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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av kursen Examensarbete i Informatik på Högskolan Dalarna. 
Examensarbetet är uppdelat i två delar. Ena delen har som syfte att ge en 
förstagångsanvändare en introduktion i Mobile.NET. Här beskrivs även vissa skillnader 
mot traditionell ASP. Andra delen, som uppfyller målet har varit att utveckla en tjänst som 
gör det möjligt att spela in tv-program på en dator från olika mobila enheter samt pc. Det 
arbete som föranlett rapporten har bestått av en egenhändigt framtagen metod som hämtat 
inspiration från Direct-modellen samt Polyas generella metod. 
 
Slutsatserna som framkommit är att det idag inte finns tillräckligt bra wap-tjänster som 
lockar allmänheten att wappa. Mobiltelefonen kommer till sin fulla rätt som en förlängd 
fjärr-kontroll, som kan integrera människan med hemmet på långa avstånd. För att 
utvecklingen av wap-tjänster ska ta fart krävs högre prestanda och nya idéer om tjänster. 
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utvecklingsverktyg Mobile Internet Toolkit. Nu behöver utvecklaren inte göra en 
tillämpning för varje mobilenhet. Kanske kommer denna rapport väcka en ny tanke om vad 
wap-tjänster kan göra. 
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Summary 
This statement is the result of the course degree project in Informatics at the University of 
Dalarna. The project is divided into two parts. The first part has the function to give a first 
time user an introduction in Mobile NET. In this part there is also an explanation of the 
certain differences towards the original ASP. The second part of the project, which 
completes the goal, have made it possible to be able to record TV programs to a computer 
from different mobile devices and certain PC’s. The effort that has been done before this 
statement, has been developed thru own methods, thru inspiration from the Direct-model 
plus Polyas general method. 
 
The conclusions that has been made today, is that the wap-service that makes it desirable 
for people to use their service is not good enough. The cell phones, comes to their full 
extent as an advanced remote control, which can integrate people with their house, even at 
long distance. For the development of the wap-service to improve, there need to be some 
changes in performance as well as new ideas concerning services. One thought is that more 
services on top of new ideas will accelerate now when Microsoft have released their 
developing tool Mobile Internet Toolkit. With the program the user does not need to make 
the additional modification to each mobile unit. This statement will maybe expand a new 
idea about what the wap-service can do.



 

 

Förord 
Rapporten beskriver utvecklingen av en mobil tjänst. Tjänsten är utvecklad med asp.net-
teknik i programmeringsspråket c#. Syftet med rapporten är att beskriva Microsoft Mobile 
Internet Toolkit samt att ta upp de vanligaste skillnaderna mot vanlig ASP. För att till fullo 
kunna ta del av rapporten krävs kunskap eller åtminstone intresse inom området. Trots det 
har rapporten utformats så att var och en kan ta del av innehållet.  
 
Ett stort tack till Johan Larsson, som trots att han inte varit vår handledare hjälpt oss 
oerhört mycket och visat ett stort engagemang. ”Vårt bollplank på skolgården. Alltid 
tillgänglig.” 
Vi vill även rikta ett tack till Johan Ekholm som verkar kunna det mesta om det mesta, 
Sofia Brunn på SVT som ordnat fram tv-tablåerna för SVT1 och SVT2, och sist men inte 
minst vår handledare Joakim Karlsson som givit oss ny inspiration under 
rapportskrivandet. 
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Borlänge 28 maj 2003 
 
 
 
 
Andreas Granum  Karl-Oskar Dalestedt 
 
 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE............................................................................................................................................................ 1 
1.3 MÅL .............................................................................................................................................................. 1 
1.4 AVGRÄNSNING............................................................................................................................................... 2 

2. METOD ............................................................................................................................................................. 3 
2.1 IDÉ ................................................................................................................................................................ 3 
2.2 KUNSKAPSINSAMLING/INLÄRNING................................................................................................................ 3 
2.3 DESIGNIDÉ .................................................................................................................................................... 4 
2.4 UTVECKLING AV TJÄNST ............................................................................................................................... 4 
2.5 GRÄNSSNITTSDESIGN .................................................................................................................................... 4 
2.6 TESTNING...................................................................................................................................................... 4 
2.6.1 ACCEPTANSTEST ........................................................................................................................................ 4 
2.6.2 KOMPATIBILITETSTEST............................................................................................................................... 4 
2.7 DOKUMENTATION ......................................................................................................................................... 5 

3 ARBETET .......................................................................................................................................................... 6 
3.1 IDÉBESKRIVNING ........................................................................................................................................... 6 

3.1.2  tekniska förutsättningar....................................................................................................................... 7 
3.2 KUNSKAPSINSAMLING................................................................................................................................... 7 

3.2.1 Begreppslista ........................................................................................................................................ 7 
3.2.3 Komprimeringar ................................................................................................................................. 10 

3.3 DESIGNIDÉ ................................................................................................................................................... 11 
3.4 UTVECKLING AV TJÄNSTEN.......................................................................................................................... 13 
3.5 GRÄNSSNITTSDESIGN .................................................................................................................................. 13 

3.5.1 Nedladdningstid.................................................................................................................................. 13 
3.5.2 Design................................................................................................................................................. 13 
3.5.3 Navigation .......................................................................................................................................... 14 

3.6  TESTNING ................................................................................................................................................... 14 
3.6.1 Acceptanstest ...................................................................................................................................... 14 
3.6.2 Kompatibilitetstest .............................................................................................................................. 14 

3.7 DOKUMENTATION ....................................................................................................................................... 16 
4. MICROSOFT MOBILE INTERNET TOOLKIT ....................................................................................... 17 

4.1 SÅ FUNGERAR ASP .NET MOBILE .............................................................................................................. 17 
4.2 .NET MOBILFORMULÄR.............................................................................................................................. 18 

4.2.1 Skillnad mellan vanliga Asp.Net formulär och Mobilformulär .......................................................... 18 
4.3 HANTERING AV OLIKA ENHETER ................................................................................................................. 20 
4.3.1 SKRÄDDARSY INNEHÅLLET MED DEVICESPECIFIC KONTROLLEN ............................................................. 21 
4.4  MOBIL WEBBSERVER KONTROLLER ............................................................................................................ 22 
4.5 UTVECKLINGSMILJÖ.................................................................................................................................... 24 
4.6 SKILLNAD MOT VANLIG ASP....................................................................................................................... 25 

5. ANALYS OCH SLUTSATSER ..................................................................................................................... 26 
5.1 UTVÄRDERING AV MODELL.......................................................................................................................... 26 
5.2 SLUTSATSER ........................................................................................................................................... 26 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................... 28 
BILAGEFÖRTECKNING................................................................................................................................. 29 

 
 



 
 

 
 

1

1. INLEDNING 
Denna rapport är en del av kursen examensarbete i informatik som genomförts under våren 
2003. Examensarbetet är en kurs på 10 poäng C-nivå som avslutar studierna på 
systemvetenskapliga programmet 120 poäng. Examensarbetet är uppdelat i två delar. En 
praktisk del där ett program har utvecklats för att kunna spela in tv-program på datorn från 
olika mobila enheter samt vanlig dator. I den teoretiska delen beskrivs ASP.Net Mobile för 
en förstagångsanvändare och ger en inblick i utvecklingsverktyget Mobile Internet Toolkit. 

1.1 BAKGRUND 
Alla har vi väl någon gång missat att göra en tv-inspelning på videon för att vi inte har haft 
några framspolade videoband, om det nu ens har funnits några att spela in på. Har vi inte 
varit hemma och haft möjlighet att spela in själva utan fått lov att be någon annan spela in 
åt oss kan man vara säker på att bandet tar slut efter halva programmet eller att det är 
inspelat från fel kanal. En lösning är att ha lite framförhållning och programmera videon i 
förväg. Ett annat problem är att tv-tablåerna bara sträcker sig ca en vecka. Om man till 
exempel ska utomlands mer än en vecka vet man ju helt enkelt inte vilka program som 
kommer och det blir svårt att programmera videon. Ett följdproblem om man är borta en 
längre tid är att videobanden bara räcker ca tre timmar. Detta begränsar funktionaliteten 
väsentligt. 
På senare tid har det blivit allt populärare att skaffa ett tv-kort till datorn och på så sätt 
använda datorn som videobandspelare. Fördelarna är många. Förutom att det blir bättre 
bild slipper man bland annat att leta videoband, snabbspola och vara begränsad av längden 
på ett videoband. Idag är det inte ovanligt med hårddiskar uppåt 100 gigabyte och det finns 
hårddiskar som är dubbelt så stora. På dessa diskar kan rapport spelas in varje dag under ett 
helt år. Men ett problem kvarstår. Man måste fortfarande planera inspelningen eller vara 
fysiskt närvarande vid datorn för att starta en inspelning.  
Om inspelningen kan skötas över Internet skulle problemet vara löst. Kan inspelningen 
dessutom göras från en wap-telefon eller annan mobil enhet är friheten total. Genom att 
sköta inspelningen över Internet skulle en inspelning kunna göra när som helst och var som 
helst. Ett problem som funnits vid programutveckling för mobila enheter var att 
programmeraren var tvungen att anpassa applikationen för varje mobil enhet. Detta är 
givetvis både tidsödande och kostsamt. Detta har Microsoft nu rått bot på genom att 
introducera Microsoft Mobile Internet (se kapitel fyra). Valet av utvecklingsverktyg var 
givet, problemet var bara att vi aldrig hade använt det tidigare och det visade sig inte finnas 
speciellt mycket litteratur om det heller, åtminstone inte på svenska. 
 

1.2 SYFTE 
Syftet med rapporten är att beskriva för en förstagångsanvändare hur ASP.Net för mobila 
formulär fungerar samt ge en inblick i utvecklingsverktyget Mobile Internet Toolkit. 
Vidare beskrivs vissa skillnader mot vanlig ASP. Detta kapitel (kapitel fyra) läses med 
fördel av personer med intresse för utveckling av mobila enheter. 
 

1.3 MÅL 
Målet är att utveckla en programvara som gör det möjligt att mobilt spela in tv-program på 
en hemdator. Programmet ska finnas på Internet för nedladdning i början av juni 2003. 
Därefter ska intresserade personer gratis kunna ladda ner programmet och bli medlemmar 
för att få tillgång till den mobila inspelningsfunktionen över nätet. Målet är även att 
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utveckla en webbsida, sidor för mobila enheter och en programvara så att det så 
småningom är möjligt att få en fullt användbar kommersiell mobiltjänst med flera tv-
kanaler i tv-tablån. 
 

1.4 AVGRÄNSNING 
Vi avser att bygga ett användargränssnitt för Internet som är kommersiellt utbyggbart. 
Inom tidsramen för examensarbetet kommer dock inga sådana satsningar att göras. Det är 
dock nödvändigt att få intäkter då det kostar pengar att få tv-tablåer som ska visas på 
webbsidan. På sidan ska det finnas möjlighet att bli medlem och på så vis få tillgång till 
”spela in” funktionen. Enheter som inspelning kan ske från är datorer och handdatorer med 
Internetuppkoppling samt wap-telefoner. Användargränssnittet ska inom tidsramen för 
examensarbetet endast visa SVT1 och SVT2s tv-tablåer. Inspelning kommer endast att 
kunna ske mot PC-plattform med tv-kort som stödjer WDM drivrutiner (se 3.2.1 
Begreppslista). 
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2. METOD 
I det här kapitlet beskrivs vad som ingår i de olika metodnivåerna och faserna i modellen. 
Modellen är egenutvecklad och har utformats med inspiration från Direct-modellen1 och 
Polyas generella metod2 . Faserna kunskapsinsamling, designidé och utveckling av tjänst är 
ett iterativt steg som behandlas tills tjänsten kan ta den formen som motsvarar idén, vilken 
beskrivs på idénivån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Metodsteg 
 
 

2.1 IDÉ 
Idé-nivån ska ge en beskrivning av idén till den framtida tjänsten. Idén ska beskrivas på 
användarnivå och inte på utvecklingsnivå. Här ska det beskrivas vad tjänsten ska kunna 
utföra, inte hur tjänsten ska utvecklas. Detta görs lämpligen med användarfall. På idé-nivån 
klargörs vilken teknisk utrustning som finns att tillgå för utvecklingen av systemet. På den 
här nivån beslutas om det är någon idé att börja utveckla systemet.  
 

2.2 KUNSKAPSINSAMLING/INLÄRNING 
Eftersom kunskapsinsamlingen/inlärningen befaras bli den avgörande delen av arbetet 
läggs här mycket tid och arbete ner. Fungerar denna fas dåligt får det konsekvenser för 
resterande faser. Nås inte den nivå av kunskap som krävs för att utveckla tjänsten uteblir 
resultatet. Denna fas dokumenteras med en begreppslista för att ta upp viktiga begrepp som 
uppkommit under arbetets gång. Resultatet i denna fas beskrivs delvis i rapportens kapitel 
fyra, bidrag till Informatik, men även i begreppslistan (kapitel 3.2.1).  
 

                                                 
1 Axelsson, Ortman, 1990 
2 Eklund, Fernlund , 1998 
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2.3 DESIGNIDÉ 
Designidén är en grov beskrivning av de grundläggande elementen i systemet. Går detta att 
göra grafiskt desto bättre. Designidén ska beskriva systemet på en låg teknisk nivå och 
ligger till grund för utvecklandet av tjänsten. 
 

2.4 UTVECKLING AV TJÄNST 
Med hjälp av designidéns struktur och den löpande inlärningen tas prototyper fram. 
Prototyperna byggs på stegvis. När prototyperna är färdigställda sätts dessa ihop till en 
fungerande tjänst ”En stabil mur byggs upp från grunden, sten för sten”. Fasen utmynnar i 
en systemdokumentation. 
 

2.5 GRÄNSSNITTSDESIGN 
Det grafiska användargränssnittet är besvärligt att göra. Dels ger den designern alldeles för 
många möjligheter att skapa gränssnittet, med följd att gränssnittets egentliga syfte glöms 
bort. Dels är det besvärligt pga. att det handlar om kommunikation med människor, som 
alla är individer, som reagerar, tänker och handlar olika på samma gränssnitt. 
Det grafiska användargränssnittet är bilden som användaren har av det underliggande 
programmet. Oavsett hur avancerat och bra den interna designen är gjord, så kommer 
användaren bara att uppleva det som gränssnittet kan förmedla. Användare och beställare 
är oftast helt ointresserade av hur saker och ting fungerar bakom skalet, bara det är korrekt, 
utan vill ha något som är lättanvänt. Därför bör en enkel externdesign styra den interna.  
 

2.6 TESTNING 
Det finns en mängd olika tester som kan genomföras på ett system. Tester som minst bör 
genomföras i denna nivå är acceptanstest och kompatibilitetstest. Detta är två relativt enkla 
tester som är nödvändiga för att upptäcka grundläggande fel i systemet. I mån av tid, 
resurser och kunskap finns här även en mängd andra tester som kan genomföras.  
 

2.6.1 ACCEPTANSTEST 
Acceptanstester utförs normalt av beställaren som en sorts leveranskontroll. I detta fall 
kommer ett antal testpersoner att bilda en testgrupp. De ska ladda ner programvara, 
installera den och göra inspelningar, allt efter informationen på webbsidan. Vidare kommer 
även testning av funktionaliteten på webb- och wap-sidan att genomföras, då det kan vara 
lätt att  bli hemmablind och bra att få andras syn på systemet. 
 

2.6.2 KOMPATIBILITETSTEST 
Kompatibilitetstestet ska fastställa vilka drivrutiner och operativsystem programvaran 
fungerar med, vilka krav som ställs på maskinvara samt om redan befintliga program på 
datorn fungerar med det nya. Från vilka handdatorer och wap-telefoner webbplatsen 
fungerar ska också testas. Testerna utföras av ett antal personer med utrustning som finns 
att tillgå.  
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2.7 DOKUMENTATION 
Dokumentation är det sista som utförs i projektet. På denna nivå kompletteras och 
sammanställs systemdokumentationen, som tagits fram under utvecklingsfasen.  
Dokumentationen ska innehålla: 
 
- Beskrivning av moduler samt samverkan mellan dessa  
- Sitemaps 
- Innehåll Webbsida 
- Innehåll sida för mobila enheter 
- Beskrivning av programvara 
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3 ARBETET 
I detta kapitel beskrivs arbetet med att utveckla systemet utifrån metoden som beskrivs i 
kapitel två. 

3.1 IDÉBESKRIVNING 
Användarfall: bli medlem 
Ove sitter hemma framför datorn och chattar med en vän. Vännen berättar att det finns en 
webbsida som man kan bli medlem på och blir man det kan man spela in tv-program på sin 
tv från en wap-telefon, handdator eller dator som är uppkopplat på Internet. Det enda som 
krävs är att man har Windows 98 eller senare samt fast Internetuppkoppling och ett tv-kort 
som stödjer WDM drivrutiner (se 3.2.1 begreppslista). Ove tycker det låter intressant och 
går in på sidan www.spelaintv.se. Väl inne på sidan läser Ove igenom lite information om 
tjänsten under länken ”info”. Där står det bland annat att om man blir medlem kan man 
ladda ner programmen som krävs för att kunna göra tv-inspelningar. Ove bestämmer sig 
för att bli medlem och fyller helt sonika i användarnamn och lösenord efter att klickat på 
länken ”bli medlem”. Ove får ett meddelande om att användarnamnet han valt redan finns 
registrerat. Ove väljer därför ett nytt användarnamn och är nu medlem på spelaintv.se. Ove 
loggar in och klickar nu på länken ”download”. När Ove installerat programmen gör han 
sina personliga inställningar och fyller i samma användarnamn och lösenord i 
applikationen SpelainTV som när han blev medlem. 
 
Användarfall: spela in från webbsida 
Ove vill nu testa att göra en inspelning. Han loggar in på www.spelaintv.se, väljer kanal 
och datum och får upp tv-tablån. Här kan Ove se programmens starttider och handling. 
Bredvid programtiteln finns en länk ”spela in”. Ove klickar på länken och får ett 
meddelande om att tv-programmet väntar på inspelning. 
 
Användarfall: spela in från wapsida  
Ove är nu på andra sidan jordklotet. Närmare bestämt är han på Nya Zeeland och surfar. 
Ove har varit nere och surfat i en månad nu och nu är ett svenskt tv-team nere och filmar 
surf VM. Producenten säger till Ove att inslaget om surf VM ska sändas imorgon på 
Sportnytt klockan elva på kvällen. Ove tar upp sin wap-telefon och wappar in på 
wap.spelaintv.se. Han loggar in med sitt användarnamn och lösenord och får upp två 
rullgardinsmenyer där han kan välja kanal och datum. Ove väljer SVT1 och morgondagens 
datum. Nu har Ove en tv-tablå framför sig och mycket riktigt ser Ove att det är Sportnytt 
klockan elva. Han klickar på programnamnet som är en länk och får nu upp frågan om han 
vill spela in programmet. Ove klickar på ja men får då ett meddelande om att ett annat 
program, nämligen filmen Hajen redan väntar på inspelning vid den här tidpunkten. 
Meddelanderutan frågar också Ove om han vill ersätta den gamla inspelningen med den 
nya. Ove som redan sett Hajen klickar på ja knappen och får upp ett nytt meddelande om 
att surf VM nu väntar på inspelning imorgon klockan elva. Oves dator som ständigt är 
uppkopplad mot Internet får en order om inspelning när det är dags att spela in och spar ner 
tv-programmet på hårddisken. 
 
Användarfall: spela in från handdator 
Användarfallet är samma som för wap-telefon. 
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3.1.2  TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  
Högskolan Dalarna kunde ställa upp med en Pentium Pro 600Mhz med 128Mb RAM. På 
den fanns Microsoft Windows XP operativsystem. Till det fanns även Visual Studio.NET 
med Mobiletoolkit (se kapitel fyra) för utveckling av mobila tjänster. Det lades även till 
program för att kunna göra inspelningar med tv-kortet. Dessa program var (förutom den 
egenutvecklade programvaran SpelainTV) DirectX8.1, btwincaps WDM drivrutin samt 
VirtualVCR (se 3.2.1 begreppslista). I datorn installerades ett Pinnacle PCTV RAVE tv-
kort. Utvecklingen av den mobila delen samt utvecklingen av programvaran mot 
VirtualVCR skedde mot denna dator. Remote Desktop användes för åtkomst av datorn, 
vilket är ett program som möjliggör åtkomst av en dator från en annan dator över Internet 
eller ett nätverk. Med andra ord kan den inloggade personen utföra samma saker på den 
fjärrinkopplade datorn som om han skulle vara fysiskt närvarande vid den.  
Projektfilerna sparades på en webbserver. 

3.2 KUNSKAPSINSAMLING 
Förutom att friska upp kunskaper gällande metoder, databaser och c++ programmering har 
även ny kunskap införskaffats i c# och utvecklingsverktyget Visual Studio .NET. För att 
inte tala om alla timmar som har lagts ner för att botanisera i tv-kortsdjungeln och utreda 
begrepp som WDM och DirecX. Kunskapsinsamling har främst skett genom att samtala 
med lärare och sökning på Internet men även genom litteraturstudier. 
 

3.2.1 BEGREPPSLISTA 
VirtualVCR 
VirtualVCR är ett DirectShow (se längre ner i listan) baserat tv och video 
signalsinfångningsprogram som spelar in på hårddisken i AVI fil format. Det är detta 
program som Spelaintv anropar för att utföra inspelningen. VirualVCR är ett freeware och 
går att ladda ner på www.digtv.ws  
 
SpelainTV 
Applikationen SpelainTV används för att ta emot den önskade inspelningen från Internet 
samt sätter igång inspelningsprogrammet VirtualVCR.  
 
.NET 
.NET är Microsofts samlingsnamn för mjukvaror som kopplar samman information, 
människor, system och enheter. Namnet återspeglar plattformens inriktning mot Internet. 
Å ena sidan betecknar .NET ett antal produkter ifrån Microsoft inklusive Windows Server 
2003 och ytterligare ett tiotal serverprodukter samt Windows XP och Visual Studio .NET. 
Å andra sidan innehåller dessa produkter funktioner som kan utnyttjas av många andra 
operativsystem och plattformar. En av de stora fördelarna med .NET är att det bygger på 
standarder för att få olika programvaror att fungera tillsammans. Det är alltså möjligt att 
blanda olika programmeringsspråk i ett system. Det här öppnar dörren för att integrera 
olika informationssystem med varandra. Integrationsmöjligheterna är närmast obegränsade 
och kan föra samman vitt skilda system som till exempel små mobiltelefoner med stora 
system för banktransaktioner. Genom att använda öppna standarder kan företag ha flera 
olika leverantörer av mjukvaror och få dessa att fungera tillsammans.3 
 
ASP:NET 
                                                 
3 http://www.netware.se/sv/tjanster/net.aspx 
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ASP.NET är inte en vidareutveckling av ASP utan är helt ny teknik uppbyggd från 
grunden. Både strukturen och tekniken är ny. Denna teknik är nästan helt baserat på 
komponenter och moduler samt att alla webbsidor och objekt kan utgöra en klass. Med 
detta menas att tillexempel ett formulär i sig nu kan utgöra ett objekt med tillhörande 
metoder och egenskaper. ASP.NET ger möjlighet att skapa applikationer med olika 
programmeringsspråk. Det är .NET Common Language Runtime(CLR) kompilatorn som 
gör det möjligt att använda olika språk såsom VB, C#, C++ och  Java. Detta innebär att 
tekniken blir kraftfull när utvecklaren kan utnyttja de fördelar som respektive språk 
tillhandahåller. Tack vare att ASP.NET kan utnyttja flera olika programspråk kan objekt 
ärvas från ett språk till ett annat. Tack vare olika sorters Server kontroller som validering, 
presentation av data och formulärhantering förenklas programmeringen för utvecklaren. I 
och med att ASP.NET ingår som en del i .NET är det möjligt att utnyttja den funktionalitet 
som ingår i :NET. Till exempel ges det större möjlighet att interagera med 
operativsystemet. 
 
Microsoft Mobile Internet Toolkit 
Mobile toolkit gör det möjligt att skapa ASP.NET sidor som automatiskt genererar ut kod 
som passar för olika mobila enheter, såsom wap-telefoner och handdatorer.4 Läs mer om  
Mobile toolkit i kapitel fyra. 
 
 
XML (Extensible Markup Language) 
XML är en uppsättning regler för att med hjälp av taggar dela upp ett dokument i delar och 
kunna identifiera dessa delar. Vidare är XML en metod för att lagra information på ett 
enkelt men samtidigt högt strukturerat sätt. Formatet är speciellt anpassat för att överföras 
via Internet.5 
 
 
XML-DOM (Extensible Markup Language – Document Object Model) 
För att den informationen som lagras med hjälp av XML skall komma till nytta, 
måste de applikationer som används kunna få tillgång till XML-dokumenten. 
I syfte att göra detta möjligt har ett API(application programming interfaces)  mot XML-
dokument utvecklats, XML-DOM. 
DOM är ett plattforms- och programoberoende gränssnitt. Med 
hjälp av detta programmeringsgränssnitt kan olika script och programmeringsspråk 
användas för att dynamiskt manipulera HTML och XML-dokument.6 
 
C# (c sharp) 
C# är det nya objektorienterade programmeringsspråket från Microsoft som kombinerar 
enkelheten hos Visual Basic med kraftfullheten hos C++. C# omfattar det bästa från C, 
Visual Basic, C++ och Java. Språket utökar funktionerna hos föregångarna genom 
objektorienteringsfunktioner och komponentfunktioner som är inbyggda direkt i 
spårkstrukturen.7 
 
SQL (Structured Query Language) 

                                                 
4 http://www.w3schools.com 
5 http://www.statskontoret.se/pdf/200031.pdf 
6 http://www.statskontoret.se/pdf/200031.pdf 
7 http://www.isbit.com/edu.asp?ID=6 
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SQL är ett strukturerat frågespråk som används för att göra sökningar i en databas. Oavsett 
vilket databasformat datakällan har, blir språket för att kommunicera med den detsamma.8 
 
 
Webbservice 
På ungefär samma sätt som när olika objekt sätts ihop för att skapa ett program, kan en 
utvecklare sätta samman olika webbtjänster från helt skilda ställen och använda dem i sitt 
program. Webbservices använder sig av standardiserade tekniker för kommunikation. Helt 
olika typer av plattformar kan på det sättet kommunicera problemfritt genom Internet, 
vilket innebär att skilda system runt om i världen kan knytas samman. Webbservices 
baseras på .NET teknik 9 
. 
DirectX 
DirectX ger VirtualVCR direkt tillgång till datorns hårdvara, vilket leder till snabbare och 
bättre prestanda. Microsoft DirectX är en avancerad svit bestående av miltimedia-APIs 
(application programming interfaces) som är inbyggda i Microsoft Windows-
operativsystem. DirectX utgör en standardplattform för Windowsbaserade PC-datorer 
genom att tillåta mjukvarutillverkare att få tillgång till specialiserade hårdvaruegenskaper 
utan att behöva skriva individuell kod för varje typ av hårdvara. DirectX introducerades för 
första gången år 1995 och är en officiell standard för utveckling av multimediapplikationer 
i Windows-plattformen. DirektX är bakåtkompatibelt, vilket innebär att äldre drivrutiner 
fungerar med en nyare version av DirektX. Däremot fungerar inte nyare drivrutiner med en 
äldre version av DirektX.10 I Windows XP är DirectX 8.1b redan installerat. 
 
 
 
WDM (Windows Driver Model) 
WDM specificerar ett antal regler för video infångning, MPEG dekodrar, ljud, DVD och 
radio- tv-sända enheter. WDM drivrutiner är nödvändiga till video infångnings och 
inspelningsprogram, såsom VirtualVCR. WDM stödjer Win XP/ Win2000/ Win Me/ 
Win98/ Win 98SE.11  
 
VFW (Video For Windows) 
VFW är föregångaren till WDM och stödjer endast Win98/Win 98SE. WDM har bättre 
stabilitet än VFW, den tar bara ca 20~30%  av processorns kraft medan VFW kräver 
50~60%.12 
 
PAL (Phase Alternating Line)  
Pal är ett TV-system som är utvecklat av Telefunken i Tyskland. Formatet används i 
Västeuropa, Australien, Nya Zeeland, (Sydamerika) och Kina.  
Frame Rate: 25, 50 Hz. Med detta menas att bilden är uppbyggd av 625 linjer som visas 25 
gånger i sekunden. Först visas alla udda linjer 1,3,5 o.s.v., sedan alla jämna 2,4,6 o.s.v. En 
bild visas två gånger vilket gör att blinkfrekvens blir 50 Hz13 
 
                                                 
8 http://www.ccsweden.se/visbasic/sqlskola/text.html 
9 http://www.nezzo.nu/na.asp?id1=23&id2=2992 
10 http://support.sverige.ea.com 
11 http://www.comprousa.com/support/faq/drivers.htm 
12 http://www.cyberlink.com.tw/english/faq/FAQ-VCR2/FAQ-VCR2_pg8.asp#q46 
13 http://xerxes.cs.abo.fi/Kurser/ExFort/InDigMed/Slides/D7/synopsis.html 
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DirectShow   
DirectShow är byggd ovanpå DirectX arkitekturen och stödjer uppspelning av multimedia 
från WWW, CD-ROM och DVD-ROM. på Microsoft Windows plattformar. DirectShow  
tillhandahåller signaluppfångning och uppspelning av multimediaströmmar. DirectShow 
stödjer många olika format, bland annat Advanced Streaming Format (ASF), Motion 
Picture Experts Group (MPEG), Audio-Video Interleaved (AVI), MPEG Audio Layer-3 
(MP3) och WAV filer. Den stödjer infångningen genom att använda Windows Driver 
Model (WDM) drivrutiner eller den äldre varianten Video for Windows (VFW). 
DirectShow är integrerat med andra DirectX teknologier.14 
  

3.2.3 KOMPRIMERINGAR  
Rörliga bilder tar väldigt mycket plats på hårddisken. En tv-signal har 768 x 576 punkter i 
upplösning. Det innebär 72 gigabyte av hårddiskens utrymme för en timmes långt program. 
Då är inte ljudet medräknat. Men minskas upplösningen till 768 x 288 har filstorleken 
halverats, utan att bildkvaliteten nämnvärt har försämrats. Faktum är att 384 x 288 
upplösning kan användas med godkänd bildkvalitet. Då har filstorleken minskats med 75 
procent.15 
 
För att få ner filstorleken ytterligare används komprimering. Det kan göras på två sätt. 
Antingen komprimeras varje bild av en sekvens en och en, som stillbilder. Detta kallas för 
Spatial komprimering. Eller så sparas skillnaden mellan bilderna. Detta kallas för 
Temporal komprimering. En enkel och lite naiv temporalkompression är att subtrahera en 
bild från den andra och spara differensen. Där bilderna är lika finns ingen skillnad och går 
därmed att komprimera mer.16 
 
Det finns en mängd olika komprimeringstyper. Beroende på hur snabb processor och 
vilken upplösning som används passar sig olika komprimeringstyper olika bra. Är datorn 
långsam (ca 500 MHz) kan komprimeringen MJPEG (Motion Joint Photographic Experts 
Group) ge ett bra resultat. MJPEG tar bort mycket av filstorleken men kräver inte så 
mycket kraft av processorn. En timmes tv-program med 384 x 288 i upplösning tar upp lite 
drygt två gigabyte, inklusive ljud. 
En effektivare komprimering kan göras med programmet DivX. En timmes tv-program kan 
tryckas ihop på en gigabyte, men då krävs en snabbare processor (ca 2GHz). Ett tv-
program består av 25 stillbilder per sekund. Är processorn för långsam för uppgiften 
kommer den inte hinna med, utan tappa bilder. Resultatet blir att rörelser upplevs ryckigt. 
För att avbelasta processorn har vissa tv-kort egna komprimeringsmoduler som 
komprimerar tv-inspelningen. 
 
Codec 
När ljud och bild komprimeras används olika slags codecs, dvs olika sätt att komprimera 
på. Exempel på sådana finns nedan. För att sedan kunna se filmen behövs en decodec till 
tillhörande codec. Är filmen en .avi-fil med DivX-kodad bild måste en DivX-codec 
installeras på datorn för att kunna visa filmen. För att se vad det är för codec på en fil; 
högerklicka på musen och välj egenskaper (Windows). MJPEG och MPEG-1 kan spelas 
upp av i princip alla inbyggda spelare, ingen extra codec behövs. MPEG-2 spelas upp av 

                                                 
14 http://bart.sm.luth.se/~smd140f2/bakgrund.html 
15 pc för alla, nr 9 2002 
16 http://xerxes.cs.abo.fi/Kurser/ExFort/InDigMed/Slides/D7/synopsis.html 



 
 

 
 

11

ett dvd-program, exempel på sådana är PowerDVD, WinDVD. DivX hämtas ner från 
http://www.divx.com. 

 
MJPEG (Motion Joint Photographics Experts Group) 
MJPEG består helt enkelt av en serie JPEG-komprimerade stillbilder. Precis som normalt 
vid JPEG kan kvalitetsgraden ändras. MJPEG är tillräckligt bra för att se professionell ut 
på en vanlig TV. Både MJPEG och JPEG bygger på att den bildinformation som är för 
liten för att ses med blotta ögat helt enkelt tas bort för att minska datamängden. MJPEG 
använder Spatial komprimering. 
 
MPEG1 
MPEG komprimerar effektivare än MJPEG eftersom den endast lägger till den information 
som ändrats sedan föregående bildruta (temporalkomprimering). Kodningen används för 
VCD-filmer och är en bra standard för blandade datortyper. Mpeg1 enligt VCD-standard 
ger cirka 65 minuter film på 1 CD-skiva. Men då är upplösningen låg (352x288) och 
kvalitén oftast ganska dålig. Sker förändringar som t.ex. högre upplösning och högre 
datahastighet från VCD-standarden går filmen ej att spela i VCD-kompatibla spelare (ex 
fristående DVD-spelare) men på PC kan kvalitén blir riktigt bra.17 
 
MPEG2 
Används för S-VCD och DVD. En Mpeg2-fil kan vara svår att spela upp på dator. Det är 
bra bildkvalitet (480x576) men kräver högre dataåtgång än för Mpeg1 för S-VCD. 
Bildkvalitén är mycket hög (720x576) för DVD och har mycket hög datahastighet. Mpeg2 
enligt S-VCD-standard ger cirka 30 minuter film på 1 CD-skiva. Mpeg2 enligt DVD-
standard ger ofta mindre än 10 minuter film på 1 CD-skiva, därav finns DVD-filmer bara 
på DVD-skivor (vilka rymmer 4.6 Gigabyte istället för CD-skivor som rymmer 700 
Megabyte). Det är även detta format som används för att distribuera tv-signaler digitalt.18 
 
DivX 
AVI-fil med Mpeg4-codec ger en bra videokvalitet till låg datahastighet. DivX är ingen 
standard som fungerar i DVD-spelare idag. Den används snarare för att få rum med mycket 
film i hög bildkvalitet på små medium, exempelvis CD-skiva. En timme film kan få plats 
på en CD-skiva med kvalité nästan jämförbart med DVD! DivX fordrar ganska bra dator 
(500Mhz) för avkodning under uppspelning av filmen. DivX fordrar att codecen finns 
installerad på den dator som AVI-filmen spelas upp på.19 

3.3 DESIGNIDÉ 
Användaren surfar in på spelaintv.ses hemsida och registrerar sin önskade inspelning från 
en handdator, wap-telefon eller dator som är uppkopplade mot Internet. Detta görs genom 
att användaren efter inloggning väljer önskat tv-program ur tv-tablån och klickar på länken 
”spela in”, som finns bredvid programnamnet. Valt tv-program skickas då till en databas på 
en webbserver. På den fast Internet uppkopplade datorn hemma finns programmet 
SpelainTV installerat. SpelainTV måste stängt köras i bakgrunden och anropar varje minut 
webservicen som kollar av om det finns någon inspelning som ligger och väntar i 
databasen. Finns det en väntande inspelning som har samma starttid som systemklockan på 

                                                 
17 http://www.vision.telenor.se/digital/qam_grund.asp 
18 http://www.vision.telenor.se/digital/qam_grund.asp 
19 http://www.geocities.com/Hollywood/Lot/3535/tipsotrix/encoding.html 
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klientdatorn, startar SpelainTV upp VirtualVCR. VirtualVCR  i sin tur startar inspelningen 
av tv-programmet och spar ner det på hårddisken. Se figur 2 nedan. 

 
Figur 2, översikt över tjänsten. 
 
Utifrån användarfallet till tjänsten kunde fem huvudsakliga moduler urskiljas. Dessa 
moduler skulle utgöra den viktigaste delen av systemet över Internet. De gemensamma 
modulerna skulle kunna användas till alla de tre enheterna: wap-telefonen, handdatorn, och 
den Internetuppkopplade datorn. Samverkan av modulerna är det som behövs för att lagra 
en väntande inspelning i databasen. För att sedan kunna göra en inspelning på sin dator 
krävs två program. SpelainTV, som fungerar som en länk mellan databasen på 
webbservern och datorn hemma, samt signaluppfångningsprogrammet VirtualVCR. 
VirtualVCR sköter all uppfångning av tv-strömmar och tv-inspelningar. För att 
kommunicera med databasen krävs även en webbservice som söker ut och sänder tillbaka 
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de väntande inspelningarna till programmet spelainTV. Samverkan mellan modulerna och 
beskrivning av modulerna finns som bilaga(se bilaga 1).  

3.4 UTVECKLING AV TJÄNSTEN 
Webbutveckling 
Utvecklingen startade med att först reda ut skillnaden mellan vanlig ASP och ASP.NET. 
Skillnaden tycktes vara större än vad vi trodde. Därför startade vi med enkla 
övningsexempel för att sedan sätta ihop dessa lösningar till större lösningar. När vi kände 
att vi hade tillräckligt med kontroll över den nya tekniken samt utvecklingsverktyget 
Visual Studio.NET, började vi att skapa de fem moduler (se bilaga 1) som vi sedan kunde 
sätta ihop till en fungerande Webbsida, wap-sida och handator-sida. 
Programmeringsmässigt var det en tidskrävande uppgift att koda de fem modulerna, så att 
tjänsten skulle få den användarvänliga utformningen som återfinns i användarfallen. Se 
kapitel 3.2 
 
SpelainTV 
Windows applikationen var från en börjar bara en liten applikation som kunde starta upp 
ett annat program, tex notepad, med hjälp av en kommandorad. Vidare startades program 
upp på förbestämd tid med hjälp av ett timerobjekt. Ett timerobjekt utför en händelse efter 
ett förbestämt tidsintervall, denna händelse är i detta fall styrd att ske varje minut. Vid 
varje händelse jämfördes den förutbestämda tiden med datorns systemklocka. Var de båda 
tiderna lika startades programmet WS FTP. Senare startades istället VirtualVCR av de 
väntade inspelningarna som hämtades från databasen på webbservern via webbservicen 
”Hämtainspelningar”.  
 
VirtualVCR 
Några programmeringsmässiga åtgärder av VirtualVCR har inte utförts. 
 

3.5 GRÄNSSNITTSDESIGN 
Vid utveckling av gränssnittet lades tyngd på nedladdningstid, innehåll, design och 
navigering. 

3.5.1 NEDLADDNINGSTID 
För att få så kort nedladdningstid som möjligt finns inga gif-animeringar eller flash-
applikationer på webbsidan. För de mobila enheterna återfinns inga bilder överhuvudtaget, 
eftersom det mobila nätet fortfarande går väldigt långsamt. Dessutom får användarna 
betala för den mängd information de hämtar från en wap-sida. Priset varierar beroende 
operatör och abonnemang, men ligger i dagsläget omkring 12öre/Kb20 .  En inspelning 
kostar då ca två kr i operatörsavgift. 

3.5.2 DESIGN 
Utifrån de fem modulerna från utvecklingsfasen var sidan redan utformad till en viss 
design. Runt dessa moduler byggdes sedan en design till webbsidan som ska uppfattas som 
attraktiv och locka användaren att återkomma till sidan. Designen ger ett första intryck av 
sidan, därför lades mycket tid ner för att hitta en tilltalande utformning av designen. 
Webbsidan ska uppfattas som ren och tydlig och vända sig till en bred grupp av användare. 

                                                 
20 http://www.vodafone.se,  2003-05-28 
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För de mobila enheterna bygger gränssnittet endast på utvecklingsfasens fem moduler (se 
bilaga 1), ingen utsmyckning har utförts. 
 
. 

3.5.3 NAVIGATION 
Navigationen bygger på den sitemap (se bilaga 2). som utformades i utvecklingsfasen. 
Målet var att användaren inte ska behöva klicka mer än tre gånger för att komma fram till 
önskad sida. Navigationen för att spela in är i det närmaste likadan för de mobila enheterna 
som för webbsidan Detta för att användarna ska känna igen sig, hur en inspelning går till, 
oavsett enhet. 

3.6  TESTNING 
De tester som genomförs i denna metod är acceptanstest och kompatibilitetstest.  

3.6.1 ACCEPTANSTEST 
Under acceptanstestet utfärdades 12 styckenl användartester av wap- och webb-sidan på 
olika studenter. Detta främst för att få en uppfattning om hur bra navigationen fungerade. 
Men även för att få en uppfattning om logiken i designen. Utifrån dessa tester utfördes 
vissa modifieringar av sidorna. En header lades till överst på de mobila enheternas sidor så 
att användaren känner igen sig och vet vart i navigationen han befinner sig. För 
handdatorerna ändrades tv-tablån så att varannan rad fick olika utseende. På så vis blir det 
tydligare att avläsa tv-programmen. Vidare testades nerladdning och installation av 
applikationerna (VirtualVCR och SpelainTV) samt drivrutiner (WDM) och DirectX. 
Nerladdning och installation genomfördes efter instruktioner på SpelainTV.se. Även här 
gjordes vissa förändringar. Ett problem är att det kan krångla med t.ex. ljudsynkronisering 
och färger. Detta kan bero på en mängd faktorer, som övriga drivrutiner som är installerade 
på datorn, inställningar i kontrollpanelen och vilket tv-kort som är installerat. Under 
testningen har svar på problem letats på olika korttillverkares forum, och det verkar som att 
det kan uppstå problem med alla tv-kort och programvaror. Beroende på tv-kortets 
programvara passar olika WDM:er. Det finns idag ingen gemensam standard-WDM som 
skulle kunna finnas färdiginstallerat i operativsystemet och som passar med alla tv-
korttillverkares programvaror.  Det lär nog dröja, tills Microsoft kommer ut med sitt nya 
operativsystem Mediacenter, eller tills Mediaplayern får tillräcklig funktionalitet för att 
sköta signalinfångning och inspelning, innan gemene man kan se och spela in tv på datorn. 
Idag krävs det en hel del kunskap och ett intresse för att få det att fungera.  

3.6.2 KOMPATIBILITETSTEST 
Tv-kort och nedanstående programvara är testat på en dator med 800Mhz Athlon 
processor, 256Mb RAM minne, Soundblaster ljudkort, Geforce 2 grafikkort och Pinnacle 
Rave tv-kort.  
 
För att kunna spela in tv-program måste datorn vara utrustad med ett tv-kort. Till tv-kortet 
ansluts en vanlig antennkabel från ett tv-uttag i väggen. För att kunna fånga upp tv-
signalerna används programmet VirtualVCR. VirtualVCR fungerar bäst med WDM 
drivrutiner, vilka specificerar ett antal regler för signalinfångning. Om grafikkortet byts ut, 
måste WDM drivrutinen ominstalleras och datorn startas om21. Det krävs vanligtvis olika 
WDM:er för olika signalinfångningsprogram. Den WDM som rekommenderades och 
                                                 
21 http://www.comprousa.com/support/faq/drivers.htm 
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användes i kompatibilitetstestet heter btwdm 5.3.6. Det går inte att ha två olika WDM:er 
för signalinfångning installerade på datorn, då dessa ”krockar” med varandra, även om 
bara det ena tv-programvaran är igång. Vidare måste även DirectX (se 3.2.1 begreppslista) 
installeras, som ger VirtualVCR direkt tillgång till datorns hårdvara. På Win XP finns dock 
DirectX 8.1b redan installerat. VirtualVCR kräver DirectX 8.1, som kan laddas ner och 
installeras från Microsoft innan VirtualVCR används. DirectX är bakåtkompatibelt, vilket 
innebär att äldre drivrutiner fungerar med en nyare version av DirectX. Däremot fungerar 
inte nyare drivrutiner med en äldre version av DirectX. Trots att datorn och dess hårdvara 
fungerar utmärkt med Windows 95/98/ME/XP kan den få problem när DirectX används. 
Om så är fallet måste drivrutinerna uppdateras till den hårdvara som inte fungerar 
ordentligt med DirectX. Sådana drivrutiner kan vanligtvis laddas hem från 
hårdvarutillverkarens hemsida.  
 
VirtualVCR fungerar bäst med en video komprimerings codec som komprimerar video när 
den fångas in. Det rekommenderas att använda MJPEG (se 3.2.2 komprimeringar) 
komprimering då den komprimeringen är snabb och för det mesta ger bra resultat. En av de 
snabbaste MJPEG komprimerarna är en från Pegasus Imaging Ett annat alternativ på 
komprimerare är Huffyuv. Den är gratis och fungerar bra med VirtualVCR för 
komprimering vid bild-infångning. Vid infångning är det bäst att använda YUY2 
färgformat vid användning av MJPEG eller Huffyuv video komprimering. Då det ger bäst 
resultat med den lägsta processor användandet. 
 
Tv-kort som använder BT8*8 chip fungerar bra. VirtualVCR har testats med ett Pinnacle 
PCTV Rave kort med btwincaps WDM drivrutin . På www.digtv.ws står det att 
VirtualVCR även fungerar med 5.1 WDM drivrutin från Pinnacle. Bilden nedan visar 
minsta rekommenderade processorhastighet till respektive komprimering och upplösning. 
 

 
Figur 3, processor krav.22 
 
Testerna utfördes med utrustning som var tillgänglig på Högskolan Dalarna. Dessa var 
Nokia 8310, Ericsson  T68, Compaq IPAQ pocketpc. Det hade önskats fler tester av 

                                                 
22http://www.pinnaclesys.com/docloader.asp 
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mobila enheter för att validera Microsofts information om vilka enheter MIIT stödjer, men 
detta har ej kunnat genomföras pga. begränsade resurser. De enheter som testats har dock 
visat tjänsten som den är tänkt. 

3.7 DOKUMENTATION 
Den dokumentation som har skapats förutom examensrapporten är en 
systemdokumentation. Systemdokumentationen innehåller: Samverkan av moduler samt 
beskrivning av dessa, sitemaps, innehåll webbsidan, innehåll i sida för mobila enheter. 
Beskrivning av programmet SpelainTV 
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4. MICROSOFT MOBILE INTERNET TOOLKIT 
Mobiltelefoner har blivit en del av vår vardag, och nya mobila enheter som Palm Pilot, 
Pocket PC och den kommande Auto PC:n är på väg att läggas till i den listan. Det 
intressanta med dessa mobila enheter är deras förmåga att koppla upp på Internet och köra 
webbapplikationer. Mobila applikationer kan idag visa alla typer av data till alla användare 
i alla delar av världen. Olika mobila enheter stödjer olika programmeringsspråk. En del 
stödjer WAP och WML, en del stödjer HTML eller en begränsad version av HTML och 
vissa stödjer båda eller något annat språk. För att råda bot på detta trassel med olika 
standarder har Microsoft introducerat en ny plattform för utveckling av mobila 
applikationer, kallad Microsoft Mobile Internet Toolkit (MMIT) eller helt enkelt .NET 
Mobile23.  
 
.NET Mobile är en tillbyggnad i Microsoft ASP.NET och Microsofts .NET Framework. 
.NET Mobile är en uppsättning serverexekverande mobilwebbserverkontroller för att 
utveckla applikationer för mobila enheter, såsom Wap-telefoner och PDAs. Det är dessa 
kontroller som genererar olika kod för olika enheter, såsom WML 1.1, HTML 3.2, eller 
kompakt HTML.  
 

4.1 SÅ FUNGERAR ASP .NET MOBILE 
En webbklient begär en webbsida 
Begäran transporteras över Internet 
Begäran tas emot av IIS ( se 3.2.1  begreppslista) 
Begäran hanteras av .NET framework 
Den begärda sidan kompileras av ASP.NET 
.NET Mobile hanterar samtliga mobila enheter som erfordras 
Sidan returneras till klienten 
 
Mjukvarukrav 
För att utveckla mobila applikationer med .NET Mobile måste följande komponenter 
finnas installerade. 
Windows XP, 2000 Professional eller Server med IIS 5(Internet Information Server) eller 
senare. 
Alla Windows 2000 service packs  
ASP.NET framework  
Microsoft Mobile Internet Toolkit (MMIT) hämtas gratis från Microsofts hemsida (100Mb, 
ingår i senare versioner av Visual Studio.net). 
Internet Explorer 6.0 eller 5.5  
 
Dessutom är det en fördel att ha tillgång till valfri WAP emulator för att se hur tjänsten ser 
ut i wap-telefoner. 
 
 
 
 
 
OBS! 
                                                 
23 http://butik.pagina.se/fb_mspdotnet.asp 
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Eftersom .NET Framework SDK och Mobile Web SDK är två separata produkter måste 
kompatibla versioner användas! Äldre versioner av Mobile Web SDK fungerar kanske inte 
med nyare versioner av .NET Framework SDK. I Framework 1.1 ingår Mobile Web SDK. 
 

4.2 .NET MOBILFORMULÄR 
Innan tillkomsten av ASP.NET var det svårt att programmera mobilapplikationer och 
mobilwebbformulär. Trådlösa enheter saknar dessvärre en standarduppsättning funktioner 
eller egenskaper som programutvecklaren kan lita på finns till hands. Man var alltså 
tvungen att skriva ny sida för varje ny enhet som man ville stödja (mobiltelefoner krävde 
annan kod än handdatorer). Mobilformulär är ASP.NET:s lösning på problemet. 
Programmeringsmodellen för sådana formulär är nästan identisk med den som finns för 
ASP.NET –sidor. Syntaxen är likartad och filändelsen är som vanligt .aspx. Styrkan med 
mobilwebbformulär kommer sig av faktum att de utnyttjar specialiserade serverkontroller, 
som är särskilt utformade att användas med mobila enheter. Kontrollerna gör det mesta 
möjliga av enheternas bildskärmar och anpassar sig automatiskt efter olika typer av 
enheter. Programmeraren kan alltså skriva en version av sidan och ändå stödja allt från 
Nokias mobiltelefoner till Compaq IPAQ Pocket PC. Mobilwebbformulär fungerar även i 
normala webbläsare, precis som ASP.NET –sidor 
 

4.2.1 SKILLNAD MELLAN VANLIGA ASP.NET FORMULÄR OCH 
MOBILFORMULÄR 
Mobilformulär fungerar ungefär som ett vanligt formulär i asp.net. Den största skillnaden 
är att mobilsidor får innehålla hur många formulär som helst, medan ASP.NET –sidor bara 
får innehålla ett. Varje formulär kan innehålla data och egna kontroller. På så sätt behöver 
enheten inte hämta nya sidor lika ofta. En sida kan skicka data till sig själv; beroende på 
vilka val som har gjorts kan sidan då visas i ett annorlunda format. Ett mobilformulär och 
en mobilsida är alltså två högst separata enheter. En enda mobilsida kan innehålla ett helt 
programs mobilformulär. Se bild och kod exempel nedan. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
Exempel 
Den här sidan har två Mobilformulär:  

Formulär 1 
Visar en textbox 
och en knapp. 
 
Skicka vidare till 
formulär 2 
 
 

Formulär2 
Visar åldern 
 
 

Mobilsida 

Sänder över Formulär1 

Användaren skriver in sin ålder 

Visar åldern 
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<%@ Page 
Inherits= 
"System.Web.UI.MobileControls.MobilePage"%> 
<%@ Register 
TagPrefix="Mobile" 
Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
Assembly="System.Web.Mobile" %> 
<script runat="server"> 
Dim age 
 
Sub AgeClick(sender As Object, e As EventArgs) 
age=text1.Text 
ActiveForm=Form2 
End Sub 
Sub Form2_Activate(sender As Object,e As EventArgs) 
  message.Text="You are " & age & " years old" 
End Sub 
</script> 
 
<Mobile:Form id="form1" runat="server"> 
<Mobile:Label runat="server">Age?</Mobile:Label> 
<Mobile:TextBox runat="server" id="text1" /> 
<Mobile:Command runat="server" OnClick="AgeClick" Text="Submit" /> 
</Mobile:Form> 
 
<Mobile:Form id="form2" runat="server" OnActivate="Form2_Activate"> 
<Mobile:Label runat="server" id="message" /> 
</Mobile:Form> 
Figur 4, exempel: Mobilformulär. 
 
När en sida har två eller flera formulär, öppnas alltid det första formuläret på sidan som 
default. Det första formuläret har en label (ettiket) med texten ”Age?”, en Textbox där 
ålder kan skrivas in samt en knapp (command).  
Det andra formuläret aktiveras när command knappen i formulär ett (Form1) har trycks 
ner. Formulär två (Form2) visar då det inskrivna värdet som skrivits in i textboxen i 
formulär ett. Varje formulär visas som en egen sida. 
När applikationen körs i en handdator ser det ut som figur 5 nedan visar. 
 
 
 
Form 1 

Age? 
11  

Submit
 

 

Form 2 
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You are 11 years old 
 
 
 
 
 
 
Figur 5, exempel: Mobila formulär i handdator. 
 
När applikationen körs i en wap-telefon ser det ut som figur 6 nedan visar. 
 
Form 1 
 

 
 
Form 2 
 

 
 
Figur 6, exempel: Mobila formulär i wap-telefon. 
 
 
 

4.3 HANTERING AV OLIKA ENHETER 
I dagens mobila värld, måste olika versioner av data laddas för olika enheter. Detta 
inkluderar många olika browserversioner, personal digital assistans(PDAs), Wap-telefoner 
och andra enheter som kommer att släppas på marknaden i framtiden. Varje enhet kommer 
med olika fönsterstorlek, dataöverföringsformat, och bandbreddsbegränsningar.  
Mobile.NET  stödjer dessa enheter genom att använda sig av en custom server control. När 
en enhet går in på en Mobile.NET-sida, känner sidan av vilken enhet det är genom att söka 
igenom en konfigurationsfil, och därifrån hämta de inställningar som gäller för enheten. 
När det är gjort, tranformerar custom server control sidan i lämpligt format och presenterar 
den för klienten. Se vilka enheter mobiletoolkit stödjer i bilaga 6. 
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En ASP.NET –etikett, till exempel en Label, behöver bara bekymra sig om att skicka 
HTML-kod till webbläsaren och bryr sig inte om hur eller hur mycket av texten som visas. 
En mobil etikett måste emellertid ta hänsyn till enheternas små skärmar och tillhandahålla 
en pagineringsmekanism som delar upp texten i flera sidor om texten är lång. Dessutom 
ger en mobiletikett ifrån sig enhetsberoende kod. Den skickar HTML-kod till webbläsaren 
och WML-kod(Wireless Modeling Language) till de flesta mobiltelefoner. 
 
 

 
figur 724 
 
 

4.3.1 SKRÄDDARSY INNEHÅLLET MED DEVICESPECIFIC 
KONTROLLEN 
Även om ASP.NET anpassar utformningen av  mobilkontrollerna efter den anropade 
enheten kan det finnas stunder då det inte räcker. Till exempel skulle en viss kontroll visas 
i en mobiltelefon men en annan i en handdator. Om någon har en apparat med en 
färgskärm och besöker en webbplats kanske de vill se en logotyp. Det är precis vad 
elementen <DeviceSpecific> och <Choice> är till för. Med dem kan olika data överföras 
beroende på vilka parametrar enheterna skickar. 
 
Exemplet nedan visar hur en enkel Mobile Internet Toolkit-sida visar en gif, wbmp eller 
jpeg bild, beroende på vilken enhet som angriper sidan. För att undersöka vilken enhet 
sidan jobbar med, kommer den att undersöka enhetens browseregenskaper. Dessa 
egenskaper finns samlade i System.Web.Mobile.MobileCapabilities klassen. En egenskap i 
klassen är PreferredImageMime(vilken typ av bildformat enhetens browser stödjer). 
Exemplet använder två filter ”prefersWBMP” (WBMP bildformat för Waptelefoner ) och 
isPocketIE”(”Internet explorer för handdatorer”).  

 

Example 4 
   <mobile:form id="Form1" runat="server"> 
      <mobile:Image id="Image1" runat="server" ImageUrl="../sample.gif"              
AlternateText="Device does not support images"> 
                                                 
24 http://www.fawcette.com/Archives/premier/mgznarch/vbpj/2001/09sep01/dw0109/dw0109-1.asp 
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         <DeviceSpecific> 
            <Choice ImageUrl="../sample.wbmp" Filter="prefersWBMP"> 
 </Choice> 
            <Choice ImageUrl="../sample.jpg"  Filter="isPocketIE"> 
 </Choice> 
         </DeviceSpecific> 
      </mobile:Image> 
   </mobile:form> 
 
Image kontrollen ovan innehåller även en default URL till en bild som i det här fallet är 
”sample.gif. Det första som händer när imagekontrollen exekveras är att kompilatorn går in 
i Device specific sektionen för att kolla om något av filtren matchar med enhetens 
egenskaper. Matchar filtret ”prefersWBMP” visas bilden sample.wbmp och matchar filtret 
”isPocketIE” visas bilden sample.jpg. Om inget av filtren matchar enhetens egenskaper, 
visas defaultbilden sample.gif. Slutligen om enheten inte stödjer bilder överhuvudtaget 
kommer browsern för enheten att visa text från Image kontrollens AlternateText egenskap. 
Som i det här fallet skriver ut ”Device does not support images”.  
 

4.4  MOBIL WEBBSERVER KONTROLLER 
Command 
Command kontrollen används för att utföra en händelse på en Mobile enhet. Till exempel 
att posta tillbaka värden till servern som användaren skrivit in. 
 
Form (formulär) 
En kontrollbehållare på mobilsidor 
 
Image 
Image kontrollen används för att visa en bild i en mobilenhet. Det är möjligt att specificera 
flera bildfiler i Image kontrollen. Image kontrollen kommer sedan att välja den rätta bilden 
för den angripna mobiltelefonen. 
 
Label 
Label kontrollen används för att visa text i en mobil enhet. Det finns två sätt att tilldela 
labeln text. Antigen fyller programmeraren i texten i designläge eller så tilldelar denna 
labeln text programmeringsmässigt. Tilldelas labeln text programmeringsmässigt skrivs 
den text som fyllts i via designläget över. 
 
Link 
Link kontrollen används för att skapa en hyperlänk i en mobilenhet. När användaren 
klickar på länken tas denna vidare till antigen en ny sida eller en ny form. 
 
List 
List kontrollen används för att skapa en lista i en mobilenhet.  
 
MobilePage 
MobilePage kontrollen definierar en basklass för alla mobila sidor. En mobil sida kräver 
två direktiv. Sid direktiv och register direktiv. 
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Sid direktiv 
Sid direktivet talar om för ASP att använda mobila sidor istället för vanlig asp.net sidor 
som används för traditionella browsers. 
 
Register direktiv 
Register direktivet definierar vilket prefix som kommer att användas för varje kontroll på 
sidan. 
 
En mobilsidan kan börja ungefär så här: 
 
<%@ Page Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %> 
<%@ Register TagPrefix="Mobile" 
Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
Assembly="System.Web.Mobile" %> 
 
AdRotator 
Visar annonser från en annonsfil som är i xml-format 
 
Calendar 
Visar en interaktiv kalender 
 
CompareValidator 
Jämför en kontrolls värde med ett konstant värde i en annan kontroll. 
 
CustomValidator 
Kan innehålla anpassade verifieringsrutiner 
 
RangeValidator 
Kontrollerar att en kontrolls värde ligger inom ett angivet intervall. 
 
RegularExpressionValidator 
Verifierar innehållet i en kontroll med hjälp av ett mönsteruttryck 
 
RequiredFieldValidator 
Säkerställer att ett värde har matas in i en kontroll(att den inte är tom) 
 
StyleSheet 
Används för att organisera kontrollernas stilar; själva kontrollen är osynlig. 
 
ValidationSummary 
Skriver ut en sammanfattning av verifieringsfelen som har förekommit på sidan. 
 
 
Objectlist 
Objectlistkontrollen är en mera avancerad lista jämfört med den vanliga listkontrollen. 
Objectlistan gör det möjligt att knyta ett antal händelser för varje rad i listan. 
 
Panel 
Panel fungerar som en container, i vilken olika kontroller kan placeras.  
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Selectionlist 
Selectionlist kontrollen används för att skapa en lista i en mobilenhet. Skillnader mellan 
selectionlist och en vanlig lista är följande:  
En selectionlist kontroll stödjer flera val och list kontrollen stödjer bara ett val.  
En selectionlist kontroll stödjer rullgardinsmenyer, komboboxar och radioknappar. 
Listkontrollen stödjer bara en vanlig lista.  
En selectionlist kontroll erbjuder inte möjligheten att använda sig av paginering.  
 
Textbox 
Textbox kontrollen används för att skriva in text ifrån en mobilenhet. Textboxen kan även 
tilldelas text via designläge eller programmeringsmässigt. Tilldelas textboxen text 
programmeringsmässigt skrivs den text som fyllts i via designläget över. Textboxen kan 
endast visa text på en rad. 
 
TextView 
Textview kontrollen används för att visa text och kan visa text i flera rader. Textview 
kontrollen kan tilldelas text via designläge eller programmeringsmässigt. Tilldelas 
Textview kontrollen text programmeringsmässigt skrivs den text som fyllts i via 
designläget över.  
 
PhoneCall  
Phonecall kontrollen används för att placera telefonnummer i en mobilenhet. När 
användaren klickar på ett telefonnummer rings det automatiskt upp. Om inte enheten 
stödjer uppringning visas endast telefonnumret.  
 
Device Specific 
Device Specific kontrollen gör det möjligt att presentera sidan på annat sätt för olika 
enheter  
DeviceSpecific kan appliceras på: 
Sidor 
Formulär 
Kontroller 
 

4.5 UTVECKLINGSMILJÖ 
Att använda Mobile.NET som teknik och Mobile Toolkit som utvecklings miljö är helt 
klart att föredra. Att Mobile.NET tekniken automatiskt genererar ut kod till den enhet som 
besöker sidan gör att utvecklaren slipper tänka på varje enhets egenskaper, vilket beskrevs 
i föregående kapitel. Detta spar både tid och tålamod. Mobile toolkit låter användaren 
jobba i ett designläge vilket ger utvecklaren en stor överblick om vad som finns på varje 
sida i mobilen. Varje sida representeras av formar som enkelt dras ut från en toolbox med 
sk ”drag and drop funktion” Se figur nedan. 
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Figur 8, utvecklingsmiljö med kontrollerna till vänster. 
 
Vidare kan användaren enkelt dra ut webbformkontrollerna och placera dem i önskat 
formulär. Utvecklingsmiljön i Mobile Toolkit är användarvänligt, inte minst på grund av 
att utvecklaren har tillgång till en kompilator som kompilerar alla kod. Alla enkla 
programmeringsfel som en ”fnutt” för lite, behöver användaren inte tänka på. Även detta 
spar mycket tid.  

 

4.6 SKILLNAD MOT VANLIG ASP 
Mobilwebbkomponenten i ASP.NET liknar inget som fanns att tillgå i klassisk ASP. 
Mobilwebbformulär gör det enkelt att skriva mobilprogram. Mobilserverkontrollernas 
utseende anpassas efter miljön där de visas, och sidorna har många funktioner gemensamt 
med motsvarigheterna i ASP.NET. Före mobilwebbkomponentens tillkomst var 
programmeraren tvungen att skriva flera versioner av samma sida om han ville stödja 
mobila enheter, eller åtminstone lägga på XSL, vilket tog lång tid och var mycket 
komplicerat. Dessutom var han ofta tvungen att lära sig olika programmeringsspråk om 
han ville ge sig in på den här arenan, till exempel WML och WAP-protokollet. ASP.NET 
gör det mycket enklare att ta fram mobilprogram. Det är lätt att skapa komplicerade 
användargränssnitt och koden skrivs med samma gamla vanliga ASP.NET syntax och 
begrepp. 
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel analyseras den metod vi arbetat efter. Slutsatserna svarar mot rapportens 
syfte och mål. 

5.1 UTVÄRDERING AV MODELL 
Metoden, som presenteras i kapitel två har fungerat utmärkt att jobba efter. Att 
genomgående inte dokumentera alltefter arbetes gång har även det fungerat bra. 
Förutsättningen tror vi är att projektgruppen består av ett litet antal personer, som ständigt 
har nära kontakt i det sociala livet och även arbetar under samma arbetstider, 
förutsättningar och ligger på samma kunskapsnivå. Under utvecklandets gång har vi 
ständigt hållit varandra uppdaterade om vilka problem som har lösts. Här ser vi även en 
annan fördel vid nära kontakt vid programmering. Att ständigt hålla medpartnern 
uppdaterad genom att framför skärmen visa vad som gjorts ger en väldigt hög 
inlärningsfaktor för båda parterna.  
 

5.2 SLUTSATSER 
Arbetet har i stort fungerat bra. Vi har insett vikten av en noggrann planering av mål och 
delmål samt att dessa efterföljs. Om vi tittar i backspegeln lades uppskattningsvis 85 
procent av tiden på utveckling av tjänsten och 15 procent på rapporten. Anledningen till 
den ojämna fördelningen är att vi inte ville avgränsa oss alltför mycket, utan göra en 
lösning fullt ut. Då vi inte hade några större programmeringserfarenheter i .NET gick det åt 
mycket tid till kunskapsinsamling och prototyping. Den planering som låg till grund för 
detta examensarbete bestod av en tidsplan. Denna fungerade i början av arbetet. Ju längre 
tiden gick visade det sig dock att tidsplanen var för snäv eller rättare sagt att vi var 
överambitiösa i främst design och funktionalitet, med tanke på hur mycket tid som ska 
läggas ner på examensarbetet. Tidsbristen uppstod främst i slutet av arbetet då småfix efter 
testningen skulle utföras. Det visade sig också att det var svårt att redan från början av 
examensarbetet kunna planera för så lång tid framåt.  
 
Examensarbetets mål är uppfyllt genom att den tjänst som är beskriven i rapporten fungerar 
för samtliga enheter som är beskrivna i målet. Syftet är uppfyllt genom de kriterier som är 
definierade i syftet är beskrivna i kapitel fyra. 
 
I dagsläget finns det allt för få wap-tjänster som lockar allmänheten att använda sig av 
wap-tjänster. Trolig orsak är att det fortfarande går alldeles för långsamt att ”wappa” men 
även att de flesta wap-tjänster i dagsläget bara kan visa en liten mängd text i displayen. 
Något som troligtvis gör att allmänheten hellre läser samma artikel i tidningen eller på sin 
dator på en 17tums skärm. Visst kan det vara bra att ha möjligheten att alltid ha tillgång 
vad som händer i världen genom att wappa in på en nyhetssite. Men oftast kan den nyheten 
vänta tills man kommer hem och kan titta på nyheten i tv-soffan där skärmen är betydligt 
större. Men vissa saker kan man inte vänta med och de sakerna erbjuds inte i dagens wap-
tjänsteutbjud.  
 
Att integrera mobilen med hemmet är något som vi tror kan vara mycket användbart i 
framtiden. De flesta människor har i dagsläget en mobiltelefon och en stor del av 
befolkningen i Sverige har idag även en dator i hemmet med Internetuppkoppling. I och 
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med att göra mobiltelefonen till en förlängd fjärrkontroll, som kan styra saker i hemmet 
kommer det att finns oanade möjligheter vad en mobiltelefon kan stå till tjänst med.  
Tanken med .NET strategin är att IT-systemen ska bli enklare att arbeta med oavsett om 
användaren sitter på kontoret, hemma eller på någon annan plats. Grunden för hela 
konceptet är Internet, som i ännu högre grad kommer att bilda stommen för IT-system 
framöver. I och med den nya tekniken öppnas nya dörrar för WAP-tjänster. 
 
Vi har med idén som beskrivs i denna rapport ”Att kunna spela in tv-program på datorn i 
hemmet från mobilen” kanske väckt en ny tanke för många vad man kan göra med en 
mobiltelefon. 
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Bilaga 1 - Samverkan av moduler samt beskrivning av dessa  
 
Gemensamma moduler för Internet 
 
Moduler: 
Loggin 
Val datum och kanal 
Programtablå 
Spela in 
Databas 
 
Modul flöde 
Loggin 
 
Val datum och kanal 
 
Programtablå 
 
Spela in 
 
Modul flöde grafiskt 
 
Webbsidan 
 
Loggin 

 
 
 
 
Val datum och kanal 

 
 
 

 

 

D
B
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Tv-tablå 

 
 

 

 

 

 

 

handdator 
 

Loggin 

 
 

 

D
B



 
 

 
 

32

Val datum och kanal 

 
 

 

Tv-tablå 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mobil 
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Modul Loggin 
Modul för att logga in med sitt användarnamn och sitt lösenord. Detta för att sedan kunna 
styra de väntande inspelningarna till rätt användare. 
 
Funktion Loggain() 
I funktionen skall användarens användarid och lösenord tas emot. Dessa parametrar 
kontrolleras mot databasen så att användaren har loggat in rätt, har behörighet. 
 
Modul Val datum och kanal 

DB 

Välj datum 
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Efter inloggningen får användaren välja datum och kanal. Modulen låter användaren välja 
datum och kanal och presenterar sedan det valda datumet/kanalens tv-tablå för användaren. 
Modulen visas även utan inloggning på webbsidan. Men efterföljande modul Tvtablå 
innehåller då inte möjligheten att kunna spela in. 
 
Funktion ValDatumKanal() 
I funktionen tas det valda datumet och kanalen emot. Funktionen hämtar sedan alla tv-
program från xml-filen utifrån valet och sorterar och visar dem för användaren med hjälp 
av modulen TVtablå.  
 
TVtablå 
Programmen visas i form av en sorterad tv-tablå där det tidigaste tv-programmet visas 
först. Modulen TVtablå innehåller även en länk(spelain) för varje tv-program, som gör det 
möjligt att spela in det valda tv-programmet.  
 
Funktion ValAvProgramITVtablå() 
När användaren valt program och klickat på länken ”spelain”, tas de viktigaste 
parametrarna för det valda programmet ut ifrån tvtablån t.ex. starttid,stopptid,program. 
Dessa parametrar sänds sedan över till modulen Spelain som lagrar en väntande inspelning 
i databasen. 
 
 
Modul Spela in 
Modulen lagrar en väntade inspelning av det valda tv-programmet i databasen. Modulen 
kontrollerar även att inga andra väntande inspelningar finns under tidsintervallet för tv-
programmet i databasen. Skulle det krocka visar modulen en ruta där användaren kan välja 
om det nya tv-programmet ska ersätta den redan tidigare väntande inspelningen eller om 
den redan väntade inspelningen skall bevaras och inte ersättas med den nya. 
 
Funktion SpelaIn(string starttid, string stopptid) 
Funktionen tar emot de parametrar som kommer från funktionen ValAvProgramITVtablå() 
och utför en kontroll emot databasen med hjälp parametrarna. Om den begärda 
inspelningen krockar med någon redan väntade inspelning visar funktionen rutan där valet 
om inspelningen skall fullföljas eller inte. Om Inspelningen går igenom kontrollen mot 
databasen, görs en insert i databasen med de mottagna parametrarna. Parametrarna 
innehåller den information Programmet SpelainTV behöver för att kunna gör en inspelning 
av det valda programmet. 
 
Modul Databas 
Utveckling av databasen 
Utvecklingen började med att skriva ner de funktioner som ska använda sig av databasen. 
Dessa är ”bli medlem” där användaren kan skriva in sina personuppgifter, ”logga in” där 
användaren kan bekräfta sitt medlemskap och få åtkomst till inspelningsfunktionen, ”spela 
in” där användarens önskade inspelningar registreras till databasen och ”visa uppgifter” där 
användaren kan se och ändra sina personliga uppgifter samt väntande inspelningar. Vi 
normaliserade de tänkta uppgifterna och valde databas. 
 
Databaskonstruktion 
Efter att kommit fram till vad databasen bör innehålla sorterades objekten som skulle vara 
med i datamodellen. Objekten är Medlemmar, Inspelning Admin och Info. Se figur 3.  
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Objekten och attributen börjar med stor bokstav, likaså första bokstaven i varje ord vid 
sammansatta ord som ex. UserId. Varje objekt fick ett Id-nummer för att lättare göra 
utsökningar, men det är UserId som är primärnyckel i tabellen Medlemmar och 
främmandenyckel i tabellen Inspelning. Id-numret syns aldrig och är inget som användaren 
behöver bry sig om. I tabellen Medlemmar finns de uppgifter som är nödvändiga för att 
flera användare ska kunna använda sig av tjänsten. Tabellen Medlemmar innehåller 
attributen UserId, som är användarens unika användarnamn som skiljer användarnas 
inspelningar åt; Password innehåller lösenordet som används för att bekräfta UserId vid 
inloggningen; Email innehåller emailadresser och är tänkt att användas för att skicka ut 
nyhetsutskick till medlemmarna. 
Tabellen Inspelning som är kopplad till tabellen Medlemmar innehåller attributet UserId, 
vilket innehåller användarnamn som via relationen kopplas till de olika medlemmarna för 
att visa vad de har för väntande inspelningar; Kanal, som innehåller kanalnamn för det 
valda tv-programmet; Program, som innehåller programnamnet på det valda tv-
programmet; Datum, som innehåller datumet för det valda tv-programmet; Start, som 
innehåller starttid för det valda tv-programmet; Stopp, som innehåller sluttid för det valda 
tv-programmet; Speltid, som innehåller längden på det valda tv-programmet; Id, som är en 
räknare och ger således ett unikt id-nummer för varje inspelning.  
 

 
 
figur 3. Datamodellen visar databasens objekt med relationer och attribut 
 
Microsoft Access 
Valet av databas föll på Microsoft Access. Den är lätt att administrera och är relativt billig 
jämfört med andra databaser som till exempel Oracle och SQL-server. Nackdelen är att den 
inte klara lika många samtidiga användare. Vid vilket antal den övre gränsen går verkar 
dock vara en svårbesvarad fråga, då det beror på många yttre omständigheter. Men då alla 
användare är anslutna mot webservicen [skicka inspelningar] som i sin tur är ansluten mot 
databasen blir det endast en uppkoppling åt gången. 
 
 
Programmet SpelainTV 
För att kunna nå de väntande inspelningarna som finns lagrade i databasen måste ett 
användarid och lösenord anges i SpelainTVs inställningsfönster. Inställningarna sparas 
sedan ner i xml-filen inställningar.xml. Inställningarna används sedan varje gång 
huvudfönstret aktiveras för att kunna hämta rätt inspelningar från databasen. 
Inställningarna kan även ändras. Xmlfilen skrivs då över och programmet läser in de nya 
inställningarna. 
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SpelainTV visar de väntande inspelningarna från databasen och visar upp dem sorterat 
efter datum och tid. Vid varje minut jämförs de väntande inspelningarnas starttid med 
datorns systemklocka. Är det dags att göra en inspelning så startas programmet Virtual 
VCR upp och parametrarna Speltid och Kanal skickas med anropet så att Virtual VCR vet 
hur länge det skall spela in och på vilken kanal det skall spelas in från. SpelaInTV låter 
även användaren lägga till och ta bort väntande inspelningar. 
 
Funktion GetTime(). 
En gång i minuten anropas funktionen GetTime(). Funktionen hämtar tiden som datorns 
systemklocka anger, samtidigt som den hämtar de väntande inspelningarna med hjälp av 
funktion ReturneraInspelningar() på Webbservicen HämtaInspelningar. Vid anropet till 
ReturneraInspelningar() skickas användarid med som parameter för att kunna urskilja varje 
användares inspelningar. När funktionen har fått värdena från systemklockan och 
ReturneraInspelningar() jämförs de med varandra. Är de båda tiderna lika tar funktionen ut 
värdena Speltid och Kanal från den matchande väntande inspelningen och skickar med 
dem i anropet till VirtualVCR, som då startar inspelningen. Samtidigt som inspelningen 
startas anropas Webbservicens funktion TabortInspelning() som tar bort den pågående 
inspelningen från de väntande inspelningarna i databasen. 
 
Webbservicen HämtaInspelningar 
HämtaInspelningar tar emot anrop från alla användarna och returnerar deras väntade 
inspelningar från databasen. 
 
Funktion returneraInspelningar(string anvid) 
Funktionen tar emot anrop från SpelainTV där användarens id har skickats med som 
parameter. Funktionen gör sedan en utsökning mot databasen och returnerar de väntade 
inspelningarna till SpelainTV.  
 
Funktionen TabortInspelning(string anvid, string starttid, string datum) 
Funktionen tar emot anrop från SpelainTV där användarid, starttid och datum skickats med 
för att kunna urskilja en specifik rad i databasen. Funktionen gör sedan en delete mot 
databasen och tar bort den rad som motsvara villkoren. 
 
Programmet VirtualVCR 
VirtualVCR är ett  tvsignalsinfångningsprogram som spelar in på hårddisken i AVI fil 
format. Det är detta program som Spelaintv anropar för att utföra inspelningen. VirualVCR 
är ett freeware och går att ladda ner på www.digtv.ws  
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Bilaga 2- sitemaps 
 
Site map webben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startsida 
Spelaintv.asp
x

Logga in Info Kontakta Download Bli medlem 

Inställningar Spela in tv-
program 

Visar info 
om spelaintv 

Registrera 
användaruppg. 

Ladda ner 
spelaintv 

Personliga 
inställningar 

Ta bort 
väntande insp. 

Redigera/avreg. 
Din användare  
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Site map handdator/WAP 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startsida 
spelaintv.aspx 
Logga in 

Val av kanal 
och datum 

Vald tv-tablå 

Spela in 

Inspelning 
registrerad 

Beskrivning 
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Bilaga 3 - Innehåll Webbsidan 
 

 
Figur 1, spelaintv.ses förstasida. 
 
På webbsidan finns lite information om tjänsten under länken ”info”. Där finns även 
information om hur tv inspelningar via datorn fungerar och vilka krav som ställs på den 
egna datorn i hemmet för att kunna göra dessa tv-inspelningar För att få tillgång till 
tjänsten att spela in tv-program måste först medlemskap registreras. Detta sker enkelt 
genom att fylla i önskat användarnamn och lösenord under länken ”bli medlem”. 
Nedanstående ruta visas informationsrutan i mitten av sidan. 
 

 
Figur 2, Ruta för medlemsuppgifter.  
 
Genom att vara medlem finns möjlighet att göra inspelningar från webben, mobilen och 
handdatorn . När inloggning sket på webbsidan kan erfordrade program laddas ner under 
länken ”download”. 
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Figur 3, download. 
 
Som medlem finns även tillgång till tv-tablån med länken ”spela in”, som lagrar valt tv-
programs parametrar i databasen. 
För att få fram tv-tablån och därmed även möjligheten att spela in måste kanal väljas ur 
rullgardinen ”välj kanal” 
 

 
Figur 4, visar rullgardinerna ”välj kanal” och ”välj datum” 
 
Väljs ingen kanal ur rullgardinsmenyn kommer ett meddelande upp om att kanal måste 
väljas. 
 

 
Figur 5, Felmeddelande om att kanal ej valts. 
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Figur 6, tv-tablå med spela in funktion. 
 
När önskat datum och kanal valts kommer kanalens tv-tablå upp. Till höger om 
programnamnet finns en länk ”spela in”. Klickas länken kommer meddelandet i figur xx 
upp och programmets parametrar läggs i databasen tills det är dags att spela in 
programmet. Röd länk betyder att länken är ”använd”. 
 

 
Figur 7, meddelande om att inspelningen är registrerad i databasen. 
 
Klickas länken ”spela in” och ett program redan är registrerat i databasen under samma 
tidsintervall kommer en meddelanderuta upp. Rutan talar om att ett program redan finns 
vid den här tidpunkten och frågar om det ska ersättas med det nyvalda tv-programmet. 

 
Figur 8, meddelande om att programkrock kommer att ske 
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Det finns en rad inställningsmöjligheter på sidan. Under länken ”väntande inspelningar” 
kan medlemmarna se vilka inspelningar de har som ligger och väntar i databasen. Här finns 
det möjlighet att ta bort en väntande inspelning.  

 
Figur 9, väntande inspelningar 
 
Under länken ”inställningar” kan medlemmarna se sina medlemsuppgifter, men kan även 
ändra dessa eller avregistrera sig. Observera att fältet Användarnamn inte går att ända pga 
av att Användarnamn är pn (primär nyckel). 

 
Figur 10, personliga inställningar. 
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Bilaga 4 - Innehåll wap-sidan/handdator 
Tillskillnad från webbsidan så går det här varken att bli medlem, läsa information om 
tjänten, ladda ner program eller ändra inställningar. Här används endast de fyra modulerna 
för att på ett snabbt och smidigt sätt kunna göra sin inspelning. 
 

 
Efter att medlemmen loggat in med sitt användarnamn och lösenord kommer två 
rullgardinsmenyer upp.  

 
En för att välja kanal och en för att välja datum. När kanal och datum är valt kommer vald 
tv-tablå upp. 
 

 
Tv-tablån visar programnamn och starttider. Varje programnamn är en länk. Efter att 
klickat på länken kommer två nya länkar upp, ”beskrivning”, och ”spela in”.  
 

 
Väljs länken ”beskrivning” finns det mer information om valt tv-program. Väljs länken 
”spela in” görs en inspelning.  
 
 

Välj datum 



 
 

 
 

44

 
Ligger det redan en inspelning och väntar inom det angiva tidsintervallet visa en Alert ruta.  
Rutan ger användaren två val: Ersätt väntande inspelning eller ersätt inte väntande 
inspelning med nyvalt tv-program.

Rocky väntar redan på 
inspelning vid den här 
tidpunkten vill du 
ersätta Rocky med din 
nya inspelning? 
Ja 
Nej  
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Bilaga 5 - Programmet SpelainTV 
För att kunna nå de väntande inspelningarna som finns lagrade i databasen måste ett 
användarid och lösenord anges i SpelainTVs inställningsfönster. Inställningarna sparas 
sedan ner i xml-filen inställningar.xml. Inställningarna används sedan varje gång 
huvudfönstret aktiveras för att kunna hämta rätt inspelningar från databasen. 
Inställningarna kan även ändras. Xmlfilen skrivs då över och programmet läser in de nya 
inställningarna. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 11, inställningar 
 
SpelainTV visar de väntande inspelningarna från databasen och visar upp dem sorterat 
efter datum och tid. Vid varje minut jämförs de väntande inspelningarnas starttid med 
datorns systemklocka. Är det dags att göra en inspelning så startas programmet Virtual 
VCR upp och parametrarna Speltid och Kanal skickas med anropet så att VirtualVCR vet 
hur länge det skall spela in och på vilken kanal det skall spelas in från. SpelainTV låter 
även användaren lägga till och ta bort väntande inspelningar. 
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Figur 12, väntande inspelningar 
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Bilaga 6 – Mobila enheter som MMIT stödjer 
En uppdatering av Mobile Internet Toolkit släpptes 13 maj, 2002. Tabellen visa vilka 
enheter MMIT stödjer: 
Device Browser 
@Migo PD-600C Microsoft Pocket Internet Explorer 2002 (4.1) 
Alcatel One Touch 311 Openwave UP.Browser 4.1.23a 
Alcatel One Touch 501 Openwave UP.Browser 4.1.19e 
Alcatel One Touch 511 Openwave UP.Browser 4.1.23a 
Audiovox Maestro Handheld Pocket 
PC 

Microsoft Pocket Internet Explorer 2002 (4.1) 

Casio BE-500 OEM 1.00.62(J) (HTML) 
Compaq iPAQ H3870 Microsoft Pocket Internet Explorer 2002 (4.1) 
Ericsson T20e/ec Ericsson T20/R2A 
Ericsson T29s/sc Ericsson T20/R2A 
Ericsson T39m/mc Ericsson T39/R202 
Ericsson T65 Ericsson T65/R101 
Fujitsu F211i ACCESS Compact NetFront 2.0 
Fujitsu F671i ACCESS Compact NetFront 2.0 
Handspring Treo 180 Blazer 2.0 
Handspring Visor Platinum Blazer 2.0 
HP Jornada 567 Microsoft Pocket Internet Explorer 2002 (4.1) 
Mitsubishi D211i ACCESS Compact NetFront 2.0 
Mitsubishi D503iS ACCESS Compact NetFront 2.0 
Motorola i80s Openwave UP.Browser 4.1.23 
Motorola i90c Openwave UP.Browser 4.1.23 
Motorola Talkabout 191 Openwave UP.Browser 4.1 
Motorola Timeport 270c Openwave UP.Browser 4.1.21b 
Motorola TimePort T260 Openwave UP.Browser 4.1.8 
Motorola V50 Openwave UP.Browser 4.1.16s 
Motorola V200 Openwave UP.Browser 4.1 
NEC FOMA N2001 ACCESS Compact NetFront 2.0 
NEC N211i ACCESS Compact NetFront 2.0 
NEC N503i ACCESS Compact NetFront 2.0 
NEC N503iS ACCESS Compact NetFront 2.0 
Nokia 3285 Openwave UP.Browser 3.1.11A.1 
Nokia 6310 Nokia 1.0 (4.10) 
Nokia 8310 Nokia 1.0 (3.07) 
Nokia 9110i Nokia 1.1 (HTML) 
Nokia 9210 Symbian Crystal 6.0 (HTML) 
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Palm m505 Blazer 2.0 
Palm VIIx AvantGo 4.0 
Palm Vx GoAmerica Go.Web 6.0 
Panasonic GD95 Original Equipment Manufacturer's Version 
Panasonic P503i Original Equipment Manufacturer's Version 
Panasonic P503iS Original Equipment Manufacturer's Version 
Panasonic P821i ACCESS Compact NetFront 2.0 
Samsung SGH-A300 Openwave UP.Browser 4.1.19k 
Samsung SGH-A400 Openwave UP.Browser 4.1.19k 
Samsung SPH-N200 Openwave UP.Browser 4.1.22b 
Samsung SPH-i300 Openwave UP.Browser 4.1.22c1 
Sanyo C1001SA Openwave UP.Browser 3.2 
Sanyo SCP-4700 Openwave UP.Browser 4.1.24f 
Sanyo SCP-6000 Openwave UP.Browser 4.1.23a 
Sharp J-SH07 Original Equipment Manufacturer's Version 3.0
Sharp SH821i ACCESS Compact NetFront 2.0 
Sharp Zaurus MI-E21 Original Equipment Manufacturer's Version 6.2
Siemens ME45 Openwave UP.Browser 5.0.1.1.102 (GUI) 
Siemens M35 Openwave UP.Browser 4.1.16m 
Siemens S40 Openwave UP.Browser 4.1.16 
Sony C1002S Openwave UP.Browser 3.2 
Sony PEG T600C ilinx Xiino 1.0.6a4SJ 
Sony SO210i ACCESS Compact NetFront 2.0 
Sony SO503iS ACCESS Compact NetFront 2.0 
Sprint LG Touchpoint 5200 Openwave UP.Browser 4.1.22b 
Toshiba Genio e550x Microsoft Pocket Internet Explorer 2002 (4.1) 

ja 
Toshiba J-T06 Original Equipment Manufacturer's Version 3.0
 
 
 
 


