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6DPPDQIDWWQLQJ�
Rapportens syfte är att undersöka vilka krav som ställs på programvaran till framtidens 
mobila terminaler och de möjligheter som kommer att finnas för denna. Detta inkluderar 
en liten undersökning om vad vi kan vänta oss för terminaler och vilken funktionalitet 
som dessa kan komma att ha. Eftersom det är svårt att ge en bild av hur de kommer att se 
ut har jag mest koncentrerat mig på att hitta lösningar som skall fungera oberoende av hur 
de mobila terminalerna utvecklas, naturligtvis inom vissa gränser. Detta innebär i 
realiteten att programlogik och beräkningar ligger på en server och att sedan bara 
användargränssnittet med kommunikation finns på den mobila terminalen. 

Rapporten går djupare in på WAP plattformen och sakerna runt denna eftersom detta är 
den i dagsläget bästa och mest accepterade specifikation för hur man skall göra 
programvara till mobila terminaler. WAP har redan specifikationer som gör att det skall 
gå att använda på framtidens terminaler. Med detta menas att den har stöd för idag inte 
existerande användargränssnitt och att kommunikationen skall kunna dra nytta av de 
framtida kommunikationsprotokollen GPRS och UMTS. Den innehåller även en 
diskussion om framtiden för WAP beroende på hur framtidens mjuk och hårdvara 
kommer att se ut. Det finns även upptaget alternativ till WAP och lite funderingar kring 
andra lösningar som kan komma att användas. 

Vidare finns en beskrivning av hur man kan bygga om ett stationärt system (Agent based 
MarketPlace, AMP) till att kunna användas mobilt och hur detta system kan tillföras ett 
mervärde genom att bygga in positioneringsstöd i tjänsten. Det system som jag under 
detta examensarbete designat och implementerat är en generell lösning som kan koppla 
vilka javabaserade serverlösningar som helst till en WAP enhet. Den har stöd för att på ett 
enkelt sätt göra lastdelning för att klara tunga tjänster till många användare. 
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$EVWUDFW�
The goal of this master thesis is to investigate the demands and possibilities on software 
to mobile devices of the future. This includes a small investigation of what kind of 
devices we can expect and what functionality they might have. Because it’s hard to make 
a picture of what they might look like I have concentrated on finding solutions that should 
work independently of how they will evolve, of course within some limits. This does in 
reality mean that the program logic and the calculations will be done on a server and then 
only the user interface and communication will reside on the mobile device. This master 
thesis will further go deeper into the WAP platform and the things related to this, because 
this is the best and most accepted specification of how to make software on mobile 
devices today. WAP already have specifications that will still be valid on future hardware. 
This means it already have support for still not existing user interfaces and the 
communication will be able to take advantage of the future communication protocols like 
GPRS and UMTS. The report also includes a discussion of the future for WAP dependent 
on how the future software and hardware will look like. Some alternatives to WAP are 
also discussed and there are some thoughts about what might be used. 

Further there is a description of how to make a stationary system (Agent based 
MarketPlace, AMP) to a mobile system and how this system can gain some value added 
by adding positioning support into the service. The system I’ve developed and 
implemented is a general solution that can connect any Java based server solution to a 
WAP unit. It has build in load sharing to support many users and services with lot of 
calculations. 
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)|UNRUWQLQJDU�
AMP Agent based MarketPlace 

DGPS Differential GPS 

GLONASS Global Navigation Satellite System (Ryska) 

GPRS General Packet Radio Service 

GPS Global Positioning Service (USA) 

GSM Global System for Mobile-Communications 

HTML Hypertext Markup Language 

IP Internet Protocol 

MPS Mobile Positioning Service 

OS Operating System 

PDA Personal Digital Assistant 

PQA Palm Query Application 

UDP User Datagram Protocol 

UMTS Universal Mobile Telephone System 

WAE Wireless Application Environment 

WAP Wireless Application Protocol 

WSP  Wireless Session Protocol 

WTA Wireless Telephone Application 

WTAI  Wireless Telephone Application Interface 

WTLS  Wireless Transport Layer Security 

WTP  Wireless Transaction Protocol 

WML Wireless Markup Language 

XML Extensible Markup Language  
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�� ,QOHGQLQJ�

���� %DNJUXQG�
Utvecklingen inom mobil data går otroligt snabbt, både vad gäller nätet och de mobila 
terminalerna som används. 

Cahners In-Stat Group som studerat marknaden sedan det tidiga 90-talet förklarar år 2000 
som året för trådlös data [1]. De tror att det från dagens mindre än 2 miljoner användare 
kommer att stiga till nära 25 miljoner till år 2003 [2]. Dessa siffror baserar sig på 
marknaden i USA, men Sverige är idag till och med före USA vad gäller mobil data och 
proportionerna kan nog anses vara ungefär densamma. Det stöd de säger sig ha för detta 
påstående är ganska omfattande: 

3ULVHUQD�IDOOHU��Som exempel, Bell Atlantic Mobile erbjuder nu en fast taxa på $39.99 
per månad för obegränsad trådlös email och Internetaccess genom AirBridge, deras 
mobiltelefon paket dataservice. 

.RVWQDGHQ�I|U�DWW�LPSOHPHQWHUD�WUnGO|V�GDWD�IDOOHU� Trådlösa modempriser har fallit 
från $700 till $300 i år. 

6lNHUKHWHQ�I|UElWWUDV� Implementering av kryptering i analoga tjänster och den 
inbyggda säkerheten i de digitala nätverken har hjälpt. 

En av huvudmurarna mot trådlös data har varit de trådlösa aktörerna själva. Den stora 
tillväxten av trådlös röstkommunikation har gjort att de inte har behövt satsa på 
datatjänster. Den nuvarande verkligheten ser dock annorlunda ut. Marknaden är relativt 
mättad och de måste nu skaffa kunder inom området för trådlös datakommunikation. 
Dessutom så är marknaden mera mogen för denna typ av tjänster (81% av affärsfolket 
med mobiltelefon använder Internet) så man kan lättare sälja dessa, vilket gör att de 
trådlösa aktörerna har pengar att hämta inom detta område. 

Det som redan skett är att det mobila nätet klarar flera tjänster, däribland digital data, och 
att det har fått nästan total täckning i vårt land. Det som händer just nu är att bandbredden 
på nätet ökar, och i och med GPRS som beräknas komma till hösten år 2000 här i Sverige, 
så får vi paketbaserad trafik. 

Paketbaserad trafik innebär att man kan ta betalt för mängden data som skickas och att 
man inte behöver göra en traditionell uppkoppling från en punkt till en annan. Det går 
alltså att ha en lösning som ser ut som dagens fasta datanät som t.ex. Internet. Detta sätter 
helt andra horisonter vad gäller tjänsteutveckling. 

GPRS är inte heller någon slutstation av vad som kommer att hända, det kommer att 
komma andra lösningar som ger ännu bättre bandbredd som UMTS. Detta håller redan på 
att införas i tex. Japan. 

Tittar vi sedan på hur de mobila terminalerna ser ut så ser vi att det går minst lika snabbt 
där. 

Mobiltelefonerna har förutom att de blivit betydligt mindre även fått mycket mer 
funktionalitet. De har bättre möjligheter att visa grafik på displayen och en del har redan 
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fått WAP browser inbyggda. Att en telefon skall kunna hantera data är idag nästan 
självklart. Enligt prognoser från Ovum så kommer terminalmarknaden att öka med 200-
300 procent till år 2004. Vid samma tidpunkt, år 2004, kommer ”smarta” telefoner (med 
en minibrowser, t.ex. WAP browser) att stå för 31% av terminalförsäljningen och PDA 
liknande enheter för 12% av försäljningen jämört med den nästan obetydliga delen som 
det är idag. Resterande del är då ”vanliga” mobiltelefoner och även en liten del bärbara 
datorer. I början av år 2005 beräknar Ovum att det finns 401 miljoner mobila terminaler 
med mobil nätanslutning i Västeuropa varav 196 miljoner är ”smarta” telefoner och 49 
miljoner är PDA liknande enheter. 

De möjligheter för tjänster som dessa ger är ännu större än mobiltelefonens eftersom de 
oftast har större skärmar, bättre inmatningsmöjligheter och har betydligt mer 
processorkraft och minne. 

Även dessa enheter utvecklas i en svindlande takt och det är svårt att se var gränsen går 
för vad de kommer att klara av. 

Som det ser ut på detta område så har tjänsteutvecklarna svårt att hänga med, än mindre 
klarar man att ligga före eller att göra saker som håller någon längre tid. Dessutom så 
skall man brottas med att utveckla dessa tjänster så de passar till en så stor del av det 
enorma utbudet av terminaler som möjligt. 

���� 8SSJLIW�
Den plattform som jag i detta examensarbete har inriktat mig på är de mobila terminaler 
som i alla fall har mer funktionalitet än den vanliga mobiltelefonen. Till dessa terminaler 
hör ”smarta” telefoner med en minibrowser, PDA liknande enheter och även små bärbara 
datorer. Jag har även som krav på dessa enheter att de på något sätt har möjlighet att göra 
en mobil datauppkoppling. 

Hur skall man utveckla programvara som kan utnyttja den funktionalitet som idag finns 
till terminalerna och i näten? Vad krävs för att det även skall fungera imorgon? Finns det 
några specifikationer som man kan följa som gör att de saker man utvecklar fungerar på 
mer än en terminal och ett speciellt nät? Det är dessa frågor som jag i och med detta 
examensarbete skall försöka besvara.  

Jag skall även vidareutveckla en stationär tjänst (AMP) som är gjord på Telia Research så 
att den fungerar i mobila terminaler. För att ge ytterligare mervärde åt den så skall jag 
även göra en design som visar hur man kan lägga in positioneringsstöd i tjänsten. Jag 
väljer just positioneringsstöd eftersom detta är speciellt användbart om man själv är ute 
och rör på sig. 

���� 'LVSRVLWLRQ�
Jag har valt att börja med en beskrivning av problematiken för att hitta en generell lösning 
på hur man kan göra programvara för framtida mobila terminaler. 

Jag går sedan in på de tekniker som finns och lite om hur de fungerar. Jag vill i och med 
detta beskriva vilka problem de försöker lösa och jag vill även ge en bild av hur bra de 
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klarar detta. I samband med detta kommer jag även att diskutera deras framtid och hur 
stor chans de har att överleva. 

När vi sedan har tekniken definierad kommer jag att inrikta mig på att visa hur den kan 
användas genom att beskriva den design jag gjort av det mobila AMP. 
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�� 3UREOHP�
Det finns väldigt många faktorer som gör det svårt att hitta en generell lösning för hur 
man skall lyckas göra programvara som passar till framtidens mobila terminaler. Jag har 
gjort en presentation av de olika problemen man står inför och en summering av 
detsamma.  

���� 3UHVWDQGD�
Kraftiga variationer i prestanda gör att man måste begränsa programvaran till enheterna så 
att den svagaste enheten orkar med att köra den. Alternativt får man begränsa urvalet av 
enheter som programvaran fungerar på. Prestandaproblemet sätter även i vissa fall hinder 
för att använda plattformsoberoende programmeringsspråk som t.ex. Java eftersom det 
kräver relativt kraftfull hårdvara för att fungera tillfredsställande. Även om det utvecklats 
Java till en del mobila terminaler så ger program skrivet i detta språk dålig prestanda i 
jämförelse med andra program skrivet i språk på lägre nivå. 

���� 2SHUDWLYV\VWHP�
Det finns flera olika operativsystem som används till mobila terminaler. Exempel på 
operativsystem är Palm OS, Microsoft Windows CE och Symbians Epoc. Vill man med 
programvaran nå alla dessa plattformar måste man alltså programmera för var och en av 
dem. Dessutom händer det väldigt mycket på operativsystemsfronten, det kommer nya 
operativsystem och de gamla ändras utan att alltid vara bakåtkompatibla. 

���� $QYlQGDUJUlQVVQLWW�
Användargränssnitten som de olika enheterna använder varierar kraftigt. Skillnaden i 
skärmstorlek mellan olika typer av enheter är stor och antalet färger de klarar skiljer sig 
också. En del enheter har bara monokrom skärm medan andra har gråskalor och en del har 
till och med färgskärm. En del terminaler använder kanske inte ens en skärm för att 
presentera information för användaren primärt. Det kanske kan ske genom en röst som 
talar till användaren eller dylikt. Det finns dessutom en massa olika sätt för hur man 
interagerar med enheterna. Exempel är handstilsigenkänning, knappsats (vanlig telefon), 
tangentbord och röststyrning. Dessa faktorer gör att man måste skriva olika 
användargränssnitt till olika enheter även om de ibland har samma operativsystem. 

���� .RPPXQLNDWLRQ�
Sättet att kommunicera på med omvärlden varierar. Idag är vanliga lösningar att använda 
GSM eller SMS, men det finns även en del andra lösningar. Det är även på väg en del nya 
bättre sätt att få datakommunikation från den mobila enheten. Problemet med detta är att 
utvecklaren måste veta hur enheten skall kommunicera och därefter designa och 
implementera kommunikationen efter de möjligheter som finns. Det kan även efter detta 
vara nödvändigt att ändra dessa implementationer när det kommer bättre lösningar för hur 
kommunikationen kan ske. En annan viktig aspekt på kommunikationen är att 
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bandbredden tillgänglig för de mobila terminalerna är begränsad och dyr. Vi måste alltså 
hitta en lösning som kräver så lite bandbredd som möjligt oavsett av det 
kommunikationssätt den använder. 

���� 6XPPHULQJ�

Dessa saker (kapitel 6.1-6.4) sammantaget gör att vi i det närmaste måste utveckla 
programvaran speciellt för varje enhet som vi vill ha stöd för. Vi måste även efter detta 
uppgradera och göra om programvaran när nya terminaler kommer till eller när 
förutsättningarna för de gamla ändras. Detta gör att utvecklingskostnaderna för 
programvara till dessa enheter blir enorma. 

För att råda bot på detta problem vill jag hitta ett eller flera sätt som gör att man kan 
designa och implementera programvara som fungerar på så många av dessa terminaltyper 
som möjligt med så lite extra jobb som möjligt. Jag vill vidare hitta lösningar som gör att 
man inte måste in och göra om programkoden som snurrar på de olika terminalerna om 
förutsättningarna ändras, till exempel när nya kommunikationssätt finns tillgängliga. 
Kostnaden för att göra detta är väldigt avgörande för om man skall få konkurrenskraft 
eller inte. Programvaran skall alltså i bästa fall vara framtidssäker över en någorlunda 
överskådlig framtid. Naturligtvis så kan jag bara ta i beaktande de faktorer som jag redan 
nu vet är på väg att ändras. 
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���� *HQHUHOOD�O|VQLQJDU�Sn�SUREOHPHQ�
Jag försöker här att ge generella lösningar på problemlistan jag ställt upp i kapitlet 
”Problem”. Jag vill inte med dessa generella lösningar göra en kravspecifikation på hur 
jag skall bygga ett eget system som klarar av allt detta, utan syftar mer till att göra en 
slags specifikation på vilka existerande lösningar som kan vara intressanta för att lösa de 
problem jag ställt upp. 

3.1.1 Prestanda 
För att lösa problemet med terminalernas varierande prestanda måste man nästan komma 
till lösningen att inte alls exekvera den krävande programkoden på terminalen. Eftersom 
dessa terminaler varierar så olika i sin uppbyggnad så torde det vara bättre att göra ett 
generellt gränssnitt mot dessa mobila terminaler och sedan skriva den verkliga koden för 
servrar som kan vara en vanlig PC. Till PC och även många andra datorlösningar fungerar 
Java väldigt bra med sin plattformsoberoende filosofi. Detta gör att minne och 
processorkraft i den mobila enheten inte är lika elementär, utan detta kan flyttas till större 
stationära enheter. Detta är viktigt idag och även om mobila terminaler blir kraftfullare 
kommer de stationära alltid att vara ett steg före. 

3.1.2 Operativsystem 
Klient-server lösningen som används för att lösa prestandaproblemet i det förra kapitlet 
gör att problemet med de olika operativsystemen på olika terminaler har minskat markant. 
Det handlar nu bara om att göra en liten klientdel som är beroende av terminal, vilket inte 
är lika kostsamt som att göra allt specifikt beroende på terminal och operativsystem. 
Dessutom kan man titta på lösningar som innebär att man kan hitta färdiga generella 
klienter som är gjorda för terminalen i fråga. Det enda som krävs är att de olika klienterna 
har ett gemensamt gränssnitt för nätverkskommunikationen så att man kan använda 
samma serverlösning. 

3.1.3 Användargränssnitt 
Problemet med användargränssnittet löses i de flesta fall genom att använda en för 
terminalen specifik klient. Eftersom olika sätt att interagera med klienten syftar till att ge 
samma resultat, t.ex. att göra ett val eller att mata in en mening eller ett ord, så fungerar 
alla sätt som klienten och terminalen stöder. Problemet med de olika skärmarna och vad 
de klarar av kvarstår fortfarande. Det kan ju dessutom vara så att enheten inte alls 
använder en skärm för att presentera informationen. Det bästa sättet att komma runt detta 
problem är att inte säga till klienterna hur de skall presentera informationen, utan att ge 
informationen på ett för enheten förståeligt sätt och sedan låta klienten själv välja hur den 
vill presentera det för användaren. Klienten kan då använda de möjligheter som den har 
tillgängliga för att ge ett så bra resultat som möjligt. Ett exempel på det man säger till 
terminal och klientprogramvara är att ”låt användaren välja en av följande bilar: Volvo, 
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SAAB, …”, och sedan får klientdelen göra detta på det sätt den vill. Den kan till exempel 
låta användaren välja med ett pekdon i en textbaserad lista där de olika valen 
representeras av en meny där man kan göra ett val. Användaren kan i en annan terminal 
göra samma val med röststyrning, klienten kan via en högtalare säga ”välj en av följande 
bilar: Volvo, SAAB, …” och sedan så väntar den på att användaren med röststyrning skall 
göra samma val. 

3.1.4 Kommunikation 
Kommunikationen är ett stort problem. Det är relativt enkelt att göra en lösning för en typ 
av kommunikation, men att klara av alla typer är en helt annan sak. Jag vill gärna komma 
till en lösning som gör att jag kan abstrahera bort kommunikationen och bara anta att den 
fungerar. Detta innebär egentligen att jag skall hitta ett gemensamt gränssnitt som klarar 
flera olika kommunikationsprotokoll så att jag inte måste bekymra mig över hur och över 
vad som data skickas. Skall man implementera både server och klient själv så kan man 
skriva ett protokoll som ligger på en sådan nivå att bäraren under är helt oviktig och man 
kan abstrahera bort det. Skall man använda färdiga klienter så handlar det om att helst 
hitta en klient som stöder många av dagens olika kommunikationstyper och även de som 
kommer i framtiden. Nästa problem med kommunikationen gäller att använda en lösning 
som kräver så lite bandbredd som möjligt. Ett relativt enkelt sätt att spara bandbredd är att 
helt enkelt använda packning. Det finns ett antal färdiga lösningar som använder detta och 
man skall naturligtvis se till att utnyttja det om möjligt. Vilket sätt man än använder för 
kommunikationen så måste man naturligtvis se till att designa systemet så att bara det 
absolut nödvändigaste skickas mellan klient och server utan att tappa funktionalitet för 
den sakens skull. I och med att GPRS och UMTS kommer så blir bandbredden 
naturligtvis bättre och dessutom betydligt billigare, men det kommer nog alltid att vara en 
bristvara. 

3.1.5 Summering 
Lösningen som jag beskrivit i kapitel 7.1.1-7.1.4 ser alltså ut ungefär som dagens klient-
server lösningar som används både på intranät och över Internet. 

För att hitta den bästa klient-server lösningen har jag letat bland existerande standarder 
som redan används. Jag fann att det finns ett antal lösningar, bl.a. vanlig HTML, Palms 
Web Clipping och en hel del annat. De jag tittat närmare på är främst Web Clipping�och 
WAP. De flesta andra har liknande funktionalitet.  

Det finns även en del portallösningar som bygger på att man samlar och vidareförmedlar 
ett antal tjänster genom en server som sedan skickar det till en eller flera klienttyper som 
kan visa upp informationen och ta emot indata. Detta kräver att åtminstone 
användargränssnitten skrivs specifikt för olika terminalgrupper. Denna lösning varierar 
ganska mycket mellan olika implementationer och har ingen utvecklad standard. Att jag 
utelämnar den här beror inte på att jag inte tror på idén, det beror snarare på att det inte 
finns så mycket information att hämta om det eftersom det är under tidig utveckling. 
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���� 6SHFLILND�O|VQLQJDU�

3.2.1 HTML 
HTML är i dagsläget den mest utbredda och accepterade standarden som används. Den 
har enorm utbredning och dess funktionalitet är i det närmaste obegränsad.  

Av de problem och lösningar som definierats så löser denna standard delvis problemet 
med prestanda på terminalen. Av de terminaler vi riktar oss till här är det nog bara de 
”smarta” telefonerna som inte klarar hårdvarukraven för att ha en browser. Tyvärr så 
räcker det inte att bara ha en browser som klarar standard HTML om man vill utnyttja 
standardens fulla kapacitet och funktionalitet. För att använda HTML:s fulla funktionalitet 
så måste så kallade ”plugins” användas. Dessa kräver betydligt mer av hårdvaran och vi 
får nog se ganska långt in i framtiden innan dessa kan användas i praktiken i de mobila 
terminalerna. 

Eftersom vi i HTML standarden använder en standardiserad browser som klientdel så är 
problemet med olika operativsystem egentligen inget problem. De flesta operativsystem 
kommer nog att ha stöd för denna typ av applikationer och de som klarar av det 
hårdvarumässigt kommer nog att ha en sådan inbyggd.  

Ett annat problem som denna standard inte löser tillfredsställande är användargränssnittet. 
HTML är konstruerat för stationära datorer som förväntas ha fullstora färgskärmar och 
bra inmatningsmöjligheter i form av tangentbord och mus. Det är inget som hindrar att 
standarden används på inte fullt lika kraftfulla enheter, men detta kräver nästan att HTML 
sidorna specialskrivs för olika typer av enheter. Dessutom saknas en hel del stöd för de 
möjligheter som verkligen finns i dessa mobila enheter och det stöd som kan komma att 
finnas, t.ex. röststyrning. 

Vad gäller kommunikation med omvärlden så går det att använda de flesta medel som 
finns tillgängliga och det kommer med största sannolikhet att fungera på framtidens nät 
också, detta lär inte vara något problem. Det finns däremot inte någon inbyggt stöd för att 
packa data som skickas. Det finns en del försök med att använda proxy och liknande som 
packar innan det skickas över det trådlösa nätet, men det är inte lika sofistikerat som de 
specialiserade lösningar som finns. 

Om man testar de lösningar som finns i dag för att se HTML på mobila terminaler så 
upptäcker man snabbt att påståendena ovan stämmer överens med verkligheten. 
Nedladdningstiderna är enorma, mycket beroende på att sidorna är stora och innehåller 
bilder som ändå inte kan visas som de skall. Utseendet på sidorna är ofta väldigt dåligt. 
Detta beror oftast på att sidan inte är gjord för att passa små svaga terminaler och många 
av finesserna verkar bara vara buggar på sidan eftersom det ändå inte fungerar. 

En lösning som fungerar som använder sig av HTML är AvantGo [20]. Detta är en 
specialiserad lösning som hämtar en delmängd av informationen på en vanlig HTML sida 
som vid en så kallad synkronisering, dvs. tillfällig uppkoppling på nätet, hämtar hem den 
senaste informationen från sidan. Vilken information som hämtas bestäms av den som har 
hand om sidan och möjligheten finns också för användaren att själv definiera information 
som han vill ha från en vanlig websida. 
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3.2.2 Web Clipping 
Web Clipping är utvecklat av Palm till Palm VII enheter. Detta skall kanske därför inte 
anses vara någon allmän standard. Jag har tagit med den mestadels för att det är en 
mycket intressant lösning och att den faktiskt är relativt utbredd i USA bland Palm 
användare. 

Prestandaproblemet på den mobila enheten går egentligen inte att diskutera eftersom Web 
Clipping i dagsläget bara används för en enhetstyp. Jag tror i och för sig inte att det skulle 
vara något problem att använda på andra enheter eftersom det kräver väldigt lite av 
enheten. Man skulle kunna säga att det är byggt för att kunna köras på den svagaste 
enheten som finns. Detta är inte riktigt sant i och med att dagens ”smarta” telefoner inte 
har detta stöd inbyggt. Om man vill använda denna teknik i t.ex. ”smarta” telefoner måste 
man nog utöka deras minneskapacitet eftersom denna teknik kräver relativt mycket minne 
på enheten för att kunna användas på ett effektivt sätt. Jag är också osäker på om det 
kanske kräver för mycket processorkraft för att användas på dessa enheter, men inom en 
snar framtid är nog inte detta något problem i vilket fall som helst. 

Problemet med operativsystem löses också smidigt med denna teknik i och med att det 
bara behövs en liten klientdel på den mobila terminalen och den är inte alltför svår att 
implementera. Nu är det tyvärr så att det bara är Palm som stödjer denna teknik och det 
verkar inte som om någon annan kommer att ta till sig standarden, detta gör att detta är en 
mycket specialiserad lösning för just Palm VII enheter. Palm har själv gått med i WAP 
forum och har köpt rättigheter till en WAP browser. Även om inte Palm sagt något sådant 
offentligt tyder detta på att de verkar inse att de måste satsa på mer utbredda standarder. 

Användargränssnittet löses egentligen på ett relativt dåligt sätt om man vill att alla typer 
av enheter skall använda denna teknik. Det sätt man löser användargränssnittet är helt 
enkelt att anpassa sidorna så att de passar till Palm VII enheten med sitt begränsade 
användargränssnitt. Detta fungerar utmärkt med bara en enhetstyp, men skulle naturligtvis 
kräva en massa olika sidor om man vill stödja flera enhetstyper. Dessutom så har Web 
Clipping en relativt begränsad funktionalitet. Det utnyttjar en delmängd av HTML och 
CGI-script för att göra sidorna dynamiska. Det finns inte heller något stöd för framtidens 
mobila terminalers användargränssnitt som kanske kan vara röststyrning och liknande. 

Sättet att kommunicera med omvärlden är löst på ett för tiden ganska smidigt sätt. De 
använder sig av en i enheten inbyggd radiodel för att sända och ta emot data. Dessa data 
är komprimerade och skickas mellan Palm enheten och en proxy server (via en stationär 
sändare, en del av Bell Souths trådlösa nätverk). Palmenheten och proxy servern sköter 
upp och ner packningen. På andra sidan proxy servern kommer vanliga HTTP 
förfrågningar och svar från vanliga webservrar. På dessa webservrar finns statisk eller 
dynamisk (CGI-script) information. Det är egentligen dessa sidor som kallas web 
clippings. På bilden (figur 1) nedan finns en översiktlig bild av hur detta fungerar. 

 

Web Server 
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Tanken bakom Web Clipping är att den större delen av den statiska informationen skall 
finnas på den mobila enheten. Denna information visas med hjälp av den del av HTML 
som stöds, vilket är t.ex. vanliga textfält, tabeller, grafik, länkar och CGI-script. Dessa 
HTML sidor kompileras till en Palm Query Application, PQA, vilka fungerar som vanliga 
program. När du sedan använder denna PQA så ser det ut som ett vanligt HTML 
dokument, du behöver alltså inte fundera på om den går ut på nätet för att hämta en Web 
Clipping för att visa det du vill eller om den bara visar lokalt sparad information.  

Fördelarna med detta är att det utnyttjar bandbredden effektivt i det radiobaserade 
nätverket genom komprimering av data. Om PQA:erna är bra gjorda så betyder det också 
att bara det nödvändigaste skickas över nätet och att det andra redan finns lokalt. 
Dessutom är uppkopplingen paketförmedlad, vilket gör att man inte behöver betala dyra 
taxor för tiden du sitter uppkopplad och man behöver inte vänta på långa 
uppkopplingstider.  

Nackdelarna med denna lösning är att man har bara en begränsad mängd data man får 
skicka per månad (50 –150kB, beroende på abonnemang). Detta gör att den som utvecklar 
programvaran får vara väldigt försiktig med vad som skall skickas och användaren i sin 
tur får kanske fundera en gång extra om han verkligen behöver använda den. Vi har också 
en begränsning i täckningsområde. Det finns bara i USA för tillfället i av Bell South 
specialiserade sändarstationer. Dessa finns i de flesta större städer i USA, men har i alla 
fall långt ifrån samma täckning som mobiltelefonnätet. Det är alltså över lag en väldigt 
specialiserad lösning. 

En annan sak som kan vara ett problem är att trafiken mellan proxy och den mobila 
enheten använder sig av UDP. Detta kan orsaka problem om inte kommunikationen till 
basstationen till det trådlösa nätverket fungerar perfekt. 

3.2.3 WAP 
WAP är en väldigt utbredd standard som är accepterad av de flesta stora aktörerna bland 
hårdvarutillverkarna, nättillhandahållarna och tjänsteleverantörerna. Denna beskrivning 
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av WAP är inte speciellt ingående utan visar bara på hur bra det möter kraven som jag 
ställt upp för en generell lösning på problemen. En mer ingående beskrivning av WAP har 
jag i kapitel 8 ”Mer om WAP”. För uttömmande information refererar jag till WAP 
specifikationerna [5-13]. 

WAP är byggt för att kunna användas på alla typer av enheter, även de minst kraftfulla 
som i detta fall avser ”smarta” telefoner. Detta är löst på samma sätt som de flesta andra 
genom att använda sig av en liten browser i den mobila enheten och sedan finns resten av 
logiken ute på servrar i nätet. Denna browser ser bara till att visa upp och ta emot 
information från användaren och sedan vidareförmedla detta till servern. Browsern kräver 
mycket lite av hårdvaran i terminalen och går att implementera i de flesta mobila 
terminaler. 

Operativsystemet är inte i detta fall något större problem. Klienten är väldigt enkel och 
går lätt att implementera till de olika operativsystemen och terminalerna. Det finns tydliga 
specifikationer för hur de skall hantera olika saker och det bör gå att följa dessa 
specifikationer i de flesta operativsystem utan problem. En stor fördel när det gäller 
operativsystemsdelen är att nästan alla har accepterat WAP som en standard och därför 
antagligen kommer att finnas med som standardkomponent till de flesta enheter. 

Användargränssnittet är löst på ett mycket snillrikt sätt. Det har stora likheter med HTML, 
men är gjort även mer dynamiskt. Med detta menar jag att det bara i stort sett sägs vilken 
information som skall visas upp och vilka val eller annan data som man vill ha tillbaka. 
Sedan får browsern i terminalen själv välja hur den vill presentera eller hämta in dessa 
data. Detta gör att man kan utnyttja alla möjligheter och finesser i terminalen för att 
presentera och hämta information från användaren och som även fungerar på de svagaste 
enheterna. Det finns dessutom definierade standarder som säger hur sidorna skall göras 
för att det skall fungera bra på alla enheter. 

Nätverksdelen är även den gjord på ett bra sätt. Kommunikationen kan ske över de flesta 
bärare, även de som vi nu vet kommer att komma i framtiden. 
Kommunikationsprotokollet är byggt med en lagerstruktur som innebär att den enkelt bör 
gå att utöka för att tillfredsställa eventuella framtida behov. Denna standard liksom Web 
Clipping använder komprimering för att skicka data mellan en gateway och den mobila 
terminalen. Detta gör att vi sparar på den dyrbara trådlösa bandbredden över det mobila 
nätet. Sedan används vanliga HTTP förfrågningar över Internet för att hämta information 
från vanliga web servrar. Denna standard använder som regel inte samma metod som 
Web Clipping för att på den mobila enheten spara all statisk information. Detta betyder att 
vi inte är riktigt lika snål om bandbredd, men betyder också att enheterna inte behöver 
innehålla mer än browsern och ej kräver lika mycket minne för att fungera 
tillfredsställande. 

���� /|VQLQJVYDO�
Av de tre standarder som jag har presenterat här är det nog ingen tvekan om vilken som 
bäst följer den generella lösningen som jag ställt upp för att lösa alla de stora problemen 
med programvara till mobila terminaler. WAP är förutom att den löser de flesta 
problemen på ett smidigt sätt också den standard som erbjuder mest funktionalitet mot 
mobila terminaler. 
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Jag vill bara göra en liten sammanfattning av problemen som gör att de andra 
standarderna inte passar lika bra för att lösa problemen och ge lika bra möjligheter för 
programvara till de mobila terminaler jag riktar mig mot. 

HTML löser inte helt något av de fyra problemen förutom operativsystemsproblemet som 
jag ställt upp. Även om standarden i sig är bra så är den inte anpassad för de mobila 
enheter vi har idag och löser inte heller alla problemen för framtidens terminaler även om 
de antagligen är mycket mer kraftfulla. 

Web Clipping klarar punkten med maskinvarukravet relativt bra även om det inte är fullt 
lika klockrent som i fallet med WAP. Vad gäller operativsystem så är det inget problem 
om det bara varit en accepterad standard och fler parter hade stött det. Som det är nu 
verkar det bara vara Palm som använder och kommer att använda denna standard. 
Kommunikationen löser den på ett väldigt fint sätt om det inte varit att även detta är en 
specialiserad lösning. Det är önskvärt att kunna använda de befintliga standarder som 
finns, men det skulle kanske i ett större perspektiv gå att göra om Web Clipping så att det 
använder t.ex. GPRS. 
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WAP har ett eget notationsspråk, Wireless Markup Language, WML  [7], som används 
för att skriva dokument som ligger på vanliga webservrar. WML är egentligen både en 
delmängd och en utökning av HTML och ser ut ungefär likadant. Det har inte alla snygga 
funktioner och möjligheter att visa upp saker på skärmen som HTML, mest för att man 
ändå inte kan utnyttja detta på de mobila terminalerna. Det har i gengäld ett scriptspråk, 
WML-script, som kan användas för dynamiskt innehåll på sidorna och med API mot t.ex. 
mobiltelefoner för att kunna använda deras funktionalitet (samtalshanteringsmodell, WTA 
[10], och telefongränssnitt, WTAI [11], för åtkomst av telefonböcker, SIM kort mm). 
WML språket är dessutom väldigt exakt definierat för att kunna garantera att de enheter 
som säger sig stödja det också kan antas göra det. 

WAP är själva protokollstacken (Wireless Transaction Protocol, WTP [8] och Wireless 
Session Protocol, WSP [9]) som används vid kommunikationen och används mellan den 
mobila terminalen och en gateway (via en modempol). Denna trafik är som i fallet med 
Web Clipping komprimerad till bytekod för att spara bandbredd i det trådlösa nätet. Efter 
gateway används vanlig HTTP för att skicka förfrågan och svar på WML sidor. För att 
lättare se hur WAP fungerar har jag nedan en översiktlig bild på hur HTML fungerar och 
sedan en översiktlig bild av hur WAP fungerar (Figur 2 & 3). 
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WAP använder som regel inte i den mobila enheten lokalt sparade sidor som 
utgångspunkt för tjänsterna, utan allt ligger på servrar. Terminalen har bara en WAP 
browser som fungerar ungefär som en vanlig HTML browser fast den är betydligt mindre 
utrymmeskrävande. 

Förutom WAP stacken, WML, WTA, WTAI finns också specifikation för hur 
säkerhetslagret skall se ut som kallas Wireless Transport Layer Security, WTLS [12]. Jag 
har inte sett någon fungerande implementation efter denna specifikation men det kommer 
nog i senare versioner av WAP. Detta är en mycket viktig del av WAP eftersom det 
möjliggör en hel del tjänster som handlar om betalning och annat känsligt material. 

Den viktigaste specifikationen för programvaruutvecklaren som vill göra tjänster på WAP 
är Wireless Application Environment, WAE [13].  

Huvudinriktningarna med WAE är: 

1. Att definiera en arkitekturmodell för applikationer:  

x� Som passar in i WAP arkitekturen och möter de generella målen med WAP. 
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x� Som passar för att bygga applikationer som fungerar bra på enheter som har 
begränsade möjligheter vad gäller minne, skärmstorlek, batterilivstid och 
användargränssnitt för inmatning. 

x� Som passar för att bygga applikationer som fungerar bra i en låg bandbreddsmiljö 
och med stora fördröjningar. 

x� Som medför de rätta säkerhets- och tillgångskontrollmekanismerna för att tillåta 
säker exekvering av anonym och tredje parts innehåll. 

x� Som tillför etablerade och vanliga standarder som gör WAE implementation 
enklare och även tillåter tredjeparts utvecklare att på ett billigt sätt tillföra 
applikationer. 

x� Som är globalt och stödjer etablerade internationella teknologier och praxis. 

 

2. Att definiera en generell programmeringsmodell för applikationer: 

x� Som möjliggör interaktiva applikationer på nuvarande och framtida enheter. 

x� Som är baserad på Internets WWW programmeringsmodell inkluderat både 
”browsing” och ”scripting services”. 

x� Som ger tillgång till vanliga mobila enheters funktionalitet och tjänster som t.ex. 
telefonböcker, meddelandetjänster och samtalskontrolltjänster. 

x� Som gör att applikationerna går att använda på en bred front av enheter. 

x� Som tillåter skapande av applikationer som beter sig rätt på alla WAP stödjande 
enheter. 

x� Som tillåter utvecklare att utnyttja specifik funktionalitet på specifika enheter. 

 

3. Att ge nätverksoperatörerna medlen att förbättra och utöka nätverkstjänsterna. 

 

4. Att göra det möjligt att blanda olika tillverkare och få det att fungera tillsammans. 

 

Följer man denna specifikation när man gör WAP-tjänster skall man kunna vara 
övertygad om att det fungerar på alla terminaler och via alla WAP gateways som används. 

Denna beskrivning av WAP är mycket ytlig, men vill man gå djupare in på hur det 
fungerar vill jag referera till de mycket utförliga ”white papers” som WAP forum 
tillhandahåller [6-13] eller det lite mer översiktliga ”WAP white paper” som AU System 
tillhandahåller [5].  
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�� 0RELOH�$03�

���� *UXQGLGp�
Jag vill med hjälp av den kunskap jag fått inom ramen för detta examensarbete göra det 
av Telia Research utvecklade agentbaserade elektroniska handelssystemet AMP, Agent 
based MarketPlace, till ett mobilt fungerande system. Med detta menar jag att jag vill 
bygga en klientdel till AMP som fungerar i mobila terminaler. 

Jag vill utöver detta tillföra AMP ett mervärde genom att ge det stöd för att utnyttja 
positionering av de mobila terminalerna och genom att utnyttja geokodning av 
informationen i systemet. Detta arbete är mer översiktligt eftersom jag inte har den 
utrustning som behövs för att testa detta och eftersom det skulle kräva att hela systemet 
skrivs om för att innehålla den geokodade informationen. 

Denna presentation av arbetet består av tre delar. Första delen beskriver hur det ”vanliga” 
AMP fungerar och är uppbyggt (kapitel 9.2, Standard AMP). Den andra delen är en 
beskrivning av det system som jag designat och implementerat för att ge AMP en mobil 
klient (kapitel 9.3, Stöd för mobil klient). Tredje delen beskriver kortfattat hur man skulle 
kunna utnyttja positionering för att förbättra systemet och ge ett mervärde till slutkunden 
(kapitel 9.4, Stöd för positionering). 

���� 6WDQGDUG�$03�
AMP, Agent based MarketPlace är ett agentbaserat elektroniskt handelssystem som 
utvecklats av Telia Research AB. Systemet använder sig av agenter för att hjälpa både 
handlare och köpare att hitta varandra. Det baseras på en central sökmotor och en massa 
logik utspridd bland agenterna. Detta system är byggt för Internet och stationära datorer. 
Det krävs en hel del datorkraft för att använda systemet, så även för klientdelen 
(WebButler). Nedan följer en övergripande bild (Figur 4) av hur systemet är uppbyggt. 
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5.2.1 WebButler 
På privatpersonernas domän, dvs. deras egen dator, finns WebButler. WebButler är den 
del av systemet som har ett användargränssnitt mot den vanlige användaren och den har 
inte någon egen databas. Data som behövs vid körning, inklusive personliga inställningar 
(profil) och intressen etc. finns bara tillfälligt i WebButler under körningen. WebButler 
har hand om att hjälpa användaren hitta produkter som motsvarar de han vill ha på ett så 
enkelt sätt som möjligt. Han behöver bara specificera vad han är ute efter, ett så kallat 
intresse, så sköter agenten resten och presenterar resultat i en viktad lista. Den hjälper 
även användaren att få kontakt med motparten (instant messaging mm) och eventuellt 
köpa varan. Det finns även en hel del annan funktionalitet som jag inte går in på här. 

5.2.2 WebButlerManager 
På operatörens domän ligger en databasserver som även har en del annan funktionalitet. 
Den har hand om att agera databas åt WebButlers och även att svara i deras ställe om han 
inte finns tillgänglig. Alla WebButlers inställningar etc. sparas här så att WebButler kan 
startas upp varifrån som helst och ha samma personlighet som alltid för användaren. Den 
agerar utöver detta som en slags brandvägg eller proxy åt användaren för att kunna 
garantera anonymitet om så önskas. WebButlerManager är uppbyggd på ett sådant sätt att 
det går att lägga till ett oändligt antal servrar som kör tjänsten för att göra systemet 
skalbart. 

5.2.3 AgentFind 
Även denna del ligger på operatörens domän. Detta är spindeln i nätet som har hand om 
att matcha köpare och handlare mot varandra. För att inte behöva så mycket information i 
denna databas lagras bara en mycket liten del av intressena som användarna har här. 
Systemet har en uppbyggd ontologi som gör att denna lilla information räcker för att ge en 
väldigt bra träffbild av vem som har matchande intressen. Sedan får användarens agent 
själv gå och kolla upp hur bra intressena matchar varandra och sedan presentera resultat 
för användaren. AgentFind har även funktionalitet för att distribuera träffsäkra banners 
från beställande handlare till köpare som är ute efter just sådana saker. Den klarar även av 
att ge statistik och liknande saker och även så kallade "trust services”, dvs. hjälpa 
användare att hitta pålitliga handlare. 

5.2.4 MerchantAssist 
Detta är handlarnas agent. Den är ett verktyg och hjälpreda för handlaren att 
marknadsföra sig och att presentera handlarens produkter för andra användare. Den är 
ganska lik WebButler men har egen databas och verktyg för att beställa 
bannerdistributioner. 
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���� 6W|G�I|U�PRELO�NOLHQW�

5.3.1 Uppdelning till mobil klient och serverbaserat system 
Som vi ser på designen av det vanliga AMP (kapitel 9.2, Standard AMP) så är en stor del 
av systemet baserat på servers som ligger i operatörens nät och handlares delar som ligger 
i deras datormiljö. De delarna behöver jag inte bekymra mig om för att göra en mobil 
klientdel för användarna. 

Den del jag tittat på är WebButler. Denna skulle behöva delas upp efter de principer jag 
beskrivit för att göra programvara till mobila terminaler. Jag vill alltså lägga en så stor del 
som möjligt på en server och bara visa ett användargränssnitt med mycket lite logik på 
användarens sida. Ett mycket enkelt sätt för detta är att skära av WebButler mellan GUI 
och agentdel. Jag vill sedan bygga klientens användargränssnitt så det fungerar i en WAP 
browser och sedan göra ett kommunikationsgränssnitt mellan WAP browsern och agenten 
som ligger på en server. Jag måste även se till att få en skalbar lösning som gör att den 
inte begränsas till det antal agenter som en server orkar köra parallellt. 

5.3.2 Koppling mellan klient och server 
Det tomrum jag har mellan WAP browser eller WML sidan och WebButler agenten har 
jag fyllt genom att använda Jaffa [14] (Java Framework) som utvecklats av Ericsson.  

Jaffa är i dagsläget inte vida spritt utan testas av utvecklare på Ericssons WAP forum. 
Jaffa bygger egentligen på Javas servlet struktur och har utökat denna genom att istället 
för att producera dynamisk HTML från Javakod så producerar den dynamisk WML med 
hjälp av vanlig Java. Jaffa har dessutom använt sig av den funktionalitet som finns för 
servlets för att bygga lastdelning så att man även i Jaffalösningar kan använda detta. Detta 
gör att vi kan använda Jaffa för att med hjälp av Java skriva kod som dynamiskt genererar 
WML-sidor och även enkelt bygga en lastdelning. Detta är precis den koppling jag 
behöver, dvs. kopplingen mellan agentens java och WAP. En översikt över min 
systemlösning blir ungefär som bilden (Figur 5) nedan visar. 
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Ur terminalanvändarens perspektiv ser tjänsten ut som en väldigt intelligent WAP tjänst 
som hela tiden anpassar WML sidorna efter vad han gör och hans inställningar. Från 
AMP:s perspektiv, ej WebButler GUI medräknat, ser det ut som vilken användare av 
tjänsten som helst. Det finns sedan logik mellan dessa som konverterar och skalar 
systemet så detta går att uppnå. 

Arbetet som detta innebar var främst att hitta och testa ut en design som fungerar, dvs. 
den design ni ser på bilden ovan. Denna design krävde en hel del arbete att få fram, och 
sedan konfigurera alla servrar som agerar mellanhänder var heller inte helt enkelt. 
Fördelen med denna del av arbetet är att det, som sagt, ger en färdig systemdesign som 
går att återanvända till andra tjänster. 

En annan mer mekanisk del av arbetet bestod i att skriva om användargränssnittet mot 
Jaffas arkitektur för att presentera det som WML sidor. Det liknar mycket vanlig java och 
skrivs också som vanlig java. Problemet var att hitta en bra design som gör att systemet 
beter sig som snabbt, dvs. utnyttja WAP:s card/deck teknik till att i förväg ladda saker. 
Som Jaffa ser ut idag så är det egentligen inte gjort för detta, men med lite god vilja så går 
det att utnyttjas.  

Ett annat stort problem var att lyckas få ett användargränssnitt som ser bra ut på alla 
terminaler. Detta borde inte ha varit något problem eftersom jag följt standarder i WAE, 
men tyvärr så är inte standarden nog hårt specificerad eller också har inte de olika 
terminalernas browsers implementerats ordenligt. Antagligen kommer vi att se en viss 
bättring på detta områda inom en snar framtid. 

)LJXU����6\VWHPHW�lU�VNDOEDUW�RFK�NRSSODU�UHGDQ�IUnQ�ZHE�VHUYHUQ�LKRS�:$3�PHG�MDYD��'HQ�
UHNWDQJXOlUD�GHOHQ�PHG�:HE%XWOHU�NDQ�E\WDV�PRW�YLONHQ�VHUYHU�SURJUDPYDUD�VRP�KHOVW�VNULYHQ�L�
MDYD��HOOHU�PHG�YLVV�PRGLILNDWLRQ�QnJRW�DQQDW���
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���� 6W|G�I|U�SRVLWLRQHULQJ�

5.4.1 Krav för att utnyttja positionering 
Det krävs ett antal saker för att ge det mervärde vi vill ha av positionering inom AMP-
tjänsten: 

x� Alla intressen är geokodade, dvs. att intresset har en geografisk position. 

x� Sökmotorn AgentFind klarar att använda positionen på intressen för att hitta 
matchningar och/eller att modulen i klienten kan använda det när den gör den viktade 
listan av matchande intressen. 

x� Det krävs att gränssnitten mellan moduler och kommunikationsgränssnitten i AMP 
klarar att skicka denna information. 

x� Användargränssnitten måste klara av att lägga till denna information och ännu 
viktigare att visa upp den på ett lämpligt sätt. Detta kan innefatta att visa upp det på en 
karta eller bara att skriva ut koordinater eller adress för intressen. Det kan även 
innefatta att kunna visa vägbeskrivningar på karta eller i text. 

x� Vill man utnyttja en karta för att visa upp olika intressens position så måste man ha 
tillgång till kartdata. Detta kan vara en lokalt lagrad karta. I mobila terminaler är det 
antagligen mycket mer intressant att använda kartor som kan laddas ner från nätet. 

x� För att riktigt kunna utnyttja informationen om intressens geografiska position är det 
mycket intressant att även positionera användaren av tjänsten. Detta är naturligtvis 
viktigast när det gäller mobila terminaler. En sådan positionering av användaren 
skulle då kunna användas för att visa användaren intressen som passar in mot hans 
egna som ligger nära var han befinner sig och det kan användas för att hjälpa honom 
hitta t.ex. affären som säljer just det han letar efter. 

x� Skall man utnyttja användares position och intressens position för att hjälpa 
användaren hitta olika intressen genom att t.ex. ge vägbeskrivningar så krävs det att 
man implementerar logik för detta eller om det går att använda redan existerande 
hjälpmedel för detta. 

Sätter vi samman dessa saker så har vi fått ett väldigt mervärde av AMP tjänsten. 
Användare av en mobil terminal kan nu göra sökningar efter t.ex. en viss vara som ligger i 
närheten av var han befinner sig. Han kan dessutom få hjälp att hitta till platsen där 
intresset finns helt beroende på var han själv befinner sig. 

Problematiken med att distribuera kartor kommer jag inte att gå djupare in på eftersom det 
redan finns lösningar och ännu fler är på gång. Företag som man kan nämna i 
sammanhanget är MapQuest.com [15] och Gula Sidorna i Sverige [16] som kan leverera 
kartor direkt över Internet. De kan även erbjuda tjänster för navigering, i detta fall att hitta 
till intressena. 

Problematiken att lösa design och implementation av denna tjänst i AMP kommer jag inte 
heller att fördjupa mig i. Det kräver en del arbete i form av omdesign av AgentFind 
sökmotor och av viktningsfunktionaliteten i WebButler. Det skulle även kräva att en del 
strukturer som beskriver intressen och protokoll som detta skickas över ändras en del. 
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De saker som jag i följande kapitel beskriver närmare är olika möjligheter att geokoda 
intressen, olika sätt att positionera terminalen och lite om vilka möjligheter man har att 
göra olika användargränssnitt. 

5.4.2 Geokodning av intressen 
Ett intresse är i AMP en vara, tjänst eller värdepapper som någon vill sälja eller köpa. 
Dessa intressen består av en del obligatorisk information som t.ex. kategori som krävs för 
att systemet skall fungera och sedan en del som egentligen är en dynamisk samling 
attribut om intresset. Till den informationen som är obligatorisk måste vi tillföra 
positionen av intresset i fråga. 

Denna position kan egentligen bestå av en eller flera olika saker. Med en positionering 
tänker man oftast på en x- och y-koordinat som säger var det är. Det kan i själva verket 
förutom detta vara flera andra saker. Det kan t.ex. vara en adress eller ett postnummer om 
vi pratar om Sverige. Dessa saker berättar egentligen relativt exakt var intresset är med 
olika precision. Vi kan utan problem med de senare positionsbestämningarna även ge en 
x- och y-koordinat, denna konvertering klarar t.ex. Gula Sidorna av. 

En annan fråga man kan ställa sig är vilket som är det mest användbara?  

;��RFK�\�NRRUGLQDWHU�
Detta sätt passar utmärkt för att användas till att visa positionen på en karta. Den gör det 
enkelt att räkna ut ett avstånd mellan olika intressen, vanligtvis den som letar och dess 
matchande intressen. Detta system är enkelt att implementera för sökning av närliggande 
intressen och klarar t.o.m. att ge väldigt noggrann hjälp att hitta t.ex. affären som säljer en 
viss produkt när du står på stan med din mobila terminal eftersom det är så exakt. 
Koordinaterna är däremot inte fullt lika användbara för att visas med hjälp av text till en 
användare. För att användaren skall få ut något av det om det handlar om större avstånd 
måste de nästan ha en karta att titta på. Det är dessutom väldigt svårt för de som använder 
systemet att tillhandahålla en exakt koordinat. Det kräver att de har utrustning för 
positionering eller att de sitter och kollar upp det manuellt med hjälp av en karta. Det är 
kanske inte allt för mycket begärt att affärer får kolla upp var affären befinner sig och som 
kan användas som position på alla deras varor, det kan dock vara värre för den private 
användaren. Det går att lösa genom att på något sätt använda adressen för att sedan med 
hjälp av t.ex. Gula Sidorna hitta en ungefärlig position av intresset. Vi är då nere på nivån 
om hur vi vill lagra det och det är då viktigare att bestämma vad som kräver minst arbete 
att införa och vilket som kräver minst ”overhead” i systemet. 

$GUHVV�RFK�SRVWQXPPHU�
Detta är mycket enkelt att införa. Ett standardvärde kan plockas från användarens profil 
och detta kan sedan enkelt av användaren ändras till det rätta om det inte stämmer. Med 
hjälp av detta kan man sedan som i fallet med x- och y-koordinat konvertera till det du vill 
och du får en någorlunda bra position som räcker i de flesta fall om man vill visa det på en 
karta. Detta medför naturligtvis onödigt arbete genom att det alltid måste konverteras till 
x- och y-koordinater för detta ändamål och då är det lika bra att använda direkta 
koordinater direkt. I fallet med textbaserat användargränssnitt, som är vanligast i dagens 
WAP tjänster, så fungerar det alldeles utmärkt. En adress till ett intresse säger betydligt 
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mer än en koordinat för en vanlig användare. Detta sätt gör det fullt möjligt att söka på 
intressen i samma stad eller län som du befinner dig och det är fullt tillräckligt i de flesta 
fall. Det går t.o.m. att använda detta till att ge en vägbeskrivning genom att koppla det 
mot t.ex. Gula Sidorna. 

Vilket sätt vi vill använda beror enligt min uppfattning på om vi skall använda karta eller 
text för att presentera informationen. Det finns heller inga hinder att använda båda som 
gör att en adress positionering ger en mindre noggrann position än om vi anger exakt 
koordinat. Detta ger dock en del extra arbete, men skall vi använda karta för att presentera 
informationen kan det bli nödvändigt. 

5.4.3 Positionering av den mobila terminalen 
Det finns en mängd möjligheter att positionera en terminal, en del vanligare än de andra. 
Många av de mer udda systemen fungerar inte globalt utan bygger på speciella 
installationer som måste göras där de skall fungera. De lösningar jag tittar på här är mera 
utbredda och till dessa hör GPS [18], GLONASS [19] och MPS. Jag har använt ett 
examensarbete, Mobile Position Related Services with Personilization, gjort av Roland 
Kero och Peter Rosell på Luleå Tekniska Universitet som källmaterial för informationen 
om dessa system. 

*36�
Global Positioning System (GPS) är ett satellitbaserat system som staten i USA är 
ansvariga för. Detta är världens mest använda system. Det är uppbyggt av 24 satelliter 
som täcker jordens yta. Den mobila enheten (GPS mottagaren) som används för att ge 
positionen, måste ha visuell kontakt med satelliterna, vilket gör att det inte fungerar 
inomhus. Träffsäkerheten i positionen man får ligger på 100 meter när, beroende på ett fel 
som med mening är inbyggt i systemet. Osäkerheten kan reduceras till några få meter med 
hjälp av differentiell GPS (DGPS) som baseras på mätenheter på marken som 
komplement till satelliterna. Eftersom man vet var dessa mätenheter står och sedan får ett 
värde som baseras på satelliterna så kan man skicka ut det felvärde som satelliterna ger 
som korrigering till andra GPS mottagare. 

*/21$66�
Global Navigation Satellite System (GLONASS) är den Ryska motsvarigheten till GPS. 
Eftersom den Ryska staten inte byggt in något fel i detta system så ger det en position som 
ligger rätt med en 15 meters felmarginal. Problemet med detta system är att man inte vet 
om den Ryska staten kommer att fortsätta att underhålla systemet. Även detta system kan 
använda markbaserad felkorrigering för att ge ännu bättre träffsäkerhet. 

036 
Mobile Positioning Service (MPS) är en relativt ny teknologi för positionering. Ericsson 
använder basstationen i mobiltelefonens nätverk för att positionera den mobila enheten 
som är en vanlig mobiltelefon. Detta betyder alltså att själva nätverket med basstationer 
klarar att positionera alla mobiltelefoner i densamma. Träffsäkerheten i denna 
positionering är på 1000 meter när idag, men en förbättrad lösning som beräknas komma 
2001 kommer att reducera detta till 125 meter. Detta system fungerar bara i det 
täckningsområde som finns för mobiltelefonerna, men fungerar i dessa områden även 
inomhus. 
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Med denna fakta om de olika systemen måste man utgående från vilken exakthet man vill 
ha och hur billig lösningen skall vara välja vad man tycker passar bäst. 

Vill man ha ett billigt system som dessutom fungerar inomhus skall man nog välja MPS. 
Problemet med denna teknik är att den inte är fullt utbyggd ännu, men det ger nog en 
väldigt billig lösning eftersom man inte behöver någon speciell mottagare, den vanliga 
telefonen som används för enhetens kommunikation med omvärlden räcker bra. Vikten av 
att det fungerar inomhus är diskutabel. 

Behöver man bättre precision och ett redan idag väl fungerande system så kan man 
använda GPS, DGPS eller eventuellt GLONASS. Problematiken med detta är att man 
måste ha en speciell mottagardel. Nu går dessa att göra mycket små och det kommer snart 
mobiltelefoner som har detta inbyggt. Problemet att systemet inte fungerar inomhus är 
något diskutabelt. Använder man senaste mottagna position så ger detta i de flesta fall 
ändå bättre position än MPS eftersom man sällan rör sig mer än 1000 (eller 125) meter 
inomhus.  

5.4.4 Positionsinformation i användargränssnittet 
Det finns en hel del faktorer man måste ta i beaktande när man väljer hur man skall 
presentera positionsinformation i användargränssnittet. 

x� Vilken bandbredd till terminalen har vi tillgång till och hur mycket kostar den?  

x� Vilka användargränssnitt stödjer terminalen, dvs. är det färg eller monokrom 
skärm, hur stor är den och finns det andra sätt att presentera information än 
skärmen? 

x� På vilket sätt distribuerar vi informationen eller ännu viktigare vilket system är 
tjänsten byggd på?  

x� Vilket positioneringssätt använder vi för att positionera den mobila terminalen, det 
skiljer ganska mycket i hur exakt position vi har? 

 

Dessa faktorer sammantaget gör att vi ställs inför några val: 

x� Skall vi presentera position på karta eller i text?  

x� Skall vi tillhandahålla navigeringshjälp? 

x� Skall man bara kunna söka efter intressen inom vissa geografiska områden eller 
skall systemet kunna varna när du hamnar nära matchande intressen? 

Det finns även en del andra saker som man måste bestämma, de ovanstående är de som 
starkt beror på bandbredd, terminalgränssnitt, underliggande system och exakthet på 
position. 

Skall vi använda karta måste vi distribuera kartan över nätet eller på något sätt ladda ner 
den till den mobila terminalen i förväg. Det ena kräver idag dyra nätavgifter och ett 
avancerat system för att klara av distributionen av kartor. Det andra kräver mycket minne 
på den mobila enheten och en del jobb för användaren att ladda ner aktuella kartor för det 
område han skall befinna sig i. Skall det fungera på WAP enheter så kan vi bara räkna 
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med monokrom skärm och att de inte har mycket minne. Detta betyder att kartorna blir 
mycket enkla och måste laddas ner från nätet. 

Använder vi oss av text så kan vi vara övertygade om att de flesta terminaler och system 
klarar av det och vi är relativt snåla med bandbredd. Med textsystem skall texten inte ge 
koordinater utan en adress. En adress säger användaren betydligt mer om var intresset 
finns än en koordinat. Ett textbaserat användargränssnitt är kanske inte lika bra som ett 
kartbaserat men det är inte långt efter. 

Navigeringshjälp kräver att systemet integreras mot något slag av existerande system som 
t.ex. det Gula Sidorna har. Detta ger oss en hel del design och implementationsarbete. Ett 
navigeringssystem kräver dessutom att systemet kan interagera med terminalen om vi inte 
har väldigt mycket logik i den, detta utesluter att vi använder oss av WAP i dagsläget. 

Vi kan ge ungefär samma svar på frågan om indikation vid matchande intressen som vid 
navigering. Antingen måste en stor portion logik finnas i enheten eller också måste 
systemet interagera med den mobila terminalen för att detta skall fungera vilket utesluter 
WAP. 

Skall vi idag lägga till någon av de två senare tjänsterna, navigeringshjälp och indikation 
av intresse i närheten, måste vi göra ett system som inte bygger på WAP. Eftersom det 
inte finns något existerande system som vi kan använda så måste vi alltså bygga det själv. 
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�� 'LVNXVVLRQ�

���� 6WDQGDUGLVHUDGH�V\VWHPV�IUDPWLG�I|U�PRELOD�WHUPLQDOHU�
Av de system som jag har undersökt är framtiden väldigt oviss. Jag har här diskuterat och 
försökt dra en del slutsatser grundat dels på andras åsikter, främst hämtat från tekniska 
tidsskrifter [24-25] och från olika personliga kontakter [26-29] jag haft under arbetets 
gång, och dels på mina egna åsikter. 

6.1.1 HTML 
Jag tror inte att HTML någonsin kommer att försvinna, inte ens för de mobila 
plattformarna. Tyvärr så är bandbredden alldeles för begränsad idag, och den kommer nog 
inte inom en överkådlig framtid att bli så bra att den är helt oviktig. Detta gör att man 
gärna vill ha något som komprimerar data. Det finns lösningar inom ramen för HTTP och 
HTML som på olika bra sätt löser detta med hjälp av proxy servrar mm, men de är inte 
lika sofistikerade som specialiserade lösningar. 

En annan nackdel med HTML är att det måste specialskrivas för olika enheter om det 
skall fungera bra. Standarden är gjord för stationära datorer och det kommer nog bara att 
fungera bra på dessa ännu ett tag. Skärmar och inmatningsmöjligheter är alldeles för 
dåliga på de flesta mobila enheter för att det skall passa. Även om framtiden kan komma 
att släppa enheter som är väldigt kraftfull så vill nog folk använda en hel del enheter som 
är mycket små för sina dagliga behov, så jag tror aldrig att HTML kommer att stå i 
ensamt majestät på den mobila terminalmarknaden. 

6.1.2 Web Clipping 
Web Clipping tror jag är på utdöende. Det riktar sig bara till en plattform och kan inte 
användas på de vanliga mobila nätverken. Eftersom ingen verkar ta någon ansats för att 
använda det förutom Palm så kommer nog utvecklingen att stanna av. Till och med Palm 
är på väg att lägga in WAP stöd i sina terminaler, vilket talar för att de inser att Web 
Clippings framtid är begränsad. 

6.1.3 WAP 
Kvar står alltså WAP. WAP har stort stöd av de flesta parter och är nu på mycket stark 
frammarsch. De som står bakom WAP vet att WAP för tillfället är det enda väl 
fungerande alternativet. De vet också att utvecklingen kommer att göra att andra alternativ 
som HTML kommer att fungera bättre och bättre. Detta gör att de snabbt måste se till att 
det skapas tjänster som använder sig av WAP och att de får en stark kundbas. Lyckas de 
med detta finns det ingen anledning att byta från WAP till HTML när utvecklingen gör 
det möjligt att använda HTML på de flesta plattformarna. HTML fungerar då kanske på 
de flesta, medan WAP fungerar bra på alla. Jag tror alltså att de som stödjer WAP har en 
kapplöpning med tiden som kommer att visa hur stort WAP blir. Ju snabbare det kommer 
ut tjänster som används desto större nisch kommer WAP också att ha i framtiden. Jag tror 
alltså att WAP alltid kommer att ha en nisch, frågan är bara hur stor den blir. 
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Enligt min mening så är WAP den tekniskt bästa lösningen idag och den kommer inte att 
försvinna. Den fungerar någorlunda redan nu i och med att den bygger på väl förankrade 
standarder som mobiltelefonnät och vanlig Internet teknologi. Jag vet inte hur stort det 
kommer att vara i framtiden, men jag skulle nog kunna satsa en slant på att det kommer 
att vara ganska stort. 

Nackdelarna som WAP har är att det främst är utvecklat för så kallade ”smarta” telefoner. 
Detta gör att funktionaliteten alltid kommer att begränsas av dessa. Detta medför att WAP 
inte räcker till för alla de tekniska lösningar som man vill använda på de mobila 
terminalerna. Detta talar för att det kommer att komma andra standarder. 

6.1.4 Andra standarder 
Till dessa kan man tänka sig en lösning av det portalslag som jag talat om i kapitel 7, 
tekniklösning. Denna arkitektur byggs efter de behov och möjligheter som uppkommer. 
Eftersom det inte finns någon standard så är det svårt att förutse om det kommer en eller 
flera standarder och hur dessa kan se ut. Eftersom de andra alternativen (HTML, Web 
Clipping och WAP) inte täcker alla behov så måste det komma andra lösningar. 

Vill man idag göra mjukvara till mobila terminaler så måste man i stort sett bygga allt 
från grunden. Vägen till att lyckas med detta är att följa den generella tekniklösning jag 
gett här och att göra allt så generellt som möjligt. Detta för att enkelt kunna ändra 
lösningen efter vad framtiden bjuder. 

Eftersom utvecklingen går väldigt snabbt måste man göra en noggrann design som kan 
återanvändas och jag skulle rekommendera att använda högnivåspråk som Java. Man 
måste göra allt för att hålla nere tiden och kostnaderna för utvecklingen. 

���� :$3�VRP�WHNQLNO|VQLQJ�

WAP täcker, som jag sagt tidigare, inte alla behov för programvara till mobila terminaler. 
Det klarar av en hel del funktionalitet som vi är i stort behov av idag men det kommer att 
komma andra lösningar. Utveckling av de andra standarderna kommer antagligen att på 
något sätt att följa den generella tekniklösningen som jag beskrivit, jag tror inte att det 
kommer att ändras avsevärt i framtiden.  

Anledningen till att jag ser WAP som lösning i detta arbete beror på att det inte går att 
ange något annat alternativ. Jag skulle kunna göra en egen lösning med den generella 
tekniklösningen som grund, det kommer ändå att vara framtiden som utvisar vilken eller 
vilka lösningar, det finns flera på gång, som kommer att användas. WAP uppfyller i alla 
fall i stort sett alla de mål jag satte upp med detta arbete: 

x� WAP är serverbaserat med en tunn klient, detta gör att man kan garantera att det kan 
fås att fungera på de allra flesta plattformar. Det enda som krävs är en liten 
microbrowser. 

x� Användargränssnittet är dynamiskt i den mening att det kan visas på väldigt olika 
terminaler, oberoende av skärmstorlek och inmatningsmöjligheter. Det skall gå att 
använda allt från tangentbord till röststyrning och kunna visa upp resultat på både 
mobiltelefoner med en liten skärm till fullstora skärmar. 
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x� WAP kan användas över de flesta typer av bärare (bl.a. GSM, SMS, GPRS, UMTS). 
Det använder en lagerstruktur vilket gör att det kommer att kunna modifieras till att 
användas på nya bärare som kommer. 

x� WAP är en standard med stort stöd bland hårdvarutillverkare, tillhandahållarna av de 
mobila näten och tjänstetillhandahållare. Detta gör att hela kedjan mellan användare 
och tjänst stödjer standarden. Detta bör garantera att det kommer tjänster som fungerar 
på de flesta mobila terminaler som kommer, detta gäller allt från ”smarta” telefoner 
till bärbara datorer. En sak som stödjer detta är att Microsofts nya microbrowser bl.a. 
kommer att ha stöd för WAP. Denna browser kommer att finnas i bl.a. Ericssons 
telefoner och antagligen standard i det för mobila terminaler utvecklade 
operativsystemet Windows CE. 

x� WAP klarar att utnyttja den funktionalitet som finns eller kommer att finnas i de 
mobila terminalerna bl.a. använda SIM kort, göra samtalsuppkopplingar, använda 
alternativa styrmetoder (bl.a. röststyrning), mm. 

x� Det pågår mycket arbete med WAP vilket garanterar en fortsatt utveckling. Denna 
utveckling innebär att funktionaliteten hela tiden ökar med bl.a. pushteknik mm. 

x� WAE (en del av WAP) ger oss en modell för hur man utvecklar programvara till 
mobila terminaler som även skall fungera på framtidens terminaler. Allt inom WAE är 
inte uppfyllt i dagsläget, men standarden är satt och det är på god väg. 

Det finns även ett antal nackdelar med WAP. En stor nackdel är att det kräver långa 
uppkopplingstider på nätet eftersom all information ligger på servrar. Även om det finns 
stöd för att ringa upp och hämta informationen och sedan lägga på, så tar uppkopplingen 
så pass lång tid att efter ett antal upprepningar så kommer man att vara less på detta. Man 
kan definiera flera sidor (cards) på ett dokument (deck) så att man inte behöver koppla 
upp sig mellan varje sida, men i praktiken så brukar man vara uppkopplad hela tiden, i 
alla fall i dagsläget. 

Detta är som tur är antagligen ett tidsbegränsat problem. Det löses automatiskt när GPRS 
med sin paketbaserade trafik börjar användas, vilket inte dröjer så länge. Det går också, 
som jag sade tidigare, att lösa med att bara koppla upp sig när man skall hämta ny 
information, men detta kräver kortare uppkopplingstider. 

Ett stort problem som de flesta inte är medvetna om är att trafiken från gateway till 
modempol baseras på UDP. Detta gör att man kan tappa eller få korrupt data på denna 
sträcka. Man måste alltså se till att dessa delar har en väldigt bra nätverksförbindelse för 
att vara säker på att inte få en massa underliga fel. Som jag förstår det kommer även detta 
problem att lösas och att problemet ligger i de gateways som idag är implementerade. 

WAP har väldigt stora och fina mål, men det verkar ta tid att göra specifikationerna för 
dessa klara. Bara en liten del av målen för WAP är uppfyllda (bl.a. det som jag nämnt 
ovan), men det arbetas för fullt på detta. Det som gör att det tar tid är antagligen att det 
finns så många parter som skall enas om standarder. 

Hade allt som redan specificerats som standard fungerat i praktiken så hade allt varit bra, 
men som det ser ut nu verkar de flesta parter ha problem att implementera standarderna. 
Detta gäller främst gateways och browsers. Som tröst skall man dock observera att de 
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flesta problemen löses i en snabb takt. Man skall dock vara helt på det klara med att WAP 
fortfarande bara är i ett utvecklingsstadium. 

En sista och kanske den största nackdelen är att WAP idag inte klarar av att tillhandahålla 
all den funktionalitet som efterfrågas för att bygga programvara till mobila terminaler. 
Detta gäller främst de grafiska delarna och att göra den dynamiska delen på serversidan. 
Jag tycker dock att den lösning jag använder med Jaffa som mellanhand gör att man i alla 
fall överbygger en hel del av denna problematik. 

���� 3RVLWLRQHULQJ�

Fokus på detta område är mycket stort idag. Det satsas enorma resurser för att exploatera 
det och vi kan nog inom en snar framtid vänta oss resultat av detta. Det håller på att 
byggas upp lösningar utöver de som redan finns och det ser ut som om många av dessa 
kan komma utnyttjas genom licensavtal och liknande. 

Jag tror att man i dagsläget inte skall satsa på specialiserade lösningar för att ge 
fullständigt positionsstöd i någon tjänst. Ett sådant fullständigt stöd med koordinater, 
kartor och navigering kräver väldigt mycket arbete och man bör satsa på generella 
lösningar som kan återanvändas till flera tjänster. 

De val man har då är att själv göra en sådan resurskrävande lösning eller också väntar 
man på att bra sådana lösningar kommer och kan sedan betala för att använda dem. 

���� 0RELOD�WHUPLQDOHU�

Mobila terminaler har kommit för att stanna och det kommer att bli ett allt större område 
med tiden. Alla prognoser pekar på att det kommer att växa i en allt mer accelererad takt 
under överskådlig framtid. Terminalerna verkar få en allt större funktionalitet och ännu 
viktigare, deras prestanda ökar i en rasande takt. 

Det som jag ser som en ännu viktigare faktor än terminalen är att våra mobila nätverk 
kommer att bli betydligt bättre. Denna faktor möjliggör ett stort antal nya tjänster som kan 
distribueras till de mobila terminalerna. Det viktigaste uppgiften för de mobila 
terminalerna är som jag ser det att utnyttja detta maximalt. 
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�� 6OXWVDWVHU�RFK�5HNRPPHQGDWLRQHU�
Jag har delat upp detta avsnitt i två delar, det ena är generella slutsatser och 
rekommendationer om hela detta område, det andra handlar om de slutsatser och de 
rekommendationer jag har angående AMP och den systemlösning jag gjort för detta. 

���� 6DWVQLQJVRPUnGHQ�
Eftersom vi idag ser framför oss en helt ny marknad med de mobila terminalerna som 
kommer och med de nya möjligheterna som de nya mobila nätverken medför så måste vi 
utvärdera vilka tjänster som kommer att efterfrågas. Det finns en otrolig potential som 
inte är exploaterad ännu och som kommer att utnyttjas av någon annan om inte vi på Telia 
gör det.  

Efter och under tiden man upptäcker de tjänster som utvecklingen gör det möjligt att 
tillhandahålla måste vi avsätta stora resurser för att utveckla dessa tjänster. Det är mycket 
viktigt från Telias sida att snabbt komma med bland de ledande aktörerna på denna 
marknad. 

Även om Telia i vilket fall som helst kommer att tjäna pengar på att tredjepart utvecklar 
dessa tjänster (genom tick i nätet) så medför ett stort eget tjänsteutbud att vi knyter 
kunden till vårt nät. Vi bör alltså själva stå för ett stort grundläggande tjänsteutbud med de 
breda tjänsterna som de flesta kommer att efterfråga. De mer specialiserade tjänsterna kan 
vi överlåta åt mindre aktörer att utveckla. 

Jag tror att WAP har kommit för att stanna. Standarden har ett stort stöd av de flesta 
parter. Många har idag svårt att se det tjänsteutbud som kan levereras via WAP men vi 
kan inte vänta på att standarden skall mogna och ha alla funktionalitet innan vi börjar 
satsa på det, då har vi redan förlorat tävlingen om kunderna. 

I dagsläget så är WAP det mest akuta området att hänga på, men jag tror vi måste vakta på 
vilka andra lösningar som kommer, WAP kommer inte att dominera hela den mobila 
terminalmarknaden som tjänstelevererare. WAP kommer främst att rikta sig mot 
mobiltelefoner och det kommer att komma mer sofistikerade och funktionella lösningar 
till PDA segmentet. Eftersom vi inte vet hur dessa lösningar ser ut måste vi titta på 
generella serverlösningar som sedan kan adapteras för att användas på de standarder som 
växer fram. Genom en bra omvärldsbevakning kan vi snabbt se vilka trender som kommer 
och sedan kanske bygga liknande system med nya tjänster eller samarbeta med de som är 
ledande på området ifråga. 

���� $03�
Den lösning jag i detta arbete presenterat, som med hjälp av WAP och Jaffa ger oss en 
brygga till serversystemet, är en överlägsen lösning som kan byggas med de tekniker som 
finns idag. Den fungerar inte bara för AMP, utan kan lätt modifieras till andra tjänster 
som man vill leverera över WAP. 

I fallet med positionering inom AMP skall vi satsa på en enkel lösning eftersom de andra 
kräver mycket forskning och utveckling. Eftersom mitt system bygger på WAP så är 
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möjligheterna för avancerade kartsystem och liknande begränsade och detta förstärker 
ytterligare min uppfattning om ett enkelt system. 

Detta enkla system skall innefatta möjligheten att söka efter intressen inom vissa 
geografiska områden, t.ex. stad eller län. Detta gör att vi inte behöver direkta koordinater 
eller med det gränssnitt mot system som kan konvertera mellan adress och koordinat. Man 
kan direkt från postnumret göra tabeller som visar förhållande till stad och län. 

Detta innebär i realiteten att man inte kan använda karta heller. Detta förenklar ytterligare 
en design och implementation av positioneringen. Detta förhindrar inte för den skull att 
man lägger in stöd för koordinater som förberedelse till att användas i framtiden när man 
ändå gör om systemet. Det medför inte speciellt mycket extra arbete. 

Att införa navigering innebär också en integration mot andra system vilket jag inte heller 
rekommenderar. En sådan ansats bör tas i samma fas som man lägger in det mer 
avancerade koordinat och kartbaserade stödet. 

Ett enkelt textbaserat system med möjlighet för sökning på stad och län ger ett väldigt 
mervärde och vi slipper komplikationerna som det mer avancerade kräver utan att det ger 
speciellt mycket mervärde. 
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�� )RUWVDWW�DUEHWH�
Det fortsatta arbetet inom detta område är ganska omfattande. Även om jag tagit upp de 
viktigaste teknikerna som är standardiserade så måste det göras betydligt mer omfattande 
undersökningar om de alternativ och speciallösningar som är under utveckling. De 
lösningar som finns nu är byggda för framtiden men fyller långt ifrån alla behov. Någon 
eller några av teknikerna som är under utveckling eller snart kommer att utvecklas 
kommer med stor sannolikhet att fylla detta tomrum. 

Systemlösningen jag gjort för AMP med WAP-Jaffa-Java kopplingen måste förfinas och 
byggas ännu mer generell. Detta speciellt på serversidan som nu består av Java. Det 
behöver byggas stöd för andra programmeringsspråk och eftersom Jaffa är under 
utveckling måste man hela tiden uppdatera den funktionalitet som kan användas. Det 
skulle även gå att bygga generella gränssnitt mot serverprogramvara som lättare kan 
återanvändas mot ett flertal tjänster. Lastdelningen i min lösning är mycket primitiv och 
skulle behöva logik för att klara generell obegränsad lastdelning helt oberoende av vilken 
tjänst det handlar om. 

En djupare design av min systemlösaning skulle också vara att föredra. På grund av 
tidsbrist har jag gjort en lösning som jag mer skulle vilja kalla en analys som visar vad 
som går att göra. Den är fullt fungerande men skulle behöva dokumenteras bättre för att 
användas och byggas ut i ett senare skede. Detta gäller även delarna av lösningen som 
riktar sig direkt mot AMP som är en ren implementation för att testa hur bra systemet som 
helhet fungerar. 

Vad gäller framtidens mobila terminaler så har min horisont varit riktat alldeles för kort in 
i framtiden. Jag har inte haft tid att undersöka alla de möjligheter som ännu senare 
generationers mobila terminaler kommer att ha. Vet vi hur terminalerna ser ut och vad de 
klarar av, så får vi också en bra bild av vilka tjänster som kan levereras och alltså bör 
göras till dessa. Detta skulle också ge klarare riktlinjer vilka distributionsplattformar som 
är intressanta istället för de exempel som jag angett inom detta arbete. 
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