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Förord 

Det är stort antal personer vi har att tacka för genomförandet av detta examensarbete. 

Några vill vi också tacka speciellt. Först och främst vill vi tacka vår handledare Mika 

Kovalainen på Vattenfall Utveckling AB som har varit ett stort stöd och hjälpt oss 

mycket under hela arbetet. Sedan vill vi tacka Peter Jonsson på isMobile AB som vi 

har samarbetat med under utvecklingsarbetet, Peter Brodin och Fredrik Westlinder på 

Vattenfall Utveckling AB tackar vi för hjälpen med programmering i Visual Basic. Till 

sist tackar vi alla på avdelningen för System- och Kommunikations teknik på 

Vattenfall Utvekling AB i Älvkarleby för en trevlig arbetsmiljö och trevligt bemötande. 
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 Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att upprätta en demonstrationsplattform för Vattenfall 

vattenkraft ABs tillsyns- och kontrollarbete i vattenkraftstationer. Detta i form av en 

handdator med tillhörande mjukvara. Denna handdator ska påvisa möjligheterna med 

moderna handterminaler och innehålla utökad funktionalitet gentemot den nuvarande 

handterminallösningen. En fördjupad förundersökning av passande mjukvara och 

hårdvara genomfördes. Arbetet inriktade sig sedan på att utöka, med extra 

funktionalitet, och anpassa en befintlig programvara (Blå Coordinator). Resultatet blev 

en väl fungerande handdatorlösning för tillsyns- och kontrollarbete, i form av en 

Windows Mobile-baserad enhet med flertalet nya funktioner. Dock konstaterades det 

att handdatorerna i nuläget är något omogna för industriell användning på 

mjukvaruområdet och det saknas även en optimal handdator för Vattenfalls behov. 



Abstract 

The purpose of this project was to develop a demonstration platform used for 

supervision and control work at hydroelectric power stations. This in shape of a 

handheld device with belonging software. This new handheld device will replace the 

device used today. This project showed the advantages and possibilities with a modern 

device compared to the device in use today. As a start a thorough and refined research 

of existing and suitable software and hardware was accomplished. Then the project 

focused on increasing extra functionality and bringing an existing software, Blå 

Coordinator, into line with Vattenfall AB’s needs. The result was a well working 

handheld solution, for supervision and control work, based on Windows Mobile 

platform with several new functions. However, during this process it was shown that 

development of software for handheld devices today is immature for industrial use 

regarding software, and there is a lack of optimal device for Vattenfall AB’s needs. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Detta examensarbete har, inom ramen för civilingenjörsutbildningarna Teknisk Fysik 

vid UTH och Datateknik i LTU, utförts inom Vattenfallkoncernen. Bolaget Vattenfall 

Utveckling AB bedriver flertalet projekt som detta är ett delarbete i. Detta projekt har 

genomförts delvis parallellt med ett examensarbete (Nästa generations handterminal för 

underhållspersonal – utökad funktionalitet för mobilt datorstöd i tillsyns- och underhållsarbetet inom 

Vattenfall AB Vattenkraften) med syfte att utarbeta en krav- och 

funktionsspecifikationen för en ny handdatorlösning. Denna handdatorlösning skall, 

på sikt, ersätta den nuvarande. Det utfördes av Mårten Södermark och Patrik Elfving, 

därav de många referenserna till det.  

Nuvarande handterminal lanserades i början av 1990-talet och är således något 

åderstigen och väldigt otymplig i jämförelse med andra handdatorer idag. Den har fullt 

tangentbord men en begränsad skärmstorlek, 8 linjer x 40 tecken. Denna används 

framförallt till inmatning av mätdata, som rondlista och till viss del att skriva 

felrapporter. Terminalen har dock, bland annat, dåliga möjligheter att navigera mellan 

rondpunkter och saknar funktioner som idag kan inkluderas i en modern handdator. 

Detta projekt ska ta fram en handdatorprototyp för att visa beställare och användare 

ett exempel på en framtida ersättning, med utökad funktionalitet, av nuvarande 

lösning.  

Dessa två projekts syfte är att öka kvalitén och effektiviteten på tillsyns- och 

underhållsarbeten1 i Vattenfalls vattenkraftstationer. 

                                                        
1 För ytterligare information om underhållsstrategier se: Nästa generations handterminal för 

underhållspersonal - utökad funktionalitet för mobilt datorstöd i tillsyns- och underhållsarbetet inom Vattenfall 

AB Vattenkraften, av Mårten Södermark och Patrik Elfving. 



Figur 1.1 De aktuella handdatorerna i detta projekt. Den 
nuvarande handdatorn, Husky FS/2 längst till höger. 

1.2 Problemformulering 

Arbetet ska presentera en demonstrationsplattform för rondning i vattenkraftstation, i 

form av en handdator med tillhörande programvara. Rondningen är en del av tillsyns- 

och underhållsarbetet. Arbetet skall även presentera ytterligare funktionalitet för 

handdatorn. Extra funktionerna ska underlätta och stödja dels rondningsarbetet, men 

även det dagliga arbetet med tillsyn och underhåll. Man kan grovt dela upp arbetet och 

undersökningar i tre delar; hårdvara, rondningsapplikation och extra funktionalitet. 

Även jämförelse mellan olika system och hårdvara skall göras och förslag för 

datakommunikationslösningar mellan handdator och bakomliggande struktur skall ges. 

1.3 Syfte 

Arbetet avser att utreda och ge lösningsförslag för det ovan nämnda beskrivna 

problemet. 

1.4 Genomförande 

För att lösa uppgiften genomfördes en orientering inom marknaden för tillsyns- och 

kontrollsystem med handdatorer till hjälp. Denna orientering visade att ett antal olika 

system fanns tillgängliga på marknaden. Examensarbetet med krav- och 
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funktionsspecifikation som syfte pågick, som sagt, delvis parallellt med detta arbete 

vilket ledde till en viss iterativ utveckling, men även en viss fördröjning på grund av 

avsaknaden av en slutgiltig krav- och funktionsspecifikation.  

Litteraturstudien blev en iterativ process som pågick parallellt med det övriga arbetet. 

Beroende på vilken del av arbetet som genomfördes anpassades litteraturstudierna till 

det pågående delprojektet.  

Flera av de, i krav- och funktionsspecifikationen, givna förslagen har implementerats, 

men även egna förslag har lämnats och genomförts. Inom vissa områden har 

fördjupade undersökningar genomförts, speciellt inom mjukvaruområdet.  

Användarna har man försökt att engagera på ett tidigt stadium för att säkra ett 

koncept som erhåller acceptans av dem vid färdigställandet. 

Resultat och slutsatser har byggts på fakta och utvecklingsarbete som framkommit i 

undersökningen och applikationsutvecklingen. Slutresultatet presenteras i kapitel 5. 

Delresultat presenteras kontinuerligt i rapporten. Även en demonstration av den 

anpassade programvaran, de egenimplementerade funktionerna och hårdvaran 

kommer att genomföras för användare och beställarna av examensarbetet. 



Figur 2.1. HP iPAQ 5550, vanlig typ av handdator. 

2 Bakgrund 
Detta kapitel kan ses som ett nödvändigt underlag för att förstå de använda begreppen 

i denna rapport. Utvecklingen inom denna gren av teknikbranschen går snabbt och 

det kommer hela tiden nya produkter, operativsystem m.m. Därför bör detta kapitel 

ses som en översikt av nuläget. Det första delkapitlet handlar om begreppet handdator 

som sådant. Det andra delkapitlet handlar om operativsystemen i dessa handdatorer.  

Det tredje delkapitlet behandlar kommunikation, mestadels mellan handdator och 

bakomliggande system. Fjärde delkapitlet förklarar kortfattat varför och vilka 

databassystem som är viktiga i sammanhanget.  Sedan kommer en kortfattad 

förklaring över hur en rondning på en vattenkraftstation kan sen ut. Slutligen kommer 

en beskrivning av XML, ett viktigt begrepp i detta projekt.  

2.1 Handdatorer 

Med handdator, även kallad PDA (Personal Digital Assistant), menas i detta fall en 

liten handhållen dator med pekskärm (se fig. 2.1), ibland även med fysiskt 

miniatyrtangentbord. Den huvudsakliga användningen har hittills varit s.k. PIM-

funktioner (Personal Information Management) d.v.s. adressbok, kalender och korta 

anteckningar. I samband med den teknologiska prestandaökningen på dem har även 

funktionaliteten ökat och användningsområdena blivit fler. Nu kan man lagra och 

redigera stora dokument, lyssna på musik, komma åt Internet trådlöst och mycket 

mer. 
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Nu börjar även företag se de industriella tillämpningarna för dessa minidatorer. SJ 

utprövar just nu en handdator speciellt anpassad för tågmästarnas behov, 

byggvaruhuset K-Rauta använder handdatorer med streckkodsläsare för exaktare 

lagerkontroll vid försäljning [1], hemtjänsten använder den till ärendehantering. 

Skanska är ett av de stora företag som tidigt började titta på den industriella 

tillämpningen av handdatorer, men gjorde många dyra misstag på grund av den 

dåvarande hård- och mjukvarans omogenhet [2]. Se bilaga 1 för översikt av olika 

varianter på handdatorer. 

2.2 Operativsystem 

De operativsystem (OS) som används kommersiellt i handdatortillämpningar annat än 

PIM/telefoni idag är främst två stycken; Microsoft Windows Mobile (Pocket PC) och 

Palm OS. Microsoft har nyligen bytt namn på deras operativsystem för handdatorer 

från Pocket PC till Windows Mobile för att dra nytta av det utbredda namnet och 

varumärket Windows. Ett tredje OS värt att nämnas är Symbian OS. Det stöds bl.a. av 

Nokia och Ericsson är på stark frammarsch och väldigt spritt (eftersom de finns i 

vanliga moderna mobiltelefoner) men de är mestadels inriktade på s.k. smartphones2. 

Även linux3-varianter på handdatorer börjar dyka upp, framförallt i Asien. Detta för 

att komma undan Microsoft-beroendet.  

Idag är det ingen större skillnad mellan de olika operativsystemen. Alla har dock sina 

små fördelar och nackdelar. En undersökning som Skanska [2] gjorde visade att 

fältpersonal (drifttekniker o.s.v.) skulle ha Palm OS-baserade handdatorer och 

kontorsbaserad personal Windows Mobile. Palm har haft fördelen att vara ett enklare 

system, mindre krävande till skillnad från Windows Mobile vilket blir mer och mer 

resurskrävande för varje version. Palm verkar nu även gå den vägen. Palm har länge 

varit världsledande inom PDA, men just nu ser de ut som Microsoft vinner i längden. 

Mestadels p.g.a. Microsofts stora utbredning inom PC-området.  

                                                        
2 Mobiltelefoner med funktioner så som kalender, ordbehandling och  e-post hantering.  
3 UNIX-liknande och öppet operativsystem (egentligen bara kärnan).  



2.3 Kommunikation 

Den kommunikation som avses är datakommunikationen mellan handdatorn i fråga, 

stationär dator och övriga system såsom nätverk och tillbehör. 

2.3.1 Seriell- och USB-kommunikation 

Det vanligaste sättet hittills att överföra information, mellan PDA och annat system 

(exempelvis stationär PC), är en så kallad synkronisering mellan handdator och PC-

klient. Denna procedur har tidigare skett via en seriell kabel och ett medföljande 

synkprogram. Nuförtiden är USB-överföring det absolut vanligaste sättet. 

Synkroniseringen uppdaterar respektive enhet (både PDA och stationär klient) med de 

senaste ändringarna, exempelvis adressändringar och anteckningar. När en Windows 

Mobile PDA är kopplad till en PC kan även filer överföras obehindrat mellan 

enheterna. Filer som överförs till en Palm OS-PDA måste konverteras, detta sker 

dock automatiskt och sömlöst i speciella program som följer med.  

Ett annat vanligt förekommande sätt är synkronisering mot en nätverksansluten 

server. Exempelvis en Microsoft Exchange-server eller via en speciell 

applikationsserver (Xtend Connect). Detta är vanligt i företagsvärlden då man på så 

sätt kan man synkronisera sin e-post/kalender utan att vara beroende av en speciell 

PC-klient. 

2.3.2 WLAN - Wireless Local Area Network.  

Man kan även synkronisera sin PDA via ett TCP/IP-nätverk också. Då krävs det att 

dockan4 har en ethernetanslutning eller att handdatorn är utrustad med WLAN. 

WLAN står för Wireless Local Area Network och är en trådlös förlängning eller ett 

alternativ till ett vanligt LAN (lokalt nätverk) [3]. Flertalet PDAs har inbyggda WLAN-

kort för åtkomst till Internet och andra nätverk (exempelvis företagsnätverk). 802.11 

är ett standarprotokoll för WLAN utarbetat av IEEE5 (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, Inc.). Den teoretiska hastigheten, för 802.11b-standarden, är 11 

Mbit/s men i praktiken ligger hastigheten mellan 2-5 Mbit/s6. Räckvidden (på 

uppkopplingen) är god, man kan med enkelhet vara 10-tals meter ifrån närmaste 

WLAN-station, vilken kan vara i ett helt annat rum. Ofta har man flera WLAN-

                                                        
4 Bordställ med laddare och någon annan koppling, så som USB eller ethernet. 
5 www.ieee802.org/ 
6 Enligt gjorda tester och allmänt accepterade praktiska resultat. 

http://www.ieee802.org
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stationer i varje byggnad för att garantera uppkoppling i hela byggnaden. Ett annat 

tänkbart scenario är att använda sig av s.k. ”hotspots”. Då har man vissa små områden 

som man vet har trådlös uppkopplingsmöjlighet och man gå dit för att uppdatera 

handdatorn med jämna mellanrum istället för att använda sig av konstant 

uppkoppling, något som är mer energikrävande.  

Med, exempelvis, den nyare 802.11g-standarden är den teoretiska hastigheten 54 

Mbit/s. 

2.3.3 Bluetooth 

Många handdatorer idag har även Bluetooth inbyggt. Bluetooth är ett öppet tekniskt 

standardprotokoll för synkroniserad dataöverföring mellan datorer eller liknande (t.ex. 

mobiltelefon) via en radiolänk [4][5]. Bluetooth-kommunikation lämpar sig bäst för 

överföring av liten datamängd på korta avstånd. Exempelvis kommunikation mellan 

en PDA och en mobiltelefon eller mellan en PDA och GPS-mottagare. Know IT AB 

använder sig bland annat av Bluetoothöverföring mellan enheterna i 

minröjningsprojektet, EOS-ID [6], ett projektinitiativ av Försvarets Materielverk 

(FMV). Ett tänkbart användningsområde för Bluetooth är överföring av data mellan 

driftteknikernas handdatorer eller direktöverföring av data från t.ex. koncentratorer7 

till handdator. 

2.4 Databaser 

Med databas avses en behållare för lagring av information [7]. I detta arbete har ej 

någon större fördjupning i Vattenfall Vattenkrafts nuvarande databas för tillstånds- 

och kontrollsystemet, Conwide III8, skett. Detta system är relativt komplext och skulle 

dessutom begränsa projektets andra delar p.g.a. tidsåtgången (tid för att sätta sig in i 

Conwide III).  Istället har arbetet skett med inriktning på nyare flexiblare databaser 

och affärssystem (exempelvis SAP R/39) [8], vilket Vattenfall Vattenkraft är på väg att 

                                                        
7 En uppsamlare av mätdata från olika givare i en vattenkraftstation.  
8 För mer information se exjobb: Nästa generations handterminal för underhållspersonal - utökad 

funktionalitet för mobilt datorstöd i tillsyns- och underhållsarbetet inom Vattenfall AB Vattenkraften, av 

Mårten Södermark och Patrik Elfving. 
9 Komplext affärssystem innehållande en rad delar i ett företags verksamhet. 



införa i stora delar av verksamheten, även inom tillstånds- och kontrollverksamheten i 

sinom tid. Det vill säga att arbetet skett med format som är kompatibla med dessa. 

Små lokala databaser kan även finnas i en handdator och exempelvis uppdateras vid 

synkronisering.  

2.5 Rondning 

Med rondning avses det tillsyns- och kontrollarbete som genomförs på periodisk basis 

på kraftstationer och tillhörande anläggningar av drifttekniker stationerade på 

vattenkraftstationerna. Den genomförs, med varierande periodicitet (oftast veckovis) 

och djup, exempelvis enstaka kontroller eller totala genomgångar av hela systemet. 

Det är framförallt den veckovisa rondningen detta projekt utgått från i framställandet 

av rondningsapplikationen.  

Ett av syftena med rondningen är att utnyttja driftteknikernas tysta kunskap och 

erfarenhet om maskinerna och utrustningen på kraftstationerna. Därför har helt 

automatiserade kontrollsystem ej införts i allt för hög grad.  

En rondning innefattar arbete i en industriell miljö, d.v.s. hög volym, varierande grad 

av belysning och trånga utrymmen. Vissa delar av rondningen sker även utomhus, 

vilket ibland innebär kyla och fuktighet. Detta ställer höga krav på utrustningen i form 

av bland annat, bärbarhet, stöttålighet och skärmens läsbarhet vid ogynnsamma 

ljusförhållanden. 

2.6 XML 

I detta projekt är termen XML central och här följer en kort beskrivning av denna 

term. XML står för eXtensible Markup Language. Kortfattat är XML är ett regelverk 

för strukturering av data för lagring och överföring mellan olika system. Det 

utvecklades för att HTML10 var för begränsat och man kan säga att XML är bättre på 

allt [9]. Exempelvis: 

                                                        
10 HyperText Markup Language, en vanligt förekommande webbpubliceringsstandard. 
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• Utökningsmöjligheter. Man kan göra egna taggar istället för att förlita sig 

på de fördefinierade. 

• Portabilitet. Det är lätt att bygga egna filer/program som processar XML-

dokument på rätt sätt. 

• Struktur. XML kräver en strikt och specifik strukturering för att räknas 

som XML. 

• Beskrivning. Taggarna kan namnges efter innehållet på elementet istället 

för hur det ska presenteras. Vilket ger smartare hantering för de XML-

processande filerna/programmen. 

Andra viktiga termer är DTD (Document Type Defintion) och Parser. DTD är en 

uppsättning regler som specificerar hur XML-taggarna skall processas. Parser är det 

program som processar XML-dokumentet. Det kan vara en webbläsare (t.ex. Internet 

Explorer) eller ett eget skrivet program. 



3 Förundersökning 
Detta kapitel innehåller resultat och diskussioner från den fördjupade förundersökning 

som genomfördes (mestadels) innan implementerings- och tillämpningsfasen 

påbörjades. Omfattande arbete har utförts för att undersöka olika systemlösningar och 

annat som varit till hjälp. Möten med flertalet mjukvaruutvecklare11 har hållits, 

seminarier med systemleverantörer12 bevistats och företag liknande Vattenfall, med 

motsvarande behov13, besökts. Alla delarna i förundersökningen har genomförts 

parallellt utan någon exakt turordning. Denna förundersökning har funnit de faktorer 

som styrt valet av hårdvara och system, men faktorerna har ofta varit sammanlänkade 

med varandra. Exempelvis så har tillgängligheten av passande hårdvara till viss del 

styrt valet av mjukvara och så vidare. Ett exempel på det är avsaknaden av robusta 

Palm OS-baserade handdatorer vilket gör att Windows Mobile blir det valda 

operativsystemet p.g.a. att det återfinns i robusta handdatorer. Även valet av 

utvecklingsmiljö spelade in vid valet av plattform. 

3.1 Parallella examensarbeten 

Som ovan nämnts, genomfördes detta examensarbete parallellt med examensarbetet: 

Nästa generations handterminal för underhållspersonal - utökad funktionalitet för mobilt datorstöd i 

tillsyns- och underhållsarbetet inom Vattenfall AB Vattenkraften av Mårten Södermark och 

Patrik Elfving. Det arbetet tog fram en krav- och funktionsspecifikation vilken detta 

arbete tar flera idéer och uppslag ifrån. Det examensarbetet innehåller flera förslag på 

förbättringar och utökad funktionalitet gentemot den nuvarande lösningen. Många 

delar av denna specifikation implementerades, men flera delar kunde, av exempelvis 

tidsskäl, inte förverkligas. Ett par delar som ej tas upp i specifikationen har dock gjorts 

istället, exempelvis nyhetsfunktionen. Specifikationen har även varit till viss hjälp i 

många av de dialoger, angående Vattenfalls krav och behov, som förts med 

systemleverantörer och externa utvecklare.  

                                                        
11 Know IT AB, Stockholm 2003-11-06.  
12 Candeo AB, Gävle 2003-10-22. Erisma AB, 2003-11-12. 
13 Lunds Energi AB, 2003-11-12. 
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Tabell 3.1. Översiktlig jämförelse mellan de 

aktuella operativsystemen. 

 

3.2 Plattform 

Förundersökningen inleddes utan fokusering på någon specifik plattform (OS och 

maskinvara), fokuseringen låg istället på själva kraven och funktionerna. Emellertid 

hade kandidaterna snabbt utkristalliserat sig. Windows Mobile 2003 för PDAs och 

Palm OS 5 var det aktuella operativsystemen i nuläget. Symbian och Linux är ej 

aktuella p.g.a. dess omogenhet. Palm OS och Windows Mobile har dock sina fördelar 

och nackdelar. En liten översikt presenteras nedan:  

 



Figur 3.1. Miniatyrtangentbord. 

Valet föll tillslut på Windows Mobile 2003. De avgörande orsakerna till valet av 

Windows Mobile 2003, som test- och utvecklingsplattform för detta projekt, var 

följande: 

• Flest tillverkare med robusta, s.k. ”rugged” PDAs (RDAs) använder 

Microsofts operativsystem. 

• Växande andel av handdatormarknaden. En snabb titt på 

försäljningssiffrorna för WM-PDAs påvisar detta. 

• Välbekant användargränssnitt p.g.a. Microsoft Windows i PC. 

Dessutom använder flera andra verksamheter inom Vattenfall Microsofts produkter, 

exempelvis Vattenfalls interna nätverk är Windowsbaserat. Därmed försäkrar man sig 

med kompabiliteten mellan överlappande verksamhetsområden. 

Windows Mobile 2003 bygger på Windows CE.NET 4.20 [10]. WM2003 second 

edition ska släppas i slutet på första kvartalet 2004 [10]. Den innehåller bl.a. enklare 

ändring till horisontell visning på skärmen. Något som underlättar visningen av breda 

dokument.  

Handdatorer använder ofta en liten penna i plast (stylus) för att skriva på skärmen 

med och dels klicka sig fram mellan olika menyer. På alla Windows Mobile terminaler 

finns det fyra (från början) sätt att mata in textad information.  

• Miniatyrtangentbord på 

skärmen, se fig. 3.1. 

• Bokstavsigenkänning liknande 

den på Palm (eftersom Palm 

var först så kopierade MS 

Palms 

bokstavsigenkänningsystem 

för att underlätta en övergång 

för potentiella 

plattformsbytare). 

• Ett eget 

bokstavsigenkänningssystem. 
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• Ordigenkänningssystem. Man skriver ett sammanhängande ord, likt skrivstil, 

och systemet läser av hela ordet. Detta system är till viss del lärande också, 

d.v.s. det lär sig bättre känna igen din handstil. 

3.3 Utvecklingsmiljö 

Generellt sett kan det sägas att applikationsutveckling mot PDAs skiljer sig en del 

gentemot applikationsutveckling för ”vanliga”14 datorer. Man måste exempelvis tänka 

på det begränsade (i storlek) grafiska gränssnittet. Dessutom bör det nämnas att själva 

operativsystemen är i större grad bundna med hårdvaran än ”vanliga” datorer [6]. 

Detta innebär att varje hårdvarutillverkare specialanpassar själva operativsystemet till 

sin handdator och man kan, exempelvis, inte installera vilken version av Windows 

Mobile som helst på sin handdator. Uppdateringar av operativsystemet kommer från 

hårdvarutillverkaren. Flera funktioner är ej heller standardiserade i operativsystemet, 

exempelvis WLAN-uppkopplingen. Varje handdator har sitt eget sätt att finna och 

ansluta till ett WLAN. Denna del är självklart inte bra och operativsystemstillverkarna 

är på väg bort från den delen. Detta bör dock kommas ihåg vid utvecklingsarbetet av 

nya applikationer än så länge.  

Med utvecklingsmiljö syftas på med vilka verktyg som användes i 

applikationsanpassningen och applikationsutvecklingen. Innan valet av plattform 

gjordes en studie i vilka programspråk som är vanligast förekommande för respektive 

plattform. 

För utveckling mot Palm OS var det tydligt att programspråket C++ var det klart 

dominerande [11]. Oftast används utvecklingspaketet Codewarrior som innefattar flera 

användbara ”toolkits” (små paket med färdiga stycken av programkod för vissa 

funktioner) för just Palm OS-programmering.  

Applikationsutvecklingen för Windows Mobile sker med en mer varierad flora av 

programspråk och toolkits. Microsoft har en del utvecklingsmiljöer för gratis 

nerladdning från Internet. Dessa är Microsoft embedded Visual Tools och språken 

som stöds är Visual Basic och C++. eMbedded syftar på att utvecklingsmiljön endast 

                                                        
14 Win32-baserade PC och dylikt. 



är avsedd för handdatorutveckling och Visual syftar på att man lätt kan skapa ett 

grafiskt utseende utan att själv behöva implementera dessa.  

Microsoft Visual Studio är en annan utvecklingsmiljö som innehåller flera 

programspråk, bl.a. VB och C++.  Visual Studio är däremot inte endast avsedd för 

handdatorutveckling utan har stöd för flera andra projektinriktningar. Till både Visual 

Studio och eMbedded Visual Tools måste man installera Windows Mobile SDK för 

att utvecklingsmiljöerna ska passa till handdatorutveckling. Windows Mobile SDK 

finns för olika versioner av Windows Mobile och finns att ladda ner gratis från 

Internet. Med denna följer en handdatoremulator som innehåller samma sak som en 

riktig handdator. Med emulatorn kan man lätt testköra program under utveckling och 

behöver då inte ha en fysisk handdator. Detta är mycket användbart under 

utvecklingsarbetet eftersom det kan ta tid att testköra program på den fysiska 

handdatorn beroende på vilken kommunikation mellan PC och handdator som 

används. Problem som kan uppstå vid användandet av emulatorer är framförallt 

kopiering av filer till dem. För detta krävs ett särskilt program, till skillnad från att 

kopiera filer till en fysisk handdator där det stöds av synkroniseringsprogrammet. 

I detta projekt har Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0 och Visual Studio .NET 2003 

använts tillsammans med Windows Mobile SDK 2003. Detta ger fullt stöd för 

utveckling av plattformar med .NET teknologin [10]. 

3.3.1 .NET 

Microsoft .NET [12] är en ny generation teknologi vars mål är att komma från 

plattforms- och operativsystemberoendet hos applikationer [13]. Applikationer ska 

kunna sammankopplas oavsett vilket programspråk de är utvecklade i bara de stöder 

.NET. Jämfört med Java, som fungerar oavsett operativsystem så länge man håller sig 

till Java, ska .NET göra att inte ens programspråk har betydelse för funktionaliteten 

och sammankoppling med andra applikationer om bara stöd för .NET finns. Denna 

nya generation teknologi är webservice baserad och bygger på att små byggda block av 

applikationer kan kommunicera med varandra och andra större applikationer via 

Internet. 

3.3.2 Programmeringsspråk 

Visual Basic har länge varit ett utbrett programspråk, även inom Windows Mobile, 

framförallt eftersom det är lätt att lära sig och lämpar sig bra för 

applikationsutveckling på prototypstadiet. Visual Basic .NET är senaste generationen 

av programspråk i VB familjen från Microsoft. Med VB.NET kan man skapa mycket 
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annat än bara applikationer till handdatorer, t.ex. .NET applikationer och ASP.NET 

Web applikationer [14]. 

Visual C++ är ett programspråk som är spritt över hela världen och så även inom 

handdatorer. De många utvecklarna programmerar i Visual C++ för att det ger störst 

möjligheter och lämpar sig bra för utveckling av högprestandaprogram [14]. Med 

Visual C++ följer det med en hel del viktiga bibliotek som kan vara till stor hjälp vid 

programmering. Visual C++ finns liksom Visual Basic i .NET-version och därmed allt 

som .NET stöder. 

Sammanfattat kan sägas att det är lättare att skapa applikationer med Visual Basic än 

med C++ men en applikation skriven i C++ är oftast snabbare. 

I detta projekt är det mesta utom Blå Pocket (se avsnitt 3.5.2) implementerat i 

VB.NET och en del är gjord i eVC++.  På Internet finns många forum (se avsnitt 6.6) 

för programmerare och för många av funktionerna i detta projekt har tips och 

lösningar hittats på dessa. Men handdatorutveckling är inte så stort och de flesta 

tipsen gäller inte handdatorer, p.g.a. programmeringsspråkens stora utbredning och att 

programmering för Windows Mobile är väldigt likt annan windowsprogrammering. 

Dessutom går utvecklingen inom handdatorer väldigt fort och utvecklarna har 

problem med att hålla samma hastighet. Därför finns det inte information om 

problem man stöter på. Som exempel kan nämnas att lagra en textsträng i 

handdatorns temporära minne, d.v.s. det minne som ofta används vid kopiering och 

inklistring av text mellan och inom olika program, Clipboard eller ”Copy ’n’Paste”-

minne, var inte helt lätt trots att exempel finns för det i VB.NET. Efter diskussion 

med kollegor på Vattenfall [15][16] visade det sig att Clipboard ej var kompatibelt med 

handdatorer genom de vanliga klasserna i VB men det finns tilläggsklasser där det 

stöds. Det visade sig att forumet OpenNETCE.org har en mängd hjälpklasser för 

gratis nerladdning [17].  

Andra programspråk som används till handdatorutveckling är C# och J# (# uttalas 

sharp). C# är på frammarsch och utvecklare har börjat använda sig mer av det [1]. I 

detta projekt har dessa däremot inte berörts. 

 



Figur 3.2. De tre 
beskrivna 

handdatorerna. Tv 
iPAQ, Intermec i 

mitten och Symbol th. 

3.4 Hårdvara 

I detta fall är hårdvaran självklart handdatorn, men även tillbehör såsom 

digitalkameror, extra batterier och WLAN-tillbehör. I förundersökningen har vi 

mestadels studerat handdatorer som passar in i krav- och funktionsspecifikationen, 

men även tittat på handdatorer med andra lämpliga funktioner (exempelvis inbyggd 

GSM15). Utvecklingen i detta område går rasande fort och därmed kan man tänka sig 

att i framtiden har en och samma handterminal 

flera av funktionerna som nu återfinns på flera 

olika modeller. Exempelvis inbyggd kamera, fullt 

QWERTY-tangenbord (standard 

tangentbordslayout idag) samt vattentäthet. 

Valet föll tillslut på två huvudterminaler. En från 

Symbol Technologies Inc. och en från HP 

(Hewlett-Packard). Symbol har länge tillverkat 

RDAs med inriktning mot industrin och är för 

närvarande världsledande på det området. HPs 

handdatorer är mer konsumentanpassade, men 

har däremot bättre prestanda och större 

utbyggnadsmöjligheter och en stor mängd 

tillbehör, både egentillverkade och tredje parts 

tillverkade. 

Syftet med att välja flera demoplattformar är att påvisa flexibiliteten i den valda 

mjukvaran (se 3.5.2) och de egentillverkade funktionerna (se 4.3). Även fler olika 

hårdvarufunktioner kunde testas och visas upp eftersom terminalerna hade olika 

uppsättningar av finesser. Även en Intermec 760 terminal kunde utprovas en kortare 

tid. Alla terminalerna har Windows Mobile 2003 installerat, högtalare, mikrofon, 

uppladdningsbart batteri och QVGA (Quarter VGA) tryckkänslig TFT16-skärm.  

Det bör påpekas att trots de, i huvudsak, lika prestanda mellan de tre terminalerna var 

snabbheten (navigering mellan menyer, uppstartande av program o.s.v.) väldigt 

                                                        
15 Global System of Mobile communications. Idag finns det även GPRS-stöd där det finns 

GSM-nät. 
16 Thin Film Technology. 
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Figur 3.3. Symbol PPT880 med 
streckkodsläsare. 

varierande. iPAQ 5550 var den överlägset snabbaste och Symbol PPT8800 var klart 

långsammaste. Anledningen är förmodligen att varje tillverkare måste specialanpassa 

operativsystemet och där uppkommer skillnaderna i snabbhet. 

3.4.1 Symbol PPT8800 

Denna modell lånades av Symbol 

Tech. Sverige. Nedan presenteras en 

kortfattad lista över de viktigaste 

specifikationerna. För exakta 

specifikationer se bilaga 2. 

• Inbyggt WLAN (802.11b) 

• CENELEC IP 5417 

• Streckkodsläsare (se fig. 3.3.) 

• Alfanumeriskt tangentbord 

Den här enheten är både liten, robust 

och utrustad med alfanumeriskt 

tangentbord. Det numeriska 

tangentbordet ingick i 

kravspecifikationen eftersom rondningen 

innefattar mycket inmatning av 

numeriska mätvärden. För att mata in 

text används tangentbordet på samma 

sätt som en vanlig mobiltelefon, d.v.s. tre 

tryck på nr 1 för bokstaven c. Det som 

saknades mest var dioder som visar 

huruvida enheten laddas och om den är 

uppkopplad. En 4-vägs 

navigeringsknapp/knappar hade varit mycket välbehövligt speciellt om man 

eftersträvar efter ett stylus-oberoende. Även några fler programmeringsbara knappar 

hade behövts.  

                                                        
17 CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization, 

www.hannainst.com/products/prodline/protect.htm, se bilaga 5 för ytterligare information. 

Figur 3.4. PPT8800 i handen. 

http://www.hannainst.com/products/prodline/protect.htm


Figur 3.6. iPAQ med 
navigeringsknapp och 
fingeravtrycksläsare. 

Symbol har även en helt annan serie, MC9000, som är värda en närmare utvärdering 

[18]. Dessa liknar Intermec-enheten och har större konfigurationsmöjligheter (större 

knappsats o.s.v.) 

3.4.2 HP iPAQ 5550 

I detta projekt användes denna terminal 

mestadels på grund av dess CF-kortplats, vilken 

möjliggjorde användandet av en extern 

digitalkamera. Den är inte lämplig för 

industriellt bruk p.g.a. dess sköra yttre. Det 

finns dock skal som skyddar enheten och ger 

bättre greppvänlighet, men de ger ej fullgott 

skydd samtidigt som det minskar åtkomligheten 

av knappar och skärm. Bestyckning (för exakt 

teknisk data se bilaga 3): 

• WLAN (802.11b). 

• Bluetooth 

• Secure Digital-kortplats (SD-kort). Se 

fig. 3.5.  

• Compact Flash-kortplats (CF-kort). 

Typ II. (Krävs extra modul.) 

• Fingeravtrycksläsare för säker 

inloggning. Se fig. 3.6.  

• 4-vägs navigeringsknapp. Se fig. 3.6. 

 

3.4.3 Intermec 760 

Denna terminal lånades en kortare tid. Bestyckning (för exakt teknisk data se bilaga 4): 

• Bakgrundsbelyst alfanumeriskt tangentbord och 4-vägs navigeringsknapp (se 

fig. 3.7) med möjlighet till ommappning av alla knappar, något som är mycket 

värdefullt. 

Figur 3.5. HP iPAQ 5550 
med SD-kortplats. 
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Figur 3.7. Alfanumeriska 
Knappuppsättningar, Symbol tv och 

Intermec th. 

Figur 3.8. Intermec 760 
i docka. 

• Imager (kombinerad digitalkamera och streckkodsläsare) 

• IP 64. Se bilaga 5 för 

detaljerad specifikation av 

IP-standarden. 

• Kondensator istället för 

reservbatteri. När 

reservbatterier på övriga 

handdatorer till slut är ouppladdningsbart är det svårt att byta det. En 

kondensator har mycket bättre livslängd. 

• Möjlighet till inbyggd WLAN/Bluetooth/GSM-GPRS samtidigt. 

Denna enhet skiljer sig framförallt i storlek 

relativt de andra. Den är dock fortfarande 

mycket behändigare än Husky FS/2 (den 

nuvarande handdatorn som används vid TK-

arbetet, se fig. 1).  Skärmen på Intermec skiljer 

sig också eftersom den har en annan 

belysningsteknik. Denna skärm ska, enligt 

Intermec, [19] lämpa sig bättre i en väl upplyst 

miljö där mycket ljus kan få skärmen att synas 

dåligt. Istället ska den utnyttja det infallande 

ljuset. Den har även en sensor som reglerar 

skärmens egna ljusstyrka beroende på det 

infallande ljusets intensitet, detta spar 

batterier. Vid utförda tester framgick det dock 

att Symbol-enhetens skärm var överlag bättre. 

Skärmen på iPAQ var dock överlägsen i 

ljusstyrka, men det beror på att Symbol spärrat 

inställningarna (maximering av 

skärmbelysning) för att undvika onödig batteriförbrukning [20]. Intermec-terminalen 

hade dock en mattare och bättre skärmyta för stylus-inmatning och var även mer 

precis i penn-klick, något som är väldigt viktigt för helhetskänslan. 



3.4.4 Framtida hårdvara 

Som tidigare nämnts går utvecklingen inom handdatorer väldigt fort. Därför är det 

passande att undersöka vad som komma skall i en icke allt för avlägsen framtid (ca två 

år). Längre framåt i tiden pekar utvecklingen mot att gränsen mellan handdatorer och 

mobiltelefoner suddas ut helt. Redan i dagsläget kan handdatorerna fås med inbyggd 

mobiltelefon (s.k. smartphones) och mobiltelefoner liknande handdatorer finns också 

fast med sämre prestanda än handdatorer (Ericsson P900 m.fl.).  

Flera andra områden, än nedanstående, rörande handdatorn och kringutrustning 

kommer säkerligen att utvecklas, men vi tar endast upp de mest aktuella för detta 

projekt.  

Det området som mest behöver framsteg är batterierna. Batterierna i dagens 

handterminaler är på gränsen till otillräckliga för en lång dags arbete med användning 

av diverse funktioner såsom WLAN och kameror.  

En annan del som helt säkert kommer som standard i framtida handdator modeller, är 

snabbare18 WLAN, det är redan vanligt i bärbara datorer. Detta medför snabbare och 

säkrare överföringar av data, något som kan komma till stor hjälp, exempelvis skulle 

hela instruktionsfilmer kunna laddas ner till handterminalen. 

I dagsläget finns det inbyggda kameror i var och varannan mobiltelefon och det finns 

även i vissa handdatorer. Det är inte helt otänkbart att även det kommer i 

industrianpassade handdatorer inom en snar framtid.  

Minnesstorleken ökar i handdatorerna. Detta medför att mer kan lagras i själva 

handdatorn vilket innebär snabbare åtkomst av viss databaslagrad data, exempelvis 

gamla mätvärden och felrapporter. Hårddiskbaserade minnen börjar komma ner i 

fysisk storlek19 och kan säkerligen vara ett budget alternativ i framtiden, då stora 

flashbaserade minnen är dyrare att tillverka. Ett minne på flera gigabyte är inte 

orimligt då. I dagsläget ligger minnesstorleken på ca 128 MB. Symbol har meddelat att 

resistentare minnen kommer att finnas i framtida modeller [18]. Med resistenta 

minnen menas minnen som tål fysiska stötar och andra störningar20 i större 

utsträckning.  

                                                        
18 Exempelvis 802.11g-standarden som har en överföringshastighet på 54 Mbit/s. 
19 Hitachi Microdrive 4 GB 
20 Exempelvis elektromagnetisk strålning. 



Vattenfall Utveckling AB   

 

Carl-Johan Utsi & Nila Jannok  Sidan 21 av 57 

 

Snabbare processorer kommer hela tiden. En snabbare processor skulle innebära att 

man till exempel kan göra tunga beräkningar på plats. Dock minskar batteritiden med 

ökad processorhastighet, men speciella processorer med batterisparande 

aktivitetshantering är på gång (en processor från Motorola med namnet 7447A).  

I takt med förbättrad programvara för röstigenkänning kommer möjligheterna för 

röststyrning av handdatorn att öka. Något som kanske innebär ett enklare sätt att styra 

handdatorn. Även geststyrning kan bli aktuellt i framtiden [21]. Det innebär att man 

gestikulerar med exempelvis händerna framför handdatorn för att ge den kommandon 

eller mata in text. 

GPS-mottagare finns idag som tillbehör till handdatorer och inbyggt i vissa 

mobiltelefoner. Även dessa är under snabb utveckling och blir därmed mindre plats- 

och energikrävande. Med tanke på användningsområdet21 för RDAs kommer en 

inbyggd GPS-mottagare inte vara alltför långt borta i tiden. 

3.5 Mjukvara 

I detta arbete var målet att skapa en rondningsapplikation i demonstrationssyfte för att 

påvisa möjligheterna för handdatorer idag. Vid förundersökningen upptäcktes dock att 

flera applikationer, för TK-arbete och liknande, redan fanns på marknaden. En teori, 

vilken går ut på att anpassa en befintlig produkt istället för att bygga en helt ny från 

grunden, lades fram av oss. Beslut togs att detta projekt skulle fokusera på att anpassa 

en redan existerande applikation och skapa ytterligare funktioner som skulle vara till 

hjälp i TK-arbetet utöver själva rondningen. Detta för att kunna avgränsa detta 

omfattande projekt och dessutom få en väl fungerande rondningsapplikation. Att 

dessutom använda en produkt som är ”off-the-shelves”22 är alltid att föredra för att 

undvika bristande stöd och support i framtiden. Vattenfall har även som mål att inte 

utveckla så omfattande applikationer själv av samma anledningar [22]. 

Efterforskningarna om färdig mjukvara har endast rört sig inom landets gränser. Det 

finns säkerligen fler tänkbara systemleverantörer utomlands.  

                                                        
21 Industri, myndigheter, räddningstjänst m.m. 
22 Produkter som är färdiga och kan köpas av de flesta. 



3.5.1 Systemleverantör 

Efter grundlig undersökning valdes isMobile AB som systemleverantör. isMobile AB23 

kontaktades och ett ömsesidigt samarbete upprättades. Flera möten genomfördes, 

undervisning i hur systemet fungerar erhölls och diskussioner hur anpassningen av 

deras system skulle ske genomfördes. Nedan följer en kortfattad24 beskrivning av det 

valda systemet. 

3.5.2 Blå Coordinator [23][24][25] 

Hela systemet heter Blå Coordinator och består av flera delar. För detta projekt har 

framförallt PDA-delen, Blå Pocket, varit utav intresse för detta projekt. De andra 

huvuddelarna är en PC-klientdel, Blå Cockpit, en server del och en webbaserad 

klientdel, Blå WEB.  

Blå Coordinator är en lösning som underlättar företagens hantering av den mobila 

arbetsstyrkan. Med hjälp av mobil teknologi, såsom mobiltelefoner, handdator, 

laptops o.s.v., en mobiltelefonoperatör och isMobile AB kan man öka kvalitén och 

produktivitet på fältservicearbete. 

Blå Coordinator förlitar sig helt på XML dokument för datautbyte och koordinering. 

Blå Coordinator Server 

Denna serverdel handhar och kommunicerar med klientdelarna och Blå Cockpit. De 

kommunikationssätt som stöds är följande; GSM, GPRS, TCP/IP-nätverk, UMTS 

och VoiceXML (denna del utelämnas helt i denna rapport). För detaljerad information 

av teknisk karaktär om Blå Coordinator Server se bilaga 6. 

Blå Cockpit 

Denna del är inte helt aktuell för Vattenkraftens behov i nuläget, delvis för att 

utdelningen av ”uppdragen” (rondningarna) är tänkt att ske per automatik. I framtiden 

kan dock Blå Cockpit eventuellt användas i exempelvis driftcentralen för andra 

ändamål förslagsvis efterbehandling av den lämnade rondrapporten.  

Blå Cockpit är ett grafiskt gränssnitt för att kontrollera, bevaka och handha de mobila 

resurserna (fältarbetarna). Den innehåller en kartvy med exakt geografisk information, 

                                                        
23 www.ismobile.com 
24 För detaljerad information bör isMobile AB kontaktas.  

http://www.ismobile.com
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som uppdateras i realtid, om varje fältarbetare. Man kan enkelt ge ett uppdrag åt varje 

fältarbetare manuellt eller använda den i serverdelen inbyggda optimeringsmotorn för 

att få fram lämpligaste resursen för uppdraget, beroende på avstånd m.m. För 

detaljerad information se bilaga 6.  

De kommunikationssätt som stöds är GPRS25, UMTS26 och TCP/IP nätverk. 

Blå Pocket  

Blå Pocket (BP) är den del som varit allra mest intressant för detta projekt. BP är den 

del som fältarbetarna (driftteknikerna) använder och innehåller själva rondningslistan 

(se kapitel 4.2.1) och rondrapporterna. Den ger en klar överblick över de objekt som 

ska rondas (se fig. 3.9) och rondrapporterna är speciellt anpassade för varje rondpunkt 

(se fig. 3.10). När man sedan ”öppnar” varje rondpunkt kommer man till 

rondrapporten. Varje rondrapport innehåller, förutom anpassade inmatningsfält (t.ex. 

numeriska fält för mätvärden), länkar (i form av knappar på skärmen) till relevanta 

dokument såsom trendkurvor och manualer.  

Den är gjord för Intel PCA enheter (vanligtvis handdatorer) och använder sig av, 

Windows Mobile 2003. Detta projekts arbete har utgått från ett mot Internet 

                                                        
25 General/GSM Packet Radio Service, standard för paketdata i GSM-nät. 
26 Universal Mobile Telecommunications, tredje generationens mobilnät. 

Figur 3.9. Rondlista. Figur 3.10. Rapport på 
rondpunkt. 



uppkopplat scenario, något som stöds fullt ut av BP. Vid uppkopplat läge sker 

rapporteringen dynamiskt och om uppkoppling saknas lagras datainformationen och 

överförs när tillfälle ges (exempelvis vid en ”hotspot”). 

De kommunikationssätt som stöds är GSM, GPRS, UMTS och TCP/IP-nätverk.  

Blå WEB 

Denna del är en webbaserad del av Blå Pocket. Den kan köras i vilken webbläsare eller 

WAP-läsare27 som helst. Denna del kan användas på terminaler som inte Blå Pocket 

stödjer. Blå WEB kan även användas som reservlösning ifall Blå Pocket ej fungerar på 

terminalen. Blå WEB körs då via den inbyggda webbläsaren, eller om terminalen ej 

fungerar, eftersom Blå WEB kan köras på flertalet moderna mobiltelefoner.  

3.5.3 Andra systemleverantörer 

Andra systemleverantörer som varit aktuella är följande: 

Erisma AB 

Erisma AB levererar handdatorlösningar på Palm OS-plattformar. De har flera stora 

svenska kraftbolag som kunder, såsom Lunds Energi AB och Öresund Kraft AB [11]. 

De system som var aktuellt var Uppdrag NU. Det är i grund och botten ett 

uppdragshanteringssystem, men innehåller flertalet av de funktioner som eftersöks. 

Bland annat en kraftfull sök/filter-funktion i ärendedatabasen som ligger i själva 

handdatorn. Med denna funktion kan man enkelt exempelvis hitta anläggningar 

och/eller rapporter beroende på feltyp, vem som rapporterat felet och så vidare. De är 

även ledande i Palm OS-programmering i Sverige. 

Know IT AB [6] 

Detta företag har ingen färdig programvara specifikt för rondning eller 

uppdragshantering utan skräddarsyr handdatorlösningar särskilt för kundens ändamål. 

De har bland annat varit med och tagit fram EOS-ID åt FMV (se kapitel 2.3.3 ) och 

felrapporteringssystem åt SJ. De arbetar framförallt med Windows Mobile.  

                                                        
27 Wireless Application Protocol, öppen standard för trådlös kommunikation via Internet. 
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Millsys AB [26][27]  

Millsys AB har en färdig rondningsapplikation (2log) för Windows Mobile och god 

insikt inom bl.a. energibranschen. 2log släpptes dock när detta projekt var långt 

framskridet, i januari 2004, och ett eventuellt samarbete med dem var för sent för att 

påbörja inom tidsramen för detta examensarbete. Systemet innehåller flertalet av det 

funktioner som eftersöks (visning av trendkurvor), men saknar vissa 

(optimeringsmotor för resurser28). En specifik anpassning av applikationen för 

Vattenfall kan och bör göras.  

• Framtaget för Windows Mobile. 

• Lokal SQL-databas i handdator, något som minskar beroendet av konstant 

uppkoppling. 

• Hanterar trendkurvor integrerat i applikationen, till skillnad från Blå 

Pocket som (för tillfället) är beroende av en annan bildvisningsapplikation 

(Pocket Internet Explorer). 

• Ger larm vid passering av gränsvärde (exempelvis om man matar in ett 

värde på en maskin som är för högt enligt angivna gränsvärden.) 

• Modulärt för framtida utbyggnad. 

• Hanterar streckkoder. 

• XML-baserat. Något som ger maximal kompabilitet med de flesta 

databaser o.s.v. 

RemoteX Technologies [28] 

RemoteX Technologies är ett mjukvaruföretag som utvecklar ett antal produkter för 

att arbeta med serviceordrar och uppdragshantering. Applikationerna är anpassade till 

specifika branscher och de har erfarenhet inom fastighetsbranschen (bl.a. Uppsala 

Hem AB) där applikationen används vid tillsynsarbete. Produkten i fråga heter 

Remote Enterprise och består av tre delar, Remote ServAd, Remote Connect och 

                                                        
28 Denna funktion finns i Blå Coordinator, men den kommer inte att användas eller 

demonstreras för Vattenfall i nuläget.  



ServAd där Remote ServAd är den applikation som används i handdatorn. ServAd är 

PC-klientdelen som används vid mottagande och delegering av arbetsordrar och 

Remote Connect är den del som hanterar kommunikationen mellan ServAd och 

Remote ServAd. I denna kan uppdrag (rondpunkter i Vattenfalls fall), adresser och 

åtgärder redovisas. Allt lagras i en lokal databas som sedan synkroniseras med hela 

systemet vid dockning. 

• Utvecklat till Windows Mobile. 

• Bygger på etablerade standarder t.ex. SQL CE. 

• De använder mestadels hårdvara från Symbol Tech. inc. 

• Hanterar reservdelar och lageruttag. 

• Hanterar status på arbeten. 

• Lokal databas med adresser, åtgärder etc. 

• Möjlighet till dockning eller WLAN. 

• Stöder GSM-kommunikation. 

3.6 Extra funktionalitet 

Ett av målen med detta projekt är att presentera utökad funktionalitet i 

handterminalen. I krav- och funktionsspecifikationen tas flera funktioner upp. Dessa 

funktioner finns ej i Vattenfalls nuvarande handdatorlösning.  

3.6.1 Önskvärda funktioner 

Larm - för ökad personsäkerhet 

I och med den ökande mängd ensamarbete på kraftstationerna ökar kravet på 

personsäkerhet. Idag finns det en larmfunktion på kraftstationerna i form av en knapp 

man ska trycka på inom ett visst tidsintervall annars går det ett larm. På grund av detta 

systems osmidighet används det inte i den utsträckning som skulle vara önskvärt. Ett 

sätt att tänka sig larmfunktionen är genom positionering med hjälp av WLAN. Om 

man har ett par WLAN-stationer i en byggnad kan man triangulera fram positionen på 

en WLAN-utrustad handdator. Sedan kan ett larm aktiveras om handdatorn inte rör 
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sig på ett tag. Hur sedan larmet når någon annan kan göras på flera olika sätt, 

förslagsvis via ett SMS29 till driftcentralen eller liknande. WLAN är aktuellt eftersom 

kraftstationsbyggnader ej har tillräcklig GPS/GSM-mottagning, något som annars 

hade varit det naturliga valet för positionering.  

Manual/Hjälp/Ritning 

Stora pensionsavgångar i framtiden leder till många nyanställda på kraftstationerna. En 

hjälp till dessa anställda kan en lättåtkomlig manual eller ritning vara en bra idé. 

Eftersom detta projekt utgått från en, till större delen, uppkopplad rondning är 

åtkomsten av elektroniska dokument via Internet fullt möjlig. Förslagsvis från en 

server med enbart elektroniska dokument, där inte bara dokument kopplade till 

rondingen finns, utan alla relevanta dokument, såsom kopplingsscheman, kan 

återfinnas. 

Foto 

En bild säger, som bekant, mer än tusen ord, därför är möjligheten att ta en bild 

(exempelvis på en trasig dammluckemotor) och bifoga den i felrapporten 

(rondningslistan) önskvärd. Idag finns det digitalkameror inbyggda i mobiltelefoner 

som har en upplösning på 1,3 Mpixel [29]. Det är tillräckligt för att kunna ta bilder 

som återger detaljer bra nog att kunna vara riktigt nyttiga ur exempelvis 

reparationssynpunkt.  

Ljud 

Även ljudinspelning var en önskvärd funktion av användarna [30]. Detta för att lätt 

göra ljudmemon och även spela in ovanliga ljud30 i kraftstationen. De allra flesta 

handdatorer har idag inbyggd mikrofon och kan därför spela in ljud (Maximal 

samplingsfrekvens: 44 kHz). Ibland kan det vara besvärligt att göra en anteckning med 

de vanliga inmatningssätten (stylus eller tangentbord) och med en enkel 

knapptryckning kan man starta en ljudinspelning där man talar in det man vill. Denna 

ljudinspelning är sedan lättåtkomlig (se 4.3.3 för detaljerad beskrivning) för avlyssning 

eller analys vid ett senare tillfälle. De flesta handdatorer idag har inbyggda högtalare 

vilket innebär att man även kan lyssna på ljud.  

                                                        
29 Short Message Service, textmeddelande. 
30 Exempelvis ett gnisslande kullager. 



Miljörapport 

När man byter olja, exempelvis 

smörjolja för en turbin, måste den 

exakta mängden olja och den 

exakta typen registreras. 

Detta är en extra uppgift som 

lämpligen kunnats integreras i 

handdatorn m.h.a. en 

streckkodsläsning. 

Trendkurvor 

Trendkurvor, bestående av mätvärden (t.ex. temperatur) på en maskin över en 

tidsperiod, är ett verktyg som används för att prediktera långsamt uppkommande fel 

och förebygga haverier. Ett stopp i elkraftsgenereringen gör stora inkomstbortfall för 

Vattenfall. Därav en önskan att kunna se dessa kurvor ute i fält [30]. Detta för att 

prediktera fel på maskiner genom att se en, exempelvis, dalande eller stigande kurva. 

Förslagsvis ska dessa trendkurvor uppdateras dynamiskt i samband med inmatning av 

ett nytt mätvärde. Detta bygger dock på att användaren är uppkopplad när 

inmatningen sker.  

Sökning 

Antalet rondpunkter på en rond kan vara mycket omfattande, därför är en 

sökfunktion önskvärd. Denna funktion bör kunna söka på systemnummer, namn på 

rondpunkt, men även namn och rapporterade fel. Detta för att enkelt hitta olika fel, 

enbart viss typ av rondpunkter eller vem som rapporterat in vad. 

Streckkodshantering 

Flera av de handdatorerna avsedda för industriellt 

bruk (bl.a. Symbol och Intermec) har en inbyggd 

streckkodsläsare. Denna kan användas till mycket. En 

önskvärd funktion är att integrera streckkodsläsningen 

med exempelvis Vattenkraftens miljörapporter (se 

textruta). Man kan även använda streckkoder vid 

rondningen för att minska på knapptryckningar. 

Istället för att markera via skärmen att man 

kontrollerat kontrollpunkten kan man scanna in en 

streckkod. Man kan även göra en lathund (ark fyllt 

med streckkoder) som man har med sig i fickan. Varje 

streckkod representerar då en funktion eller 

kommando som man använder ofta, en funktion som i vanliga fall kanske kräver flera 

knapptryckningar [20]. Streckkodsläsning är lätt att integrera i valfri applikation.  
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Central distribution och administration 

Att kunna administrera och distribuera flera hundra enheter på ett centralt sätt är ett 

måste ur tids- och kostnadshänsyn. Exempelvis måste en mjukvaruuppdatering kunna 

ske utan att man handhar varje enskild terminal eftersom detta är för tidsödande [6].  

Det händer även ofta att handdatorn nollställs exempelvis efter ett fall i marken. Vid 

sådana tillfällen är det viktigt att användaren själv kan uppdatera handdatorn med den 

mjukvara som behövs.  

Vid bägge dessa fall är det lämpligt om ett fullständigt paket innehållande 

rondningsapplikationen m.m. finns på en central server för nerladdning och 

installation.  

Koppling till andra system 

Vattenfall Utveckling AB bedriver flera andra projekt som rör framtidens TK-arbetet i 

kraftstationerna. En koppling till dessa projekt är därför önskvärd, delvis för att 

undvika flera olika system för samma saker. Ett exempel på en sammankoppling (som 

ej hunnit genomföras i praktiken) är samverkan mellan SIMATIC WinCC och detta 

projekts handdatorer. 

WinCC är ett avancerat grafiskt processövervakningssystem gjort av Siemens [31]. 

Detta körs i valfri handterminal via en Terminal Service Klient. Detta förutsätter att 

man är uppkopplad under hela tiden. Fördelen med använda handterminalen som en 

”tunn klient” är att man slipper prestandakravet på den och kan utnyttja serverns kraft 

istället. 



4 IMPLEMENTERING 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet med att ta fram demonstrationsplattformen 

fortlöpt. Alla delar har bearbetats mer eller mindre parallellt. Mjukvarudelen är mycket 

mer omfattande eftersom fokuseringen legat på rondningsapplikationen och den 

utökade funktionaliteten.  

4.1 Medföljande mjukvara 

Rörande hårdvaran har det egna arbetet ej varit så omfattande när demohårdvaran väl 

valts ut. Arbetet har mestadels bestått utav att bekanta sig med terminalerna och dess 

kringutrustning, så som streckkodsläsare, kameror och WLAN.  

Även medföljande hårvaruspecifik programvara har utprovats och visat sig vara 

väldigt användbara. Detta är program som utvecklats av hårdvarutillverkarna specifikt 

för deras terminaler. Dessa program är till för att underlätta användningen av 

handdatorn i industrin, exempelvis Appcenter som följer med Symbol PPT8800. Det 

är en applikation som spärrar åtkomsten av alla program och funktioner, förutom dem 

administratören tillåter [20]. Detta gör att användaren slipper/inte kan komma åt alla 

de program som ej behövs för arbetet. Endast ett fönster med ikoner på de 

applikationerna man kan använda visas istället för today31-fönstret. Förslagsvis 

använder man denna funktion för att undvika att användaren ska bli distraherad i 

arbetet, men ger användaren även lösenordet som behövs för att komma åt de övriga 

programmen. Vissa problem att använda dessa program samtidigt med andra liknande 

program (ex. navigeringshjälpmedel) har dock visats sig i form av programkrascher 

och liknande. 

4.2 Systemanpassning 

Detta avsnitt skildrar anpassningsprocessen utav det valda rondningssystemet. Till en 

början skedde utvärdering och ingående studie hur PDA-delen (Blå Pocket) 

                                                        
31 Huvudvyn i Windows Mobile 2003.  
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Figur 4.1. Rondningslista med 
huvudrondpunkter. 

Figur 4.2. Husky FS/2 med 
knappsats tv. 

fungerade. Därefter kunde arbetet, i samarbete med isMobile AB, med anpassningen 

börja. 

4.2.1 Rondningslista 

Först och främst var 

framställandet av ”demodata” i 

form av XML-filer prioriterat. 

Demodatat definierar 

rapportstrukturen och vi 

arbetade fram en fiktiv 

rondningslista utifrån verkliga 

rondlistor som används vid 

rondning. Det var viktigt att ta 

någorlunda riktiga rondexempel 

för att användarna snabbt ska 

känna igen sig i den nya 

programvarumiljön. Arbetet 

med att ta fram demodatat var 

en iterativ process eftersom 

demodatat styr hela upplägget i 

rapporten, vilken måste vara 

enkel och intuitiv men fortfarande informationstät. Se fig. 4.1 för exempel på hur 

rondlistan kan se ut i handdatorn. Se även bilaga 7 för fullständig XML-kod.   

4.2.2 Användargränssnitt 

Användargränssnittet är onekligen en mycket viktig del i en ny applikation. Speciellt 

om man har en relativt datorovan användargrupp (se M&P för detaljerad info om 

användargruppen). Det är framförallt den lilla skärmen som medför begränsningar. 

Gränssnittet måste vara enkelt och 

intuitivt, men ändå så pass 

informationsgivande att avancerade 

arbetsuppgifter kan genomföras.  

I och med att de tänkta slutanvändarna 

redan använder en handdator i 

rondningsarbetet som enbart bygger på 

navigering och inmatning med en fysisk 



Figur 4.4. Tidig GUI-
skiss. 

knappsats (se fig. 4.2) så har de redan vant sig vid ett arbetsmönster. Dessutom ingår 

en hel del numerisk inmatning av mätvärden under rondningen. Därför var en 

numerisk knappsats med som krav i specifikationen [30]. Det finns dock flera fördelar 

med att lära sig använda pennan för inmatning och navigering, stylus, exempelvis 

inmatning av text med tjocka handskar och inmatning av text med svenska bokstäver, 

eftersom alfanumeriska tangentbord sällan 

innehåller svenska bokstäver (å, ä, ö). Ingen av 

de inlånade handdatorerna har svenska 

bokstäver på knappsatsen. 

I detta projekt var dock utformningen av 

grafiska gränssnittet begränsad eftersom den 

färdiga applikationen (Blå Pocket) redan har ett 

gränssnitt. De flesta förslag (se bilaga 8) på 

förändringar av gränssnittet som lämnades till 

isMobile AB implementerades dock 

tillfredsställande. De förändringar som inte gick 

att genomföra var framförallt OS-bundna.  

Redan i kravspecifikationen fanns knappar på 

skärmen med som krav. Se fig. 4.3 för exempel. Knapparna aktiverar olika funktioner 

Figur 4.3. Tidigt GUI-
förslag på 

direktnavigering mellan 
rondpunkter. 



Vattenfall Utveckling AB   

 

Carl-Johan Utsi & Nila Jannok  Sidan 33 av 57 

 

från själva rapporten (exempelvis trendkurvor) och ska kunna tryckas enbart med 

fingerspetsen. 

Kritik kan även riktas 

mot WM2003 generella 

gränssnitt, exempelvis att ha en ”ok”-

knapp och ”kryss”-knapp 

(applikationsminimering/nedstängning) på samma 

ställe är inte helt logiskt (se bild) 

[32].  

Möjligheter finns att sätta in egna ok-

knappar i applikationer, men då är man inte 

konsekvent.  

WM2003s inmatningsfält (ex. miniatyrtangentbord se fig. 3.1) som 

automatiskt hoppar upp när en inmatning förväntas, kan dölja information på 

skärmen, något som är mindre bra. 

4.3 Extra Funktionalitet 

De faktorer som spelade in vid valet av extra funktioner var: prioriteringen i krav- och 

funktionsspecifikationen [30], beräknad tidsåtgång för varje implementerad funktion 

och möjligheterna, utifrån kompetens, att göra dem. De extra funktioner som valdes 

ut för implementation, presenteras nedan.  

4.3.1 Larmfunktion 

Funktionen är ett separat program som körs osynligt i bakgrunden och med jämna 

mellanrum visas ett nytt fönster på handdatorn där användaren ska bekräfta att allt är 

som det ska. Om användaren inte har bekräftat inom en viss tid aktiveras larmet men 

det finns även möjlighet att manuellt skicka larm. Vid larm kan förslagsvis ett mail 

och/eller ett SMS ska skickas till underhållscentralen.  

Önskvärt hade varit att denna larmfunktion är integrerad med 

rondningsapplikationen. Larmfunktionen ska känna av användarens status under 

arbetet, d.v.s. startas automatiskt när ronden påbörjas och avslutas när användaren 



Figur 4.6. iPAQ 
med kamera. 

kvitterar att ronden är klar. Under ronden kan användaren aktivera andra status, t.ex. 

paus, och larmfunktionen vilar tills arbetet återupptas, d.v.s. statusen ändras till aktiv.  

Larmfunktionen bör också verka 

i samspel med vilken del av 

ronden som bearbetas. Olika 

delar av ronden är olika kritiska 

ur säkerhetssynpunkt och där 

osäkrare platser besöks bör 

larmet vara känsligare. Samtidigt 

finns det punkter under ronden 

där uppkoppling saknas. 

Förslagsvis anpassas 

larmfunktionen till att vänta en 

uppskattad tid som arbetet 

förväntas ta med förskjutning 

inräknat och om inte 

uppkoppling skapats inom tiden 

skickas ett larm från servern med 

den senast kända positionen. 

I denna del av larmfunktionen 

kan tänkas att den samverkar med GPS för exakt positionering. Nämnvärt är att Blå 

Cockpit (se kapitel 3.5.2) har positioneringssystem inbyggt i systemet. 

4.3.2 Fotofunktion 

Kameran32 använd i projektet har en upplösning på 

2560 dpi (640*480 pixel), den saknar autofokus, zoom 

och är inte inbyggd. Den kopplas in till iPAQ via en 

CF-kortplats som sitter på det extra skalet 

tillsammans med ett extra batteri. Den är fullt duglig i 

mångt och mycket, men ej lämplig för industriellt 

bruk p.g.a. dess totala avsaknad av IP-klassning.  

De inbyggda kamerorna (imager) i Symbol och Intermec-terminalerna har samma 

                                                        
32 Veo Photo Traveler for PocketPC 

Figur 4.5. Larmfunktion, pop-up 
ruta. 
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Figur 4.7. Fotoprogrammets 
utseende i WM2003. 

upplösning, men saknar färg. Enda fördelen med dem är att de är inbyggda i 

terminalen och de klarar av att läsa streckkoder. Det tänkta konceptet är följande: 

• Driftteknikern går sin rond, upptäcker en trasig apparatur på en av 

rondpunkterna. 

• I sin rondrapport finns en knapp som heter ”Fota” som han/hon klickar 

på med fingret eller stylus. 

• Ett kameraprogram (se fig. 4.7) startar och han/hon riktar kameran mot 

objektet, gör diverse små justeringar (skärpa o.s.v.) och klickar på 

”Capture” (”Ta bild”). 

• Bilden tages och lagras på handdatorn. 



Figur 4.8. 
Ljudinspelningsprogra

mmet. 

• En ftp33-applikation startas automatiskt och laddar upp den/de nytagna 

bilden/bilderna på en server. Efter uppladdning stängs den ner 

automatiskt.  

• Det automatiskt genererade filnamnet (och dess URL34 på servern) läggs 

automatiskt till i rondrapporten. 

• Man kan sedan enkelt komma åt bilden genom att gå in i rondrapporten 

och exempelvis klicka på en länk. Hur rondrapporten visas upp för 

eftergranskning på en PC-klient kan enkelt styras med ett CSS35. 

Hur det funkar i nuläget är väldigt likt ovanstående med skillnaden att man själv måste 

välja vilken fil som ska laddas upp och ladda upp den. Ett CSS aktiverat via Blå 

Cockpit generar ett Excel-blad, därifrån man enkelt kan se bilderna kopplade till just 

den ronden. Att kunna förhandsgranska bilderna innan uppladdning hade varit ett 

alternativ, detta för att ej ladda upp dåliga tagna bilder.  

4.3.3 Ljudfunktion 

Ljudfunktionen fungerar på samma sätt som 

fotofunktionen förutom att man spelar in en ljudfil 

istället för tar en bild. Ljudprogrammet som 

används i demoplattformen är ett shareware 

program, Soundexplorer36 (se fig. 4.8). Den 

medföljande applikationen, i WM2003, för 

ljudinspelningar, Notes, kräver fler kommandon för 

att starta en inspelning och genererar ej heller rena 

.wav37-filer och är därför mindre lämplig. 

 

                                                        
33 File Transfer Protocol – Teknisk standard för filöverföring via Internet.  
34 Uniform Resource Locator, en adress, ofta på Internet. 

35 Cascading Style Sheet. Stilmall som används för att omformatera utseendet på en XML-fil. 
36 vitotechnology.com/products/soundexplorer.html 
37 Okomprimerat format för digitalt ljud framtagen av Microsoft.  
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Figur 4.10. Rondpunkt med 
tillhörande manual. 

Figur 4.11. Exempel på sprängskiss 
visad med PIE. 

Figur 4.9. Rondpunkt 
med manual. 

4.3.4 Manual/Hjälp 

Denna funktion aktiveras även den från själva rondrapporten genom en knapp, se fig. 

4.9. På så sätt får man upp rätt manual för den aktuella rondpunkten. Manualen visas 

m.h.a. Pocket Internet Explorer (PIE) och kan även visa upp enkla bilder/ritningar (se 

fig. 4.11). Dokumentet kan antingen finnas på en server eller på ett minneskort. Även 

här är det mycket viktigt att användarna är med och utformar manualerna, dels för att 

utnyttja deras tysta kunskap och dels för att det är 

de som ska använda sig av den. Ett problem som 

kan uppstå är att olika personer har olika 

uppfattningar hur saker är, detta kan kanske lösas 

med ett Wiki-koncept. D.v.s. en databank där 

användaren själv kan redigera innehållet om 

denne anser att information saknas eller är 

felaktig [33]. På så sätt är informationen ej statisk 

och beroende på hur en person ser på saker och 

ting. 



Figur 4.12. Exempel på hur 
nyheterna kan visas. 

4.3.5 Nyhetsfunktion 

Denna funktion är tänkt att 

distribuera Vattenfalls 

företagsnyheter, exempelvis de 

som är aktuella för den regionen. 

Detta för att minska missförstånd 

och informationsbrist ute i fält. 

Den tänkta lösningen bygger på 

RSS-feed38 teknik. Det är helt 

enkelt en enkel form av XML-fil 

som hämtas till handdatorn 

(förslagsvis via Internet och 

WLAN) och sedan visas upp i ett 

litet enkelt gratis program 

(PocketFeed39), liknande en 

webbsida [34]. XML-filen kan 

genereras utifrån en hemsida, 

vilken som helst, förslagsvis 

Vattenkraftens nyhetssidor eller en specialgjord hemsida. Här kan en automatik enkelt 

byggas in d.v.s. en funktions som automatisk genererar denna XML-fil. Denna 

funktion är dock lågt prioriterad eftersom den inte specifikt efterfrågats av 

användarna. Men med denna funktion får alla användare viktig information som t.ex. 

skulle kunna förhindra eller minska skadorna utav oljeutsläppet i Messaure hösten 

2003. 

4.3.6 FTP-applikation 

Blå Coordinator kan i nuläget inte hantera överföring av bilder till servern. Därför har 

en ftp-applikation använts till detta. Efter att under ronden tagit en bild eller spelat in 

ljud startas ftp-applikationen automatiskt och man väljer ur en lista vilken bild som ska 

laddas upp. Bilden skickas till en förutbestämd server som tillåter åtkomst från 

Internet. Ftp-applikationen som använts under projektet är en modifierad version av 

Sapphire’s FTP Explorer40. 

                                                        
38 Really Simple Syndication. 
39 http://www.furrygoat.com/Misc/Software.html 
40 www.sappihire.com/  

http://www.furrygoat.com/Misc/Software.html
http://www.sappihire.com
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Figur 4.13. Exempel på trendkurva 
visad med Pocket Internet 

Explorer. 

4.3.7 Trendkurvor 

På grund av tidsbrist har ej implementeringen av de dynamiskt uppdaterade 

trendkurvorna (se 3.6.1) ej kunnat genomföras. Den är dock tänkt att gå till enligt 

följande:  

• En inmatning av ett mätvärde görs i en rondrapport. Denna rapport 

uppdateras hela tiden på servern om man är online.  

• Servern läser av mätvärdet ur rapporten och producerar en ny trendkurva 

tillsammans med de gamla mätvärdena som lagrats på servern. Detta med 

hjälp av integrationsgränssnittet (se kapitel 5.2). 

• Den uppdaterade trendkurvan läggs ut på en server och kan hämtas ner 

(genom att klicka på en knapp i rondningsapplikationen se fig. 4.9.) till 

handdatorn för 

beskådande. Grafen 

visas förslagsvis som 

en PNG41-fil med hjälp 

av PIE. En fördel med 

att använda PIE är att 

inte öppna42 alltför 

många olika 

applikationer vilket 

medför ökad 

minnesanvändning. 

Givetvis visas den 

aktuella kurvan på 

respektive rondpunkt 

(maskin). Den 

sökfunktion som 

nämndes ovan (se 

3.6.1) bör exempelvis 

                                                        
41 Ett bildfilsformat. 

42 Windows Mobile 2003 stänger ej ner applikationen när man klickar på x, en manöver som i 

win32 stänger ner en aktuell applikation. Detta medför att applikationen ligger kvar i RAM-

minnet och endast stängs ner vid behov. 



kunna söka fram de rondpunkter med trendkurva. 

• Är man inte online uppdateras kurvorna automatiskt så fort man är 

uppkopplad igen och laddar upp de nyifyllda rondrapporterna. 

Istället för dynamiskt uppdaterade trendkurvor har statiska kurvor använts i den 

nuvarande demoversionen. Dessa visas dock upp på samma sätt som beskrivits ovan. 

Den enda skillnaden är att kurvorna ej uppdateras automatiskt i samband med 

inmatning av ett nytt mätvärde. Inte heller den zoomfunktion av graferna som nämns 

i krav- och funktionsspecifikationen har implementerats.  



Vattenfall Utveckling AB   

 

Carl-Johan Utsi & Nila Jannok  Sidan 41 av 57 

 

5 SLUTSATS 
Här presenteras iakttagelser och slutsatser som framkommit under arbetets gång. 

Detta kapitel förklarar saker som är till hjälp och vägledning vid val av hård- och 

mjukvara samt råd för att undvika enkla fallgropar. 

5.1 Hårdvara 

Ingen av de terminaler som utvärderats är optimal som rondningsverktyg. Förslagsvis 

bör man invänta en eller två generationer innan det finns handdatorer som uppfyller 

alla krav och har alla funktioner som anses nödvändiga. Storleksmässigt upplevdes 

PPT8800 som en lämplig storlek, den saknar dock tillräckligt med 

expansionsmöjligheter såsom externa CF-/SD-kortplatser. Externa kortplatser gör att 

en stor mängd tillbehör kan användas och man kan utöka funktionaliteten på 

terminalerna i framtiden. En använd (d.v.s. ett inkopplat tillbehör) extern kortplats 

kan dock dra ner IP-klassningen avsevärt. Intermec-enheten upplevdes tillräcklig 

funktionsmässigt, men storleken kändes inte lämplig för driftteknikernas sätt att jobba. 

En icke IP-klassad enhet såsom iPAQ 5550 är inte ett alternativ, trots attraktivt pris 

(en fjärdedel så billig som likvärdig (i funktion) Symbol) och prestanda. Detta 

framförallt på grund av enhetens ömtålighet men även avsaknaden av tangentbord. 

Navigeringen på handdatorerna är till stor del knuten till stylus-pennan. En handdator 

med en fysisk navigeringsknapp är därför att föredra för att komma bort från stylus-

beroendet. Programmeringsbara knappar på handdatorn är också av stort intresse. 

Detta för att kunna programmera en särskild knapp för en åtgärd som utförs ofta, t.ex. 

’ok’. 

Batteritiden på alla enheterna är ej tillräcklig i dagsläget. Extra batterier måste 

medtagas och/eller billaddare eller liknande användas för att få batteriet att räcka en 

hel rondning. Vid egna tester visas det att iPAQ 5550 endast klarar ca 2 timmar med 

konstant WLAN-uppkoppling (god mottagning) och en MP3-fil43 (detta för att 

simulera belastning) på uppspelning vid rumstemperatur (vid kyla minskar batteriets 

                                                        
43 Ett komprimerat ljudfilsformat som använder ganska mycket processorkraft vid 

avkomprimering. 



prestanda avsevärt). Då får man även ha i åtanke att batteriet var helt nytt. 

Uppladdningsbara batteriers livslängd minskar med åldern, speciellt vid frekvent 

användning.  

Vid synkronisering med en stationär dator ställs handdatorn oftast i en docka och 

ansluts via antingen USB- eller seriellport till en stationär dator. Till en del 

handdatorer finns det en stickkontakt som man ansluter direkt till handdatorn.  

Erfarenheterna från dessa är att en docka är att föredra eftersom anslutningen med 

stickkontakten lätt blir glapp och det är svårt att få ordentlig anslutning. Likaså är 

USB-anslutning att föredra eftersom den har högre överföringshastighet än 

seriellporten. Man kan också synkronisera via fast ethernet-uppkoppling (TCP/IP) 

men det har inte testats i detta projekt. Förslagsvis bör en synkronisering ske via 

WLAN mot en central server eftersom rondningen i huvudsak ändå är trådlös och för 

att ej vara beroende av en specifik stationär PC-klient. Detta kan även vara av högsta 

intresse för att kunna återställa (se kapitel 3.6.1) handdatorn ute i fält om det skulle 

behövas. 

De testade kamerorna (extern CF-kamera och inbyggd kamera/streckkodsläsare) hade 

ej tillräcklig upplösning och skärpa för att kunna fungera som ett brukbart verktyg, 

men det bör snart finnas bättre inbyggda kameror. Rekommenderad minimiupplösing 

är 2 Mpixel och autofokus. 

5.2 Mjukvara 

Enbart Windows Mobile 2003 (first edition44) har testats och utvärderats ordentligt 

och endast utlåtande om detta OS kan ges. Detta operativsystem har, i nuläget, 

allvarliga brister i stabilitet och driftsäkerhet. Även vid normal användning 

(användandet av ett par applikationer samtidigt) kraschar systemet med ett visst 

informationsbortfall, beroende på vad man arbetade med, som följd. Den korta 

batteritiden (6-8 tim, vid lättare användning) gör även att totalt strömbortfall ofta 

inträffar med följden total nollställning av enheten. Dessa fel inträffade på samtliga 

enheter och kan således ej vara specifikt för en viss typ av terminal. Även tillbehör 

såsom kamera och WLAN-kort kunde ha problem att återfinnas av systemet. Något 

som enbart kunde åtgärdas med en total nollställning med följd av merarbete på grund 

                                                        
44 WM2003 second edition beräknas att släppas i slutet av första kvartalet 2004, 
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av återinstallation av programvara. Även ett par ”buggar” i exempelvis menysystemet 

återfanns och påverkar hanteringen av andra applikationer, bland annat Blå Pocket. 

Mjukvaruutvecklingen för handdatorer verkar fortfarande i sin linda. Säkerligen 

kommer den att mogna ytterligare men det beror även på vilken väg hela branschen 

tar. Dock går handdatorutvecklingen väldigt snabbt och nya OS kommer med korta 

mellanrum vilket gör att utvecklarna inte alltid hinner med. Detta kommer att 

stabilisera sig inom en snar framtid när utvecklingen stagnerar. 

Att utveckla mjukvara till handdatorer är inte lika utbrett som annan 

mjukvaruutveckling eftersom handdatorerna inte funnits särskilt länge och framförallt 

inte med bra prestanda. Windows Mobile är stort och utbrett men att utveckla till WM 

behöver inte alltid vara lättare. Det liknar vanlig windowsprogrammering men detta 

kan hämma utvecklingsarbetet eftersom kompatibilitet mellan WM-programmering 

och windowsprogrammering i en del fall helt saknas.  

Vissa problem med att samtidigt köra olika applikationer har visats sig (se kapitel 3.2) 

därför bör en noggrann analys göras av de aktuella applikationer, vilka som kan och 

vilka som inte kan köras samtidigt.  

De företag som omnämnts i denna rapport har nästan uteslutande inriktat sig på att 

utveckla mobila lösningar för användande ute i fält. Know IT skiljer sig lite från de 

andra med att de erbjuder IT-lösningar efter kundens behov där mobila lösningar kan 

ingå. Som ovan nämnts har de andra företagen färdiga produkter som kan anpassas 

efter behov medan Know IT skapar nya lösningar. Det kan vara en fördel att välja en 

leverantör/produkt som funnits under en längre tid på marknaden eller som har god 

erfarenhet inom det aktuella området. Sådana har utvecklat sina produkter alltefter nya 

önskemål hos kunderna och risken att drabbas av ”barnsjukdomar” är mindre. 

Vid utveckling eller valet av rondningsapplikation ska helst så många utav, de ovan 

presenterade, funktionerna som möjligt vara integrerade i rondningsapplikationen. Till 

exempel ska larmfunktionen vara helt integrerad i rondningsapplikationen för att vara 

lättanvänt för användaren. (Se kapitel 4.3.1). Blå Pocket är för tillfället beroende av en 

annan applikation för att visa bilder (Pocket Internet Explorer) vilket eventuellt vill 

undvikas. Likaså ska trendkurvor helst visas i samma vy som inmatningen av 

mätvärden (se 2log kapitel 3.5.3). Detta för snabb och friktionsfri åtkomst och 

beskådning för användaren. Överföring av bilder tagna under ronden till servern 



kräver utav Blå Pocket idag en extern ftp-applikation, även detta ska helst hanteras 

automatiskt utav rondningsapplikationen. 

Även om valet av plattform i detta projekt föll på WM2003 är terminaler med Palm 

OS är värda att hålla under bevakning. Speciellt om Palm OS 6 (släpptes i början 2004, 

men terminaler med Palm OS 6 beräknas först till sommaren 2004) visar sig bättre 

klara av de problem beskrivna i denna rapport. Även hårdvara specifikt för Palm OS 

kan visa sig intressant. Symbol kommer att släppa en PPT8800-liknande enhet med 

Palm OS. Utbudet av mjukvara och utvecklare för Palm OS är dock begränsat 

(egentligen endast Erisma AB se kapitel 3.5.3) i Sverige. Se tabell 3.1 för specifik 

information om Palm OS generella fördelar och nackdelar gentemot WM. 

Vilket OS som ska väljas med tanke på Vattenfalls många användare och 

användargrupp är svårt att säga. Erfarenheten med utvecklarna för Windows Mobile 

är att de är vana att utveckla applikationer för stora användargrupper. De flesta 

systemleverantörerna har även färdiga system för central administration/distribution. 

Dessa system finns både för Palm OS och för Windows Mobile.  

Vattenfall kommer förmodligen att använda stort sett lika hårdvara för alla användare 

vilket ger stora fördelar med avseende på mjukvarans anpassning till hårdvaran 

(mappning av knappar till specifika funktioner o.s.v.).  

5.3 Förslag på framtida utveckling 

• Att kunna processa, lagra och integrera de genererade rond-/felrapporterna 

via ett integrationsgränssnitt är prioriterat och inte alltför svårt att gå vidare 

med efter detta projekt. Via integrationsgränssnittet läser man av rapporten 

och plockar ur det mätvärdet man är intresserad av. Detta värde processas 

sedan och används på valt sätt, exempelvis till uppdatering av trendkurvor. 

• Blå Coordinator kommunicerar med servern via SOAP, (Simple Object 

Access Protocol). SOAP är ett enkelt XML-baserat protokoll som låter 

applikationer kommunicera med varandra via Internet [35][36]. Förslagsvis 

anpassas bakomliggande system till detta eller något annan välkänd standard. 

• Implementation av fler önskvärda funktioner bör också göras. Exempelvis 

sök-/sorteringsfunktionen som filtrerar fram de rondningspunkter eller 
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felrapporter man vill se i själva handdatorn. Ett övergripande gränssnitt som 

integrerar all extra funktionalitet och rondingsapplikationen för att underlätta 

hanteringen, bör också tas under övervägande. De dynamiskt uppdaterade 

trendkurvorna hade varit intressanta att se förverkligade. Dessa är dock 

beroende av de databassystem som är tänkt att användas (exempelvis 

Conwide III) för lagring av rapporter, men kan även göras som en separat 

funktion. 

• En viktig aspekt att se över är eventuella säkerhetsrutiner för 

handterminalerna. Eftersom de flesta framtida handterminaler kommer att ha 

WLAN-uppkoppling mot olika nätverk så kommer en förlagd terminal 

eventuellt innebär en möjlighet att komma åt t.ex. företagets intranät [37].  

• Det viktigaste att göra är dock att få in mer användarfeedback. Alla 

mjukvarudelarna kan ändras relativt enkelt och anpassas till användarnas 

behov. Ett par av de gjorda extra funktionerna kan förbättras ytterligare. 

Även hur felen ska beskrivas måste utredas tillsammans med användarna.  

Sådana processer är något tidskrävande och kunde inte göras tillräckligt 

noggrant inom tidsramen för detta examensarbete. 
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OpenNETCF.org, 200403,  

www.opennetcf.org/forums/default.asp 

PocketGear.com, 200403,  

pocketprojects.pocketgear.com/ubbcgi/ultimatebb.cgi 

VB Helper, 200403,  

www.vb-helper.com/index_utilities.html 

DevBuzz.com Handheld development, 200403, www.devbuzz.com 

Xtreme VB Talk, 200403, 

www.visualbasicforum.com/index.php 

 

http://www.dotnet247.com/247reference/default.aspx
http://www.codeguru.com/forum/forumdisplay.php?s=ddb7f6d1f48fa7add84b5200560ee47
http://www.galahtech.com/forums/index.php?showforum=7
http://www.opennetcf.org/forums/default.asp
http://www.vb-helper.com/index_utilities.html
http://www.devbuzz.com
http://www.visualbasicforum.com/index.php
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 PDA Översikt 

 



7.2 Bilaga 2 Symbol PPT800 

Dimensions: 32.4 mm H x 81.8 mm W x 146 mm L 
Weight: Batch with battery: 295 g 

WLAN with battery: 315 g 
Display: Transflective color TFT-LCD, 65K 

colors, 
240 (W) x 320 (L) (QVGA size) 

Main Battery: Rechargeable Lithium Ion 1700 mAh 
(3.7V) 

Backup Battery: Ni-MH battery (rechargeable), 
15mAh (2.4V) 2 cells 

CPU: Intel® Xscale™ 400 Mhz processor 
Operating Platform: Microsoft Windows Mobile 2003 for 

Pocket PCs 
Memory:  64 MB RAM/64 MB ROM 
Compact Flash (CF) card slot: Embedded Type II 
Communications: IrDA standard v1.2 (115 kbps) 

Serial RS-232 (115 kbps) 
USB Client 

Embedded wireless options: IEEE 802.11b Spectrum24® CF 
Bluetooth CF with Encryption 
support 
Dual-radio: Bluetooth module and 
WLAN 
Spectrum24® CF coexistence 
solution 

Audio: Speaker, microphone, headset jack 
Notification: 
 

LED, beeper or vibrator 

Keypad Options: Backlit standard PDA version and 
backlit 15-key with power button 
version 

1D Decode Capability: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, 
Code 128, Interleaved 2 of 5, 
Discrete 2 of 5, NW-7, UCC/EAN-
128, RSS variants 

LED Display: Upper front center (amber and 
green) 

Operating Temperature: -10° to +50° C 
Environmental Sealing: IP54 Category II 
Drop Specification: 1.2 m drop to concrete 
Electrostatic Discharge (ESD): ±15 kVDC (air); ±8 kVDC (contact) 
Wireless Local Area (WLAN): 
 

Network Optional IEEE standards-
based 
Spectrum24® 802.11b 

Wireless Personal Area Network 
(WPAN): 

Bluetooth™ IEEE 802.15 
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7.3 Bilaga 3 HP iPAQ 5550 

Dimensions: 15.9 mm H x 84 mm W x 138 mm L 
Weight: Batch with battery: 206.8 g 
Display: 64K colors (65,536 colors) 16-bit 

touch-sensitive transflective thin film 
transistor (TFT) liquid crystal display 
(LCD) 

Main Battery: 1250 mAh Lithium-Ion Polymer 
removable/rechargeable battery (in 
docking cradle or with AC Adapter), 
2500 mAh Lithium-Ion Polymer 
Extended Battery (sold as an 
accessory) 

Backup Battery: Yes 
CPU: Intel® Xscale™ 400 Mhz processor 
Operating Platform: Microsoft® Windows® Pocket PC 

2003 Premium 
Memory:  •  48 MB Flash ROM Memory 

•  128 MB SDRAM 
•  Up to 17 MB iPAQ File Store 

Secure Digital (SD) card slot: Integrated SD slot - supports SD/MMC 
type standard, SDIO ready 

Compact Flash (CF) card slot: Supports PC card, CF and other iPAQ 
Expansion Packs 

Communications: IrDA standard v1.2 (115 kbps) 
Serial RS-232 (115 kbps) 
USB Client 

Embedded wireless options: Integrated Bluetooth™ (ver. 1.1), 
WLAN 802.11b 

Audio: Microphone, speaker, one 3.5 mm 
headphone jack, MP3 stereo (through 
audio jack) 

Notification: 
 

Vibrate, Flashing green LED - tone, 
pop-up message 
Flashing/Solid amber LED - Charge 
active 
Flashing blue LED - Bluetooth active 
WLAN active: Flashing green LED 
WLAN enabled, searching, but not 
connected: flashing amber LED 
Notification: Sound and message on 
the display 

Keypad Options: Backlit standard PDA version and 
backlit 15-key with power button 
version 

1D Decode Capability: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, 
Code 128, Interleaved 2 of 5, Discrete 
2 of 5, NW-7, UCC/EAN-128, RSS 
variants 

 



 

7.4 Bilaga 4 Intermec 760 

Dimensions: 50 mm H x 90 mm W x 191 mm L 
Weight: 483-568 grams depending on options 
Display: Reflective TFT daylight readable color 

display with CCFL frontlight, 240x320 
pixels, 3.8 in. (97 mm) diagonal, 64 K 
colors 

Main Battery: Battery Type: Lithium-Ion, 7.2V, (2 x 
2000 mAh cells), customer 
replaceable 
Battery Capacity: 14.4 Watt-hours 
Battery Life: 6-10 hours, application 
dependent 
Recharging Time: 4 hours 

Backup Battery: Yes 
CPU: Intel® Xscale™ 400 Mhz processor 
Operating Platform Microsoft® Windows® Pocket PC 

2003 
Memory:  RAM Memory: 64 MB (128 MB 

optional) 
Flash ROM: 32 MB; includes ROM 
folder for application storage 

Secure Digital (SD) card slot: Integrated SD slot 
Compact Flash (CF) card slot: Integrated CF slot type 1 
Communications: RS232, IrDA 1.1 (115 kbps) 

10 Base-T Ethernet, USB 
Embedded wireless options: LAN: 802.11b (Wi-Fi certified) 

WAN: GSM/GPRS, CDMA/1XRTT 
Bluetooth™ compatible module 

Modem: Optional V.90 modem snaps on, 
Mini-land line external modem 

Audio: Microphone, speaker, one 3.5 mm 
headphone jack, MP3 stereo (through 
audio jack) 

Notification: 
 

Vibrate, Flashing green LED - tone, 
pop-up message 
Flashing/Solid amber LED - Charge 
active 
Flashing blue LED - Bluetooth active 
WLAN active: Flashing green LED 
WLAN enabled, searching, but not 
connected: flashing amber LED 
Notification: Sound and message on 
the display 

Keypad Options: Numeric 
Full alphanumeric 

Environmental Sealing: IP64 
Drop Specification: Withstands 1.5 m drop, 26 times onto 

concrete 
Operating Temperature: -10° to +60°C application dependent 

0° to +40° for Bluetooth compatible 
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devices 

 

7.5 Bilaga 5 IP-standard 

This standard describes a system for classifying the degrees of protection provided by 

the enclosures of electrical equipment. Developed by the European Committee for 

Electrotechnical Standardization (CENELEC), these standards are designed to 

numerically rate an electrical product on the level of protection its enclosure provides. 

By assigning different number codes, the product's degree of protection can be 

identified quickly and easily. In the code IP 54, for example, IP identifies this 

standard, the 5 describes the level  of protection from solid objects, and 4 describes 

the level of protection from  liquids. 

 

DEGREE OF PROTECTION  (First Number in Code) 
First 

Characteristic 
Numeral 

Brief Description Definition 

0 Not protected - 
1 Protected against 

solid foreign objects 
of 50mm diameter 
and greater. 

The object probe, sphere of 50mm diameter, 
shall not fully penetrate.1 

2 Protected against 
solid foreign objects 
of 12.5mm diameter 
and greater. 

The object probe, sphere of 12.5mm diameter, 
shall not fully penetrate.1 

3 Protected against 
solid foreign objects 
of 2.5mm diameter 
and greater. 

The object probe, sphere of 2.5mm diameter, 
shall not penetrate at  all.1 

4 Protected against 
solid foreign objects 
of 1mm diameter 
and greater. 

The object probe, sphere of 1mm diameter, 
shall not penetrate at all.1 

5 Dust-protected Ingress of dust is not totally prevented, but 
dust shall not penetrate in a quantity to 
interfere with satisfactory operation of the 
apparatus or to impair safety. 

6 Dust-tight No ingress of dust. 
1The full diameter of the  object shall not pass through an opening of the enclosure 

 

 



 

 

 

DEGREE OF PROTECTION  (Second Number in Code) 
First 

Characteristic 
Numeral 

Brief Description Definition 

0 Not protected - 
1 Protected against 

vertically falling 
water drops. 

Vertically falling drops shall have no harmful 
effects. 

2 Protected against 
vertically falling 
water drops when 
enclosure is titled 
up to 15 °. 

Vertically falling drops have no harmful effects 
when the enclosure is tilted at any angle up to 
15° on either side of the vertical. 

3 Protected against 
spraying water. 

Water sprayed at an angle up to 60° degrees on 
either side of the vertical shall have no harmful 
effects. 

4 Protected against 
splashing water. 

Water splashed against the enclosure from any 
direction shall have no harmful effects. 

5 Protected against 
water jets. 

Water projected in jets against the enclosure 
from any direction shall have no harmful 
effects. 

6 Protected against 
powerful water jets. 

Water projected in powerful jets against the 
enclosure from any direction shall have no 
harmful effects. 

7 Protected against 
the effects of 
temporary 
immersion in water. 

Ingress of water in quantities causing harmful 
effects shall not be possible when the 
enclosure is temporarily immersed 1 meter in 
water under standardized conditions of 
pressure and time. 

8 Protected against 
the effects of 
continuous 
immersion in water. 

Ingress of water in quantities causing harmful 
effects shall not be possible when the 
enclosure is continuously immersed in water 
under conditions, which shall be agreed 
between manufacturer and the user, but are 
more severe than for number 7. 
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7.6 Bilaga 6 Blå Coordinator specifikationer 

The Blå Coordinator solution runs on a platform powered by the Intel 

®XeonTMprocessor MP, relying on high-performance, scalable IBM xSeries servers 

for enterprise-caliber operation. The solution includes the following components.  

The Blå Coordinator Server communicates with these client devices: Blå Pocket 

and/or Blå WEB and Voice for the mobile service staff and Blå Cockpit for the 

central operation in work dispatch centers.  

An IBM xSeries server featuring the Intel ®XeonTMprocessor MP functions as the 

Blå Coordinator server, using these technologies:  

• Application server platform: IBM WebSphere Application Server  

• Middleware: J2EE* Web services   

• Voice platform: IBM Voice Server  

• Operating system: Microsoft* Windows* 2000  

• Database: DB2   

• Communications: GSM, GPRS, UMTS, TCP/IP networks, and VoiceXML 

The Blå Pocket, running on an Intel ®PCA device, uses the following technologies: 

• Operating system: Microsoft Pocket PC  

• Middleware: Web services  

• Database: DB2e can be used  

• Communications: GSM, GPRS, UMTS, and TCP/IP networks  

The Blå WEB, running on an Intel ®Architecture desktop computer, uses the 

following technologies:  

• Operating system: Any supporting Web or WAP browsers.  

• Communications: GSM, GPRS, UMTS, and TCP/IP networks  



The Blå Cockpit, running on a workstation powered by an Intel ®Pentium®4 

processor, uses the following technologies:  

• Operating system: Microsoft Windows 2000  

• Other Applications: Microsoft MapPoint* 2002  

• Communications: GPRS, UMTS, and TCP/IP networks 
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7.7 Bilaga 7 GUI förslag 

 


