet) 
fick jag tyvärr inte chansen att testa överföringen på deras server utan SSL. Jag 
testade därför att hämta ner samma mängd data från en annan server utan SSL. 
Eftersom den andra servern och anslutningen dit kan ha en annan prestanda blir 
inte testet lika tillförlitligt som om testet hade utförts mot uppdragsgivarens 
server, men det kan i alla fall ge en indikation. Faktum är att uppmätta värden var 
väldigt nära de teoretiska värdena och landade på drygt fem sekunder. 
 
För att avgöra om .NET CFs konsumtionen av webbtjänster var mindre effektiv 
än en vanligt HTTP överföring, hämtades slutligen samma mängd data med 
handenhetens inbyggda webbläsaren. När uppmätta värden jämfördes med 
applikationens webbtjänstanrop till samma server kunde en viss tidsskillnad 
uppenbaras till webbläsarens fördel, vilket skulle bekräfta misstankarna om att 
.NET CFs webbtjänstkonsumtion är något långsammare. 
 
Det är även intressant att titta på hur mycket snabbare en överföring skulle ske 
med 3G. En 3G telefon i dagens nät klarar i bästa fall upp till 384 kilobit per 
sekund51, men den verkliga överföringshastigheten är ofta lägre än så. Hur som 

                                                      
50 Mobil.se (2004-12-01), Täckningstest 2003, Modern Kommunikation Förlag 
51 Dahlin N. (2004-12-17), Mobiler med bredbandsfart, NyTeknik 
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helst så förstår man genast att jämfört med GPRS 20 kilobit per sekund är det en 
avsevärd förbättring. 
 
För en komplett lista av uppmätta värden, se bilaga D. 
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5 Diskussion 

5.1 Erfarenheter och problem på vägen 

5.1.1 Projektstyrningsproblem 
När arbetet började fanns det lite oklarheter över vad som var syftet med 
examensarbetet. Trots enträgna försök att definiera ett syfte och mål, tog det 
cirka tre veckor innan jag förstod exakt vad min uppdragsgivare ville ha ut av 
examensarbetet. Huvudproblemet var egentligen att vissa nyckelpersoner hade 
semester eller var upptagna på annat sätt. I efterhand kan jag se att det inte 
hade skadat om jag påbörjat arbetet ett par veckor senare, när de rätta 
personerna fanns på plats. Å andra sidan kan jag i efterhand se vissa fördelar 
med en trevande start, eftersom det gav mig en chans till att få en god överblick 
över området innan jag gick på djupet. 
 
När väl arbetet började ta form var det väldigt många medarbetare hos 
uppdragsgivaren som hade förslag och synpunkter på vad som skulle göras. Jag 
ser det mest som något positivt eftersom det ledde till att jag fick ta del av idéer 
från många olika håll och inte bara från mina uttalade handledare. Dessutom 
visade det att det fanns ett uppriktigt intresse för det område som jag skulle 
arbeta med. Å andra sidan kan det vara svårt när man är helt ny i ett företag att 
veta vem det är viktigast att lyssna på. Jag var till en början orolig att 
examensarbetet skulle bli allt för omfattande.  

5.1.2 Tekniska problem 
Naturligtvis stötte jag på mängder med problem under själva implementeringen. 
Dataset som jag nämnt väldigt kortfattat under teoribakgrunden har stor potential, 
men det medför också att det krävs en hel del kompetens inom området från 
utvecklarenssida. I efterhand inser jag att jag borde ha läst på bättre inom det 
området innan jag började implementera. Det finns dessutom ett par viktiga 
skillnader mellan .NET CF och det fullständiga ramverket som ledde till en del 
huvudbry. 
 
Som nämnts tidigare under rubrik 4.8.4 hade jag även stora problem att få SSL 
anslutningen att fungera tillfredställande på grund av problem med de 
testcertifikat som jag utfärdade. 
Även konfigurationen av RDA kommunikationen var inte helt bekymmersfri. 
Eftersom det är ganska många komponenter inblandade är det lätt att någonting 
går fel. Det är dock en sådan detalj som man behöver laborera med en gång för 
att inse hur det fungerar. 

5.1.2.1 Utvecklingverktyg 
Visual Studio .NET 2003 är ett utmärkt verktyg för att utveckla mobila 
applikationer på. Den som har arbetat med någon typ av utveckling under Visual 
Studio förut, har inga problem att utveckla programvara för mobila enheter. Det 
finns dessutom en emulator som emulerar en Pocket PC enhet. Något som jag 
blev väldigt förvånad över, var att emulatorn är väldigt långsam. Saker som flyter 
bra på en riktig enhet, går irriterande långsamt på emulatorn. Jag ser därför 
endast emulatorn som ett verktyg att använda sig av i den inledande fasen av 

 50



  Mobila Portaltjänster 
 

utvecklingsarbetet. Ska man gå vidare och utveckla en seriös applikation bör 
man ha en riktig handenhet att testa på. Utvecklingen går framför allt betydligt 
fortare eftersom det inte tar lika lång tid att testa förändringar i koden.  
 
Såväl emulatorn som en riktig handenhet kan anslutas direkt till Visual Studio. 
Genom ett knapptryck kompileras källkoden och skickas sedan över som en 
exekverbar fil till handenheten. Man kan sedan köra sin applikation i 
avlusningsläge och vandra igenom koden rad för rad, lägga in brytpunkter och 
kontrollera variabler i minnet. Precis på samma vis som när man utvecklar en 
vanlig Windows applikation med andra ord. Avlusningsfunktionen är en väldigt 
värdefull funktion som effektiviserar utvecklingsarbetet. 
 
Man ska ändå ha i åtanke att det emellanåt kan vara tålamodsprövande att vänta 
på att kompilerade filer ska sändas över till handenheten innan man kan se 
resultatet av sina förändringar. Ska någon specifik del utvecklas kan det i vissa 
fall vara effektivare att först skriva koden som en vanlig Windows applikation och 
sedan översätta den till .NET CF. När man börjar få rutin och vet skillnaderna 
mellan .NET CF och det fullständiga ramverket, går översättningen relativt fort. 

5.2 Analys 

5.2.1 Mobilt koncept 
Ett delmål i projektet var att hitta ett lämpligt mobilt koncept som prototypen 
kunde realisera. Den inledande förstudien ledde till att jag insåg att det finns 
mängder med verksamheter som kan nyttja mobila tjänster. Valet att 
implementera en stödapplikation till fastighetsskötare kunde lika gärna ha fallit 
inom något annat verksamhetsområde om uppdragsgivaren hade haft en annan 
kundkrets. 
 
Som blivande nyutexaminerad ingenjör är det naturligtvis väldigt intressant att se 
den potential som finns inom det mobila området. När dessutom 
tredjegenerationen mobiltelefoni med mer än 15 gånger snabbare 
datahastigheter står för dörren, ser framtiden ljus ut. 
 
Det har även varit intressant att se hur delar av uppdragsgivarens kundkrets, 
som fått prototypen förevisad, genast börjat fundera över hur de kan nyttja 
mobila applikationer i sin verksamhet. Jag tror det är viktigt att få företag att inse 
mobilitetens potential. Det görs bäst genom att visa upp en befintlig applikation. 
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5.2.2 Integration i en tjänstebaserad arkitektur 
Jag vill påstå att en mobil klient passar väldigt väl in i en tjänstebaserad 
arkitektur. Det är just som ett komplement till befintliga tjänster som jag tror att vi 
kommer att få se mobila applikationer i framtiden. På grund av de restriktioner 
och svagheter som en mobil enhet har när det gäller displayens storlek och 
inmatning av data tror jag att det är viktigt att finna rätt plats i ett system för en 
mobil klient. Det gäller att utnyttja klientens styrka, det vill säga mobiliteten och 
undvika dess svagheter. Genom att använda mobila klienter som ett komplement 
till webbaserade tjänster kan man utnyttja dess mobila förmåga och samtidigt 
undvika dess begränsningar.  
 
När det gäller att utnyttja befintliga webbtjänster sätter jag ett litet frågetecken. I 
framtiden, när datahastigheterna har ökat går det säkert bra, men i skrivande 
stund tror jag att man måste vara beredd att lägga till en extra fasad som filtrerar 
ut de data som är intressanta för den mobila klienten. Om man tar fasta på mitt 
resonemang i stycket ovan och använder en mobil enhet som ett komplement till 
ett systems nuvarande funktioner, ska dessutom en mobil klient bara utnyttja ett 
fåtal av de metoder som en webbtjänst erbjuder. 
 
Eftersom jag i min prototypimplementationen hade möjlighet att designa mina 
egna webbtjänster, försökte jag vara ganska restriktiv med mängden data som 
skickas.  Ska man dock konsumera en allmän webbtjänst som sänder stora 
datamängder, utan att använda sig av en mobilitetsvänlig fasad, finns det 
potentiella problem med datamängden.  

5.2.3 .Net CE och utveklingsplattformen 
Tackvare .NET CE har mobil utveckling blivit tillgänglig för den breda massan av 
systemingenjörer. Även om det finns lite finurligheter som man måste komma 
underfund med när man utvecklar .NET CE applikationer, så är tröskeln från 
annan Visual Studio utveckling till .NET CE minimal. Ofta är det just den tröskeln 
som avskräcker, men så bör inte vara fallet med .NET CE. Däremot tror jag inte 
att det är så många utvecklare för Microsoft plattformen som vet om att all 
funktionalitet som behövs för att utveckla en mobil applikation redan finns i deras 
utvecklingsverktyg. Det här är säkerligen något som säkerligen Microsoft skulle 
kunna förändra med en tydligare marknadsföring. 
 
En annan intressant iakttagelse som jag gjorde, var att emulatorn som följer med 
Visual Studio .NET förmodligen avskräcker många utvecklare från att ge sig på 
.NET CF. Allt som jag testade på emulatorn gick irriterande långsamt. Bara något 
så enkelt som att rita upp ett formulär med ett par olika inmatningsfält och en 
flervalslista tog frustrerande lång tid på emulatorn. Jag blev själv allvarligt oroad 
till en början. När jag sedan testade på en riktig enhet, i mitt fall en Qtec 2020, 
visade det sig flyta på bra. 
 
I övrigt måste jag medge att Visual Studio är ett eminent utvecklingsverktyg. I 
princip alla de funktioner man behöver finns tillgängliga. Det enda som saknas är 
möjligheten att skriva och testa SQL-frågor till databasen direkt från Visual 
Studio. 
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.NET CF har lyckats kapsla in det allra viktigaste funktionerna i .NET på ett 
effektivt sätt. Däremot saknas ett par grafiska användarkontroller. Till exempel så 
borde en datumväljare naturligtvis ingå. Det kan knappt finnas någon 
administrationsapplikation i hela världen som inte behöver utnyttja en 
datumväljare. Lyckligtvis ingår den och ett flertal andra kontroller i nästa version 
som kommer någon gång under 2005. 
 
Tillgången till SQL CE är också ovärderlig om man vill göra det möjligt att arbeta i 
frånkopplat läge med någon form av datacentrerat tillvägagångssätt. Förutom att 
det är enkelt att flytta data mellan den lokala databasen och en central databas 
så får man dessutom tillgång till kryptering av lokal data. 
 
Det skulle också underlätta om det gick att konsumera typade dataset, men ska 
man utveckla på en resurssnål plattform så är det väl oundvikligt att man går 
miste om några bekvämligheter som utvecklare. 

5.2.4 Serverkommunikation och arbete i frånkopplat läge 
De tester som gjordes över GPRS mot slutet av projektet var väldigt intressanta. 
Enligt min uppfattning står det helt klart att så länge man måste förlita sig på en 
GPRS anslutning så måste stor hänsyn tas till den låga bandbredden. Redan när 
man diskuterar vilka tjänster som ska vara tillgängliga från en mobil enhet måste 
man ha klart för sig att det är en begränsad mängd data som kan transfereras 
mellan enhet och server. 
 
Efter den inledande besvikelsen över hur långsamt GPRS egentligen är, insåg 
jag dock att det fortfarande finns stor potential. Trots en långsam anslutning finns 
det mycket som kan uträttas med hjälp av en mobil klient. Nyckeln till en lyckad 
applikation är enligt mig att se till att designa applikationen på ett smart sätt från 
första början. Det gäller att se till så att så få nätverksanrop som möjligt görs. 
Genom strategisk buffring av data behöver egentligen inte servern kontaktas 
speciellt ofta. Jag tror till exempel att man som användare är beredd att vänta ett 
tiotal sekunder medan till exempel en lista med ärenden laddas ner, men när 
man sedan ska titta närmare på varje ärende i listan vill man inte behöva vänta 
en gång till. Jag tror med andra ord att det kan vara bra att ladda ner en liten 
större mängd data vid ett enstaka tillfälle, istället för att göra många mindre 
nedladdningar. 
 
Å andra sidan blir inte data lika aktuell om den buffras på klienten, men det är få 
applikationer som behöver arbeta med sekundaktuell data. Ett par minuters 
fördröjning räcker gott och väl i många fall. Kan man tillåta sig den trögheten i 
systemet kan man låta till exempel ärendelistor uppdateras med 
bakgrundstrådar.  
 
Mitt angreppssätt med en separation mellan aktiv data och referensdata är ett 
effektivt sätt att minska mängden av data transfereringar mellan klient och 
server. 
 
Utan att ha utvecklat någon tunn klient, vill jag ändå påstå att en smart klient är 
det enda alternativet för en effektiv applikation. Bara tanken på att inte kunna 
buffra data på enheten, utan att alltid behöva hämta ny data från servern är 
avskräckande. Om man istället har tillgång till en 3G anslutning kan naturligtvis 
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den tunna klienten vara intressant igen. Däremot är det inte troligt att det kommer 
att finnas en stabil 3G täckning på alla platser i framtiden, vilket ändå leder till ett 
behov av frånkopplat arbete i många fall. Det kan bara göras möjligt med en 
smart klient.  

5.2.5 Återanvändning 
Som jag tidigare har nämnt i rapporten, använder sig .NET CF och det 
fullständiga .NET ramverket av helt olika assemblies. Med andra ord går det inte 
att återanvända komponenter mellan mobila klienter och andra klienter.  
 
Möjligheten att konsumera webbtjänster ger naturligtvis en god återanvändning 
av affärslogik. Dock bör man vara medveten om att någon form av 
mobilitetsanpassande fasad ofta behöver implementeras vilket jag nämnde mer 
om under rubrik 5.2.2. 
 
Källkod som innehåller ren affärslogik kan ofta återanvändas på kodnivå. De 
centralaste delarna i de två olika ramverken är nämligen i princip identiska vad 
gäller klasser och deras gränssnitt. Användargränssnittkontroller brukar däremot 
i regel ha lite mindre funktionalitet i .NET CF. Även ADO.NET har en hel del 
begränsningar i NET CF.  

5.2.6 Säkerhet 
Genom att använda SSL eller VPN som nämnts tidigare, kan man försäkra sig 
om att anslutningen till servern är säker. Det som jag ser som den största och 
allvarligaste säkerhetsrisken är den mänskliga faktorn. Det är lätt hänt att en 
användare förlägger eller blir bestulen på sin enhet. Det är då viktigt att enheten 
är skyddad med en inloggning och att lokal data är krypterad. 
 
Min erfarenhet är att SSL ger en märkbar fördröjning när det gäller överföring av 
data från servern. Det kan därför vara på sin plats att fundera igenom hur viktigt 
och känslig den information som skickas mellan enheten och servern egentligen 
är. I vissa fall kanske data kan skickas utan att krypteras. 
 
Det bekanta talesättet ”en kedja är inte starkare än dess svagaste länk” är i hög 
grad applicerbar på datorsäkerhet. När det gäller mobila applikationer finns det 
dessutom ofta fler länkar att ta hänsyn till än vad det gör för traditionella system. 
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6 Slutsats 
De företag som i dagens läge har satsat på mobila tjänster i sina IT-system är 
ofta större företag med starka ekonomiska resurser. Jag tror dock vi kommer att 
få se fler och fler mindre företag dra nytta av de mobila möjligheterna i framtiden. 
Som jag ser det finns det ett par anledningar till det i dagens läge.  
 
Dels ökar datahastigheterna enormt i och med tredjegenerationens mobilnät, 
vilket gör det möjligt att utveckla tjänster som tidigare var tekniskt omöjliga på 
grund av datavolymen. Dels kan en viss konjunkturuppgång skönjas i Sverige 
vilket leder till att företag vill producera mer. Eftersom företag dessutom tycks 
vara väldigt försiktiga med att nyanställa, måste man finna andra vägar för att 
öka produktiviteten. Ett större utnyttjande av IT-tjänster, där mobila tjänster 
kommer bli en viktig komponent, blir då högaktuellt. Jag tror också att svenska 
företags medvetenhet om mobilitetens potential är hög tack vare 
mobiloperatörernas starka marknadsföring. Slutligen har Microsoft .NET och 
.NET CF gjort utveckling av mobila system mycket mer tillgänglig för 
systemutvecklare än vad den var för ett par år sedan. Tack vare tillgängligheten 
kan utvecklingsföretag som satsar på ett brett kompetensområde snabbt ta till sig 
den mobila tekniken och erbjuda sina kunder mobila tilläggstjänster. Ibitec som 
är min uppdragsgivare tillhör helt klart den kategorin utvecklingsföretag. 
 
Just tilläggstjänster tror jag är ett nyckelord i framtiden. En mobil tjänst ska ses 
som ett komplement till existerande IT-system. Som jag tidigare nämnt har 
mobila enheter två tydliga restriktioner; skärmens storlek och 
textinmatningsförfarandet.  I vissa situationer, till exempel för fastighetstekniker 
som prototypimplementationen riktar sig till, kan dock fördelen med mobiliteten 
övervinna restriktionerna. I den här rapporten tas ytterliggare två mobila koncept 
upp, men jag tror det framför allt är kunderna som själva kan komma med goda 
idéer om hur en mobil applikation kan effektivisera deras verksamhet. Det är 
kunderna själva som  känner sin egen verksamhet bäst. Uppvisandet av 
prototypen för kunder har visat sig vara en god katalysator som leder till 
konstruktiva diskussioner kring tänkbara framtida mobila tjänster.  
 
Jag tror också det är viktigt att inse att man aldrig kommer att kunna vara säker 
på att den mobila enheten har kontakt med ett nätverk, om man inte är säker på 
att applikationen enbart ska användas inom ett mycket begränsat geografiskt 
område. Därför bör en mobil applikation konstrueras som en smart klient med 
möjligheter till arbete även när det inte finns en uppkoppling. 
 
När det gäller att ansluta mobila klienter till en tjänstebaserad arkitektur har jag 
kommit till slutsatsen att det i teorin är en idealisk lösning. I praktiken behöver 
dock ofta en del anpassningar göras utav tjänsterna, främst på grund av den 
begränsade bandbredd som den trådlösa dataöverföringen erbjuder. Med 3G-
nätet i fullt fungerande drift borde dock problemet avta. 
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7 Fortsatt arbete 
Eftersom den här rapporten är resultatet av ett examensarbete som ska 
motsvara en arbetsinsatts på cirka 20 veckor finns det av naturliga själ delar 
inom det här området som jag inte haft möjlighet att gå in på.  
 
En viktig del i en smart klientlösning är möjligheten att kunna distribuera och 
uppdatera klientkoden över ett nätverk som nämns under rubrik 3.3.3. Om man 
ska utveckla en applikation som bygger på en smart klient för bruk i skarpt läge, 
är det ett måste att den kan distribueras och uppdateras till senaste version över 
ett nätverk. De här delarna har jag inte haft möjlighet att gå in på närmare i den 
här rapporten, utan jag ser det som ett framtida arbete. 
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10 Begrepp 
 

Active Directory: Windows gemensamma uppslagsservice som innehåller 
information om alla objekt, däribland användare, som återfinns på ett 
Windowsnätverk. Genom att använda Active Directory kan en användare genom 
en enda inloggning få tillgång till alla resurser som den har behörighet till.  

Assembly: När en .NET applikation kompileras genereras alltid en eller flera 
assembly-filer. Ett assembly kan vara i formen av en exekverbar fil  (exe) eller en 
Dynamic Link Library fil (dll). 

cHTML: Compact HyperText Markup Language. En kompakt version av HTML 
som är avsedd för mobila enheter. 

CLR: Common Language Runtime. Microsofts körtidssystem som motsvarar 
Javas Virtual Machine för .NET. 

ER-diagram: Entitets- och relationsdiagram som används i 
databassammanhang. Det beskriver hur olika databastabeller ser ut och hur de 
är relaterade till varandra. 

Event: Ett event uppstår när något inträffar i ett programs kontrollflöde som 
omedelbart måste hanteras. Det vanligaste exemplet är när en användare klickar 
på en knapp. Då avfyras ett event som tas om hand av de eventkonsumenter 
som har registrerat intresse för just det eventet.   

Hårt kopplad: Motsvarigheten till Löst kopplad. Se nedan. 

HTTP: HyperText Transport Protocol är en specifikation som beskriver hur filer 
ska transporteras över webben. Filerna kan innehålla såväl ren text som binär 
data. 

IIS: Internet Information Server är Microsofts webbserver som följer med 
Microsofts servrar. 

JVM: Java Virtual Machine. Det körtidssystem som behövs för att en java 
applikation ska kunna köras på en enhet. 

Konstruktorn: En typ av funktion som anropas när ett objekt ska skapas av en 
klass. Konstruktorn kan till exempel initialisera globala variabler i klassen. 

Lagrad Procedur: En samling SQL-kommandon som lagras i en databas för att 
kunna exekveras tillsammans. En lagrad Procedur kan returnera datatabeller 
eller enstaka värden. Den är oftast förkompilerad, vilket gör att den exekverar 
snabbare än om varje SQL-kommando skulle anropas för hand. 

Löst kopplad: Beskriver en lös relation mellan komponent A och komponent B i 
ett system. Med löst kopplad menar man att komponent A bara behöver veta vart 
komponent B finns och hur dess gränssnitt ser ut. Exakt hur komponent B är 
implementerad saknar betydelse för komponent A. 
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Merge Replikation: Se rubrik 3.5.6 Merge Replication. 

PDA: Personal Digital Assistent. Ett annat uttryck för en handdator. 

RDA: Remote Data Access. Se rubrik 3.5.5 Remote Data Access (RDA). 

SSL: Secure Socket Layer. Utvecklat av Netscape för att sända känslig 
information över Internet. SSL krypterar data genom att använda en privat 
nyckel. Alla idag erkända webbläsare har stöd för SSL. 

SOAP: Simple Object  Access Protocol är en specification som gör det möjligt för 
datorer att sända XML-baserade meddelanden till varandra över HTTP. SOAP 
specificerar bl.a. hur XML-koden ska vara uppbyggd. 

SQL CE: SQL Server Compact Edition är en Microsoft produkt som erbjuder en 
kompakt version av deras populära databas SQL-server. Den kan installeras på 
en handenhet och ger även möjligheter till synkronisering av data med en central 
SQL-server via RDA eller Merge Replication. 

Trådar – Threads: Ett sekventiellt kontrollflöde inom ett program. Ett program 
innehåller minst en tråd. Om man använder sig av flera än en tråd kan olika 
uppgifter utföras parallellt i ett program. 

UML: Unified Modeling Language. Ett grafiskt språk som används för att 
beskriva och modellera mjukvarusystem med hjälp av diagram. Till exempel så 
kan komponenters statiska relationer beskrivas, samt flödet och dynamiken i ett 
system. 

URI: Unified Resource Identifier. Beskriver adressen till en specifik resurs på 
Internet. Resursen kan vara till exempel en applikation, en databas eller en fil. 

W3C: World Wide Web Consortium. Ett internationellt konsortium grundat 1994. 
Organisationens syfte är att utveckla öppna standarder och verka för att 
webbens olika intressenter använder gemensamma standarder. W3C 
kontrollerar bl.a. HTTP och HTML specifikationerna. 

WML: Wireless Markup Language. Liknar HTML men är anpassat för mobila 
enheters begränsade kapacitet. 

XML: Extensible Markup Language är ett flexibelt sätt att skapa gemensamma 
informationsformat. Både format och data kan sedan delas över webben eller 
inom ett intranet. XML använder sig likt HTML av teckensträngar som bildar 
markerings symboler, s.k. taggar som används för att beskriva innehållet i en fil. 
Tillskillnad från HTML som har ett antal fördefinierade taggar, så är XML själv 
definierande och kan därför använda sig av ett oändligt antal taggar. 
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A Bilaga – Användningsfall 

A.1 Felanmälan 

En trolig framtida 
påbyggnad av systemet.

Rapportera åtgärd

Visa felärendedetaljer

Hyresgäst

Resurs

Lista felärenden

Redigera felärendedetaljer

Felanmälan

Skapa felärende

Identifiering

Administratör

 

 64



  Mobila Portaltjänster 
 

A.2 Besiktningsärenden 

Resurs

Skapa ny  besiktning

Visa/Redigera besiktning

Lista besiktningskategorier

Lista aktuella besiktningsärenden

Identif iering

rapportera besiktningsärende

Åtgärda besiktningsanmärkning

Administratör
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B Bilaga - Kontroller 

B.1 Egenutvecklade kontroller 
Under implementationens gång tvingades jag att utveckla ett antal 
återanvändningsbara grafiska gränssnittskontroller. Gemensamt för alla 
kontroller är att de ärver från klassen System.Windows.Forms.Control och att de 
har en egendefinierad OnPaint metod. 
 
DateTimePicker 
Visar en kalender som det går att välja ett datum från. Källkoden är en 
sammanställning av befintlig öppen källkod. 
 
BorderPanel 
En kontroll som kan rita upp en fönsterram med en valfri rubrik. Användbar vid 
utveckling av egna dialogrutor som inte ska visas i helskärmsläge. I applikationen 
används BorderPanel av LoginBox. 
 
LoginBox 
Visar ett dialogfönster med inmatningsfält för användarnamn och lösenord samt 
en ok-knapp. Avfyrar ett egendefinierat publikt event vid klick på ok-knappen.  
 
IconMenu 
Används för att rita upp en flerradig meny med ikoner och text. Avfyrar ett publikt 
event när man klickar på en ikon. Den använder sig av ImageList som datakälla 
för ikonerna. 
 
AbstractListView 
Ger möjlighet till att rita upp lista med valfritt utseende som visar data från ett 
dataSet. Använder databindning som uppdateras listan när vid förändringar av 
underliggande dataSet. 
 
IssueListControl 
Ritar upp en lista som innehåller en ikon och tre rader text för varje position.  
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C Bilaga - Säkerhet 

C.1 SSL 
Ett par mycket användbara kodrader för att programmeringsmässigt bestämma 
vilka server certifikat som ska godtas vid HTTP-anrop över SSL.  
 
Genom att placera följande kodrad innan det första HTTP-anropet som görs i 
applikationen, så bestämmer man vilka certifikat som ska godkännas som 
trovärdiga. 
 
 
//This line of code sets the certidicate policy for subsequent http calls. 
System.Net.ServicePointManager.CertificatePolicy = new TrustAllCertificatePolicy(); 
 
 
//class that sets the policy for certificate control 
public class TrustAllCertificatePolicy : System.Net.ICertificatePolicy 
{ 
 public TrustAllCertificatePolicy() {} 
 
public bool CheckValidationResult(ServicePoint sp, X509Certificate cert, 
          WebRequest req, int problem) 
 { 
  //implement certificate test code here 
  return true 
 } 
 
} 
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D Bilaga - Testdata 

D.1 Mätvärden 
Testet utfördes genom att mäta tiden från det att användaren tryckte på ”hämta 
data” knappen tills att data hade uppdaterats i displayen. Tiden är mätt i 
sekunder. 
 

 
 .NET CF Pocket Explorer Pocket Explorer 
Server Lokal lokal utomstående 
SSL Ja ja nej 

1 7.8 7.2 5.7 
2 8.6 7.8 4.8 
3 8.1 7.5 6.3 
4 7.5 7.5 6.6 
5 7.9 7.3 6.8 
6 7.8 7.4 7.3 
7 7.5 7.2 4.8 
8 8.2 7.1 5.6 
9 7.6 7.1 4.5 
10 8.2 7.5 4.4 

Medel 7.92 7.36 5.68 
 
 
.NET CF: Anrop till en lokalt uppsatt publik server över GPRS genom webbtjänst 
funktionaliteten i .NET Compact Framework. Kommunikationen skedde över 
Secure Socket Layer (SSL). 
 
Pocket Explorer (SSL): Anrop till en lokalt uppsatt publik server över GPRS 
med hjälp av Pocket Explorer som följer med som original-webbläsare till Pocket 
PC. Kommunikationen skedde över Secure Socket Layer (SSL). 
 
Pocket Explorer: Anrop till ej lokalt administrerad server med hjälp av Pocket 
Explorer som följer med som original webbläsare till Pocket PC. Anropet skedde 
över http utan SSL. 
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E Bilaga - Arkitektur 

E.1 Arkitekturskiss 

ADMIN CLIENT
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E.2 Klassdiagram - mobila klienten 
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DATALAGER 

 
 
 
 
 
 
 
AFFÄRSLAGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UI-LAGER 

 

 70


