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Sammanfattning
Denna  rapport  är  det  examensarbete  författaren  utfört  som  avslutande  del  i  studierna  på 
civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning, inriktning Integrerad Produktutveckling 
vid  institutionen  för  Maskinkonstruktion,  på  KTH  i  Stockholm.  Examensarbetet  är  en 
produktutvecklingsprocess  utförd  på  Ameibo  AB  i  Stockholm.  Rapporten  är  strukturerad  i  
kronologisk  ordning  och  beskriver  de  metoder  som  användes  under  arbetets  gång, 
implementationen av dessa metoder samt presenterar resultatet av arbetet.  Avslutningsvis ges 
rekommendationer till uppdragsgivaren samt förs en diskussion kring de erfarenheter som detta 
arbete givit författaren. 

Ameibo är ett företag i Stockholm som distribuerar film på internet. Syftet med detta arbete var att 
undersöka möjligheten att utveckla den befintliga tjänsten till att även innefatta filmdistribution till  
mobiltelefoner. Uppdragsgivaren ville ha ett antal punkter undersökta innan utveckling av en sådan 
tjänst inleddes. Några av de mer tongivande bitarna som behövde undersökas var marknadsläget 
för mobila plattformar, en teknisk jämförelse av dessa plattformar och tekniska detaljer kring att 
spela upp film på mobiltelefoner. Avslutningsvis skulle en prototyp utvecklas baserad på resultaten 
av den inledande undersökningen. 

En  produktutvecklingsprocess  i  tre  delar  utfördes;  informationssökning,  beslutsprocess  och 
utveckling  av  prototyp.  Informationssökningen  utfördes  för  att  skapa  en  ökad  förståelse  för 
problemet  samt  kartlägga  den  teknik  som  är  tillgänglig  för  filmvisning  på  mobiltelefoner.  I  
beslutsprocessen användes en beslutsstödsmetod i  form av en viktningsmatris för att objektivt 
bedöma  de  olika  plattformarna,  för  att  sedan  välja  en  att  utveckla  prototypen  emot.  I  den 
avslutande utvecklingsfasen programmerades en prototyp mot den valda plattformen baserat på 
resultatet  av  informationssökningen  som  utfördes  i  förstudien.  Vidare  förbereddes  för 
vidareutveckling och produktion genom att utveckla den process där de befintliga filmfilerna, av 
hög  kvalitet  och  därmed  storlek,  kodades  om  till  ett  format  av  mindre  kvalitet,  anpassat  för 
mobiltelefoner. Den totala arbetsgången gick från idé till färdig prototyp. 
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Abstract 
This report is the result of a master thesis carried out by the author, student at the Royal Institute 
of Technology(KTH). The task was performed as a product development process at  a company 
called  Ameibo  AB,  located  in  Stockholm.  It  is  the  final  task  of  the  studies  at  the  Master's 
programme Design and Product Realization. The report is structured in a chronological order and 
describes the methods used,  the implementation of  these methods and a presentation of the 
results given from these studies.

Ameibo is  a company located in Stockholm, distributing films on the internet.  The aim of this  
master thesis was to investigate the possibilities of entering the market for portable devices. The 
company  wanted  a  suggestion  of  a  solution  based  on  the  market  for  portable  devices  and 
platforms, a technical comparison of different platforms and some technical details regarding film 
distribution on portable devices. A prototype based on the outcome of the results in the initial 
study was expected.

A product  development process  divided into three phases was carried out;  information study, 
decision-making process and development of prototype. The information study was intended to 
increase the subject knowledge and mapping of the technical details regarding film distribution on 
portable  devices.  Decision-making  methods  was  used  to  objectively  compare  the  different 
platforms available, and recommend one of them for prototype development. In the development 
phase a prototype was programmed for the chosen platform, based on the results of the initial  
study. Along with the prototype a transcoding process was developed for encoding films from the 
existing high quality format into a format suited for portable devices. The total work flow went  
from idea to prototype.

The last part of the report describes the prototype and gives recommendations to the company. 
Needs for making the product ready for market launch are handed over in a concluding discussion.
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1 Introduktion
Den här rapporten är resultatet av det examensarbete Anders Jansson utfört på Ameibo under 
perioden november 2009 till april 2010. Arbetet avslutar civilingenjörsstudierna på programmet 
för  Design  och  Produktframtagning,  med  inriktning  på  integrerad  produktutveckling,  vid  KTH, 
Stockholm. 

I kapitlet presenteras bakgrunden till arbetet med att utveckla en mobil filmvisningstjänst. Även 
syfte, mål och avgränsningar behandlas.

1.1  Ameibo

Ameibo är ett Stockholmsbaserat företag som erbjuder en tjänst där kunder kan ladda ned film på 
internet. Kunden betalar för sin film precis som i affären och kan sedan ladda ned en digital kopia 
antingen för en tidsbestämd hyrperiod eller för köp med obegränsat antal visningar. Genom att 
ladda upp de filmer som köpts till  andra kunder,  ges en avkastning till  kunden baserat på hur 
mycket  data  som laddats  upp.  Tjänsten  använder  bittorrent-protokollet  för  överföring  av  filer. 
Ameibo har ungefär 5200 filmer i sin katalog. Filmerna är av DVD- eller HD-kvalitet vilket vanligtvis  
resulterar i filer större än en gigabyte. Med den växande marknaden för smartphones har dessa i 
högre  grad  letat  sig  fram  även  till  privatpersoner.  För  att  bredda  tjänsten  är  Ameibo  därför 
intresserade av att träda in på den mobila marknaden. 

1.2  Problembeskrivning

Innan  en  mobil  filmvisningstjänst  utvecklas  behöver  ett  antal  områden  undersökas  närmare. 
Aktuell kvalitet på filmerna är av olika anledningar onödigt stor för att användas i mobiltelefoner. 
Den  höga  upplösningen  kan  inte  utnyttjas  på  dagens  mobiltelefoner  då  upplösningen  i  dess 
skärmar är för liten. Vidare har mobiltelefoner begränsad hastighet över 3G-nätet, vilket skulle leda 
till  långa  överföringstider  för  stora  filmfiler.  Det  finns  även  en  ekonomisk  aspekt  då  kunder 
antingen betalar per nedladdad gigabyte data eller har en månatlig maxgräns för hur mycket data 
som får laddas ned. Punktlistan visar en vidareutvecklad arbetsbeskrivning. 

• Teknisk jämförelse av App Store, Android Market samt dylika mobila plattformar vad gäller:

◦ API/SDK

◦ IDE/Utvecklingsverktyg

◦ Testverktyg/emulator

• Marknadsanalys:

◦ Sålda enheter

◦ Framtidsutsikter

• Stöd för filmvisning på olika plattformar med avseende på:

◦ Kodek

◦ Filformat/Containers
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◦ Upplösning

• Jämför filstorlek och bandbredd, hitta lämplig kvalitet.

• Distribution/ protokoll.

• Betalningslösningar för mobila enheter.

Det finns flertalet plattformar för mobiltelefoner på marknaden varför en teknisk jämförelse av 
dessa bör genomföras innan en applikation utvecklas. Vilket programmeringsspråk som används 
vid utveckling mot en viss plattform är av intresse. Vidare bör kostnader för utvecklingsverktyg 
beaktas.  Även distributionskostnader för en applikation på respektive plattforms mjukvarubutik 
behöver  undersökas.  En  mjukvarubutik  kan  representeras  av  exempelvis  ett  program  på  en 
plattform. Det gemensamma för mjukvarubutikerna på de olika plattformarna är att användaren 
kan köpa nya spel och program för att anpassa sin mobiltelefon eller utöka funktionaliteten på 
densamma. Avslutningsvis väntas lämplig plattform för utvecklingen att presenteras under arbetets 
gång.

Det finns ett antal olika multimediabehållare att använda för ljud- och videoströmmar. En behållare 
är inom datateknik ett filformat som kan innehålla olika data såsom ljud, bild, undertexter, kod etc. 
Det finns olika multimediabehållare på marknaden och en studie kring vilka multimediabehållare 
som  stöds  av  de  olika  mobila  plattformarna  behöver  genomföras.  Beslutet  om 
multimediabehållare bör ta plattformars stöd för kodek, undertexter, filformat och upplösning i  
beaktande. 

I  dagsläget  används  bittorrent  som  filöverföringsprotokoll  av  Ameibo.  Bittorrent  är  ett 
filöverföringssprotokoll som bygger på att användare som laddat ned data delar ut detta data för 
vidare  distribution  till  andra  användare.  Protokollet  är  säkert  och  stabilt.  Genom  att  en 
kryptografisk  kontrollsumma(SHA-11)  genereras  till  varje  fil,  kan det  kontrolleras  varje  gång en 
nedladdning skall  påbörjas  ifall  denna summa överensstämmer med den förväntade.  Om data 
blivit korrupt eller manipulerats, med exempelvis skadlig kod som ett virus, kan dataöverföringen 
ej initieras. Stabiliteten kommer av att nedladdning sker från flera olika källor, istället för att endast  
en central server distribuerar data till olika klienter. Det medför att bortfall av en källa inte behöver 
påverka den totala nedladdning då andra källor finns att tillgå, till skillnad från en central server där 
hela  nedladdningen  skulle  avbrytas.  För  att  dela  ut  data  krävs  att  bittorrent-klienten  är  aktiv. 
Bittorrentprotokollet är inte lämpligt i mobiltelefoner då det för det första drar en hel del batteri 
och  dessutom  är  väldigt  bandbreddskrävande  vilket  är  oekonomiskt.  Vidare  är  datatrafiken 
uppströms  i  3G-nätet  begränsad,  varför  det  skulle  krävas  väldigt  många  källor  möjliggöra 
överföring av en film. Vidare finns det på vissa plattformar bara möjlighet att köra ett program i  
taget, varför antalet användare som delar ut filmer skulle bli väldigt får. I mobiltelefoner finns det 
möjlighet att hämta en film och spela upp den direkt med protokollen hyper text transfer protocol 
(http) eller real time streaming protocol (rtsp). Det behöver redogöras för vilket protokoll som är 
lämpligt att användas i en mobil filmvisningstjänst.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1  
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1.3  Syfte och mål

Syftet  med  det  här  examensarbetet  var  att  undersöka  möjligheterna  att  strömma  film  i 
mobiltelefoner.  Det  slutliga  målet  var  att  presentera  en  prototyp  i  form  av  en  applikation. 
Applikationen förväntades utvecklas efter resultaten av de studier som genomförts kring mobila 
plattformar, filformat och -storlek samt filöverföringsprotokoll. Syftet med utredningen är att ge en 
grund för utvecklingen av en mobil filmvisningstjänst samt att även ge stöd åt utveckling mot andra 
plattformar i framtida eventuella vidareutvecklingar av tjänsten. 

1.4  Avgränsningar

Examensarbetet utfördes enskilt och var praktiskt begränsat till 20 veckor. Den arbetsbeskrivning 
som  företaget  hade  presenterat  fick  efter  kritisk  granskning  avgränsas.  Ett  område  kring 
betalningslösningar  för  mobiltelefoner  uteslöts  helt  då det  ansågs  vara för  stort  för  att  kunna 
behandlas  inom  tidsramen  för  detta  examensarbete.  Vidare  har  ingen  hänsyn  tagits  till 
kopieringsskydd i  detta arbete.  En del  av  Ameibos bibliotek är  kopieringsskyddat  material  och 
möjlighet att visa detta saknas i den applikation som utvecklats i detta arbete. 

1.5  Disposition

Rapporten  är  utformad  enligt  den  produktutvecklingsprocess  som  använts  i  arbetet. 
Produktutvecklingsmodellen  presenteras  närmare  i  kapitel  2.1.  De  tre  delarna; 
Informationssökning,  Beslutsprocess  samt  Utveckling  och  testning,  beskriver  hela 
produktutvecklingsförloppet  från  förstudie  till  färdig  prototyp.  Informationssökning  är  den 
inledande  delen  av  arbetet  där  information  inhämtades  för  att  kunna  utföra  arbetet.  I  
beslutsprocessen värderas resultatet av denna och ett beslut om vilken plattform som bör väljas 
tas.  I  utvecklingssteget  behandlas  utveckling  av  prototyp,  baserat  på  den  information  som 
inhämtats och de resultat som givits i arbetets inledning.

Dessa tre delar återkommer i vart och ett av de tre kapitlen Metod, Genomförande och Resultat. I 
metodkapitlet  gås  de  använda  metoderna  igenom för  respektive  steg  i  det  utförda  arbetet.  I  
Genomförande  beskrivs  hur  metoderna  praktiserats  och  hur  arbetet  utförts.  I  resultatkapitlet 
redovisas resultaten som givits under hela arbetets gång.

Avslutningsvis ges rekommendationer för prototypen samt en diskussion kring produktutvecklings-
processen och använda metoder i rapporten. Det diskuteras vad som varit bra respektive dåligt 
samt vilka erfarenheter detta arbete har givit för framtida arbeten och projekt.  
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2  Metod
I detta kapitel presenteras det metoder som använts under arbetets gång. 

Arbetet delades upp i  tre faser.  Inledningsvis inhämtades information om de tekniska frågorna 
kring  att  strömma  video  till  mobiltelefoner  och  om  marknadsläget  för  smartphones.  I  den 
efterföljande fasen användes en beslutsprocess där förslag på lösning valdes ut efter en jämförelse 
mellan de olika alternativ som framkommit. Den tredje och avslutande fasen innebar utveckling av 
prototyp.  Första  delen  i  utvecklingen  av  prototyp  var  att  göra  en  designspecifikation. 
Designspecifikationen förväntades utformas efter de beslut som fattats i föregående fas.

2.1  Produktutvecklingsmodell

Produktutvecklingsmodellen med de tre faserna utformades efter en stage-gate process. Förebild 
för  modellen  använd  i  detta  arbete  var  en  stage  gate-process  presenterad  av  Cooper  & 
Kleinschmidt i  artikeln  Stage-gate process for new product success2.  Processen är utformad för 
nyutveckling av produkter från idé till produktion. Den består av fem grindar, se  Figur 2.1. I den 
första  grinden  sker  en  idéutvärdering.  I  idéutvärderingen  gås  produktidén  igenom  och  beslut 
huruvida resurser bör läggas på ett utvecklingsprojekt tas. Första steget beskrivs sedan som en 
preliminär utredning inom området där marknads- och teknikuppskattningar genomförs. Normalt 
avklaras detta steg på, för projektet i stort, relativt kort tid, och vid ett go i gate 2 övergår projektet 
istället  i  den  mer  detaljerade  uppskattningen i  steg  2,  enligt  Cooper  & Kleinschmidt.  I  steg  2 
behandlas också kundbehov och -krav. Vidare definieras krav och mål för produkten i detta steg. I 
den efterföljande gaten, gate 3, ges sista möjligheten att avbryta projektet utan att förlora stora 
investeringar. I gate 3 genomgås  bör ha- och  ska ha-kraven noggrant, eftersom ett felbeslut om 
fortsättning av projektet i denna fas kan bli kostsam. Därefter går projektet in i steg 3. Steg 3  utgör 
det tekniska arbetet samt utveckling och steg fyra är testning och utvärdering av detsamma. Efter 
att ha utvecklat och testat produkten utvärderas affärsmodellen i gate 5. Fokus ligger på kvaliteten 
av det som hittills utvecklats i projektet och hur pengar går att tjäna på detta. En sista genomgång 
av  planerna  för  produktlanseringen  sker  innan  den  avslutande  fasen  inleds.  Steg  5  innebär 
produktion och produktlansering. Efter att produkten lanserats och funnits på marknaden under 
en period, vanligtvis omkring ett år, görs en utvärdering av hela projektet där positiva och negativa  
erfarenheter dokumenteras för att förbättra framtida produktutvecklingsarbeten. 

2 Cooper, G (2001)
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Med  utgångspunkt  ur  produktutvecklingsprocessen  enligt  Cooper  &  Kleinschmidt  gavs  en 
beprövad produktutvecklingsmodell  för  nyutveckling av en produkt från idé till  produktion och 
lansering. Då detta examensarbetes omfattning kan antas vara mindre än många skarpa projekt 
ute på företag anpassades modellen för att passa behoven i just detta projekt. Marknads- och 
teknikuppskattning stämmer väl överens med det arbete som förväntades inleda arbetet. Istället 
för att ha en förberedande uppskattning och en detaljerad uppskattning drogs dessa två steg ihop 
till en gemensam informationssökning och uppskattning, och utfördes i förstudien. Även steg 3 och 
4 drogs ihop till en gemensam utvecklings- och testningsprocess. I denna process användes i sin tur 
en underprocess i form av en vattenfallsmodell, som användes vid utveckling av prototyp. Gate 5  
och stage 5 i Cooper & Kleinschmidts modell innefattar affärsanalys och produktion. Dessa delar 
ingår inte i detta arbete, utan en utvecklad prototyp avslutar arbetet och följs av en diskussion som 
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Figur 2.1: Stage gate-process vid produktutveckling, enligt Cooper & Kleinschmidt.
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motsvarar  ”Projektavveckling  och  analys”.  I  diskussionen,  se  Kapitel  7,  gås  hela  projektets 
arbetsförlopp igenom och en utvärdering av använda metoder, samt moment som kunnat göras 
annorlunda, diskuteras. Den anpassade modellen som användes i detta arbete visas i Figur 2.2. 

Hela examensarbetet startade med idéutvärdering i Gate 1. Detta skedde i ett möte med de två 
personer som kom att bli handledare på företaget. I detta skede diskuterades förkunskaper hos 
författaren och dennes bakgrund. Vidare presenterade handledarna sig själva och företagets tjänst. 
Diskussionerna fortsatte sedan med den idéspecifikation till produkt som företaget tagit fram. 

Efter  mötet  med  företaget  återgavs  detaljerna  med  examinator  på  KTH.  Även  i  detta  möte 
diskuterades förkunskaper och lämpligheten i projektet som examensarbete i Integrerad Produkt-
utveckling.  Efter  diskussionen,  som  ledde  till  ett  go  för  projektet, tilldelades  en  akademisk 
handledare inom Integrerad  Produkt-utveckling  på  KTH.  Efter  ett  ”go”  i  Gate  1  kunde arbetet 
inledas i Stage 1.

En förstudie inleder arbetet med en stor informationssökning i  Stage 1. Under denna förstudie 
ligger fokus på teknik  och marknad för  en mobil  filmvisningstjänst.  När  informationssökningen 
avklarats går arbetet vidare in i en beslutsprocess. Detta görs vid ett go i Gate 2. För att ta steget in 
i  Stage  2  krävs  att  information  kring  de  olika  delarna  i  problembeskrivningen  behandlats.  I  
beslutsprocessen  behandlas  sedan  resultaten  som  informationssökningen  givit.  Beslutet  om 
plattform baseras på denna information.

I utvecklingssteget används en vattenfallsmodell. Valet föll på en vattenfallsmodell för att det är en  
enkel modell och det är tre tydliga steg som skall genomföras när designspecifikationen gjorts. De 
tre är grafiskt användargränssnitt, implementation av bakomliggande funktionalitet och avslutande 
testning. 

Enligt Cooper & Kleinschmidt finns det ytterligare en fas efter detta, full produktion och lansering. 
Produktion och produktlansering faller  inte inom ramen för  detta examensarbete och används 
därför inte i denna modell. 

2.2  Informationssökning

Informationssökning avsågs ge fördjupad kunskap i området samt kartlägga problemet och vad 
som krävs för att utveckla en lyckad produkt. Information hämtas i huvudsak från internet. De två 
huvudspåren i informationssökningen är marknadsuppskattning och teknikuppskattning. 

6

Figur 2.2: Produktutvecklingsprocess använd vid arbetet.
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2.2.1  Marknadsuppskattning

Marknadsuppskattningen inkluderar följande plattformar: 

• Android

• Blackberry

• iPhone OS

• WebOS

• Symbian

• Windows Mobile

Marknadsuppskattningen  förväntades  ge  riktlinjer  för  vilken  plattform  som  bör  väljas  med 
avseende på marknadsandelar bland mobila plattformar idag samt dess framtidsutsikter.

2.2.2  Teknikuppskattning

I teknikuppskattningen behandlas följande punkter från problemdefinitionen: 

• Teknisk jämförelse av plattformar

• Stöd för filmvisning på olika plattformar

• Lämplig kvalitet, med avseende på filstorlek och bandbredd.

• Distributionsprotokoll

Även  den  tekniska  uppskattningen  planeras  att  genomföras  på  internet.  Anledningen  till  att 
internet väljs som huvudsaklig informationskälla är att det är breda områden som inte behandlas 
på ett  och samma ställe.  Vidare finns mycket information om dessa områden att  finna på just 
internet.

Teknikuppskattningen utförs för att bedöma genomförbarheten av arbetet. Vilka förutsättningar 
som finns för att kunna utveckla den önskade produkten undersöks. I detta arbete handlar det om 
mjukvaruutveckling och uppskattningen genomförs för att få bättre förståelse för uppgiften och 
även vad som krävs rent tekniskt för att utveckla produkter mot respektive plattform.

Den  tekniska  jämförelsen  av  plattformar  inriktas  på  att  jämföra  de  olika  plattformarnas 
mjukvarubutiker och möjligheten att distribuera applikationer i dessa. Även tillgängligheten på de 
integrerade  utvecklingsmiljöer  som  används  vid  utveckling  av  applikationer  mot  en  specifik 
plattform är tänkt att undersökas. Jämförelsen planeras att användas i beslutsprocessen.

2.3  Beslutsprocess

Beslutsprocessen  följer  efter  genomförda  marknad-  och  teknikuppskattningar  innan 
utvecklingsprocessen  kan  påbörjas.  I  beslutsprocessen  utvärderas  resultaten  av 
informationssökningen  så  att  plattform  kan  väljas.  När  förstudien  avslutats  används  en 
viktningsmatris för att objektivt bedöma de olika plattformarna och för att kunna välja lämplig 
plattform att använda vid prototyputvecklingen i detta arbete. 

Beslutet  tas  efter  att  ha  jämfört  de  olika  studier  som  genomfördes  i  informationssamlingen. 
Marknadsläget och den tekniska undersökningen av plattformar ligger till grund för att besluta om 
vilken  plattform  som  är  lämplig  att  välja  att  utveckla  mot.  Vidare  undersöktes  även  tekniska 
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detaljer  kring filmkvalitet  och distributionsprotokoll.  Även dessa detaljer är tänkta att  jämföras 
under  beslutsprocessen.  Möjligen  kan  filmkvaliteten  behöva  testas  praktiskt,  då  de  teoretiska 
värdena på uppkopplingshastigheter ofta kan variera mot den upplevda3. En praktisk testning av 
filmkvalitet kan då genomföras senare i arbetet när applikationen utvecklas, för att testa hur snabb 
dataöverföring som uppnås med en mobiltelefon. 

De olika delarna av informationssökningen som skall jämföras i beslutsprocessen är

• marknadsanalys av nuläge och framtid

• teknisk jämförelse av plattformarna

• och stödet för filmvisning på respektive plattform. 

2.4  Utveckling och testning

Utveckling  av  prototyp  sker  i  tre  faser,  som  nämnts  ovan,  i  en  vattenfallsmodell,  se  Figur  1. 
Vattenfallsmodellen utvecklades i början av 1970-talet[ref]. De fördelar vattenfallsmodellen ger är 
att  det  är  en  enkel  modell  med  klara  avgränsningar  av  de  olika  faserna.  Vid  klara  krav  och 
uppskattningar, av målet med utvecklingen, är det en effektiv modell samt att den ger enkelhet i 
planering och kontroll över utvecklingen. De nackdelar som märkts i samband med denna modell 
är att det i större projekt kan vara svårt att binda ihop de tydligt avgränsade faserna. Vidare saknar 
vattenfallsmodellen flexibilitet och vid eventuella fel blir åtgärderna kostsamma. 

För  en  lyckad  produktutveckling  med  vattenfallsmodellen  krävs  att  följande  fyra  punkter  är 
uppfyllda:

a) Krav från slutanvändaren är kända

b) Kraven kommer inte markant förändras under utvecklingen

c) Systemet kan utvecklas i steg

d) Det handlar om nyutveckling, inte vidareutveckling, av en produkt.

Samtliga punkter uppfylls i detta arbete. Kraven på produkten är kända. Applikationen skall kunna 
spela upp film. Vidare skall det inte ta för lång tid att ladda filmen innan visning kan påbörjas.  
Dessa krav kan inte heller ändras under utvecklingens fortlöpande. Utvecklingen sker också i steg. 
Först utvecklas ett grafiskt användargränssnitt, för att efter det implementera funktionalitet som 
att hämta data från server till klient. Avslutande steg är testning och inte heller där kommer kraven  
att ändras. Eventuella ändringar som framkommer under testningen förväntas ge ändringar endast 
i implementationen, inte på gränssnittet. 

3 http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/mobilt-bredband/abonnemang/mobilt-bredband-fri#contentSection3  
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Figur 1: Vattenfallsmodell använd vid utveckling av prototyp.
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2.5 Löpande kontroller av arbetet

Under  tiden  arbetet  fortlöpte  genomfördes  kontinuerligt  kvalitetskontroller  av  arbetet  med 
företagshandledarna. Kontrollerna genomfördes för att bekräfta de olika beslut som tagits och att  
antaganden som gjorts  varit  rimliga.  Handledarna har  i  sina roller  på företaget  byggt  upp den 
befintliga tjänsten och är kunniga inom området att distribuera film på internet, i synnerhet inom 
olika  filformat  och  kodek,  samt  inom  mjukvaruutveckling.  Genom  att  hela  tiden  diskutera  de 
resultat som författaren kommit fram till gavs en viss kvalitetssäkring på det arbete som gjorts.  
Avslutningsvis  har  handledarna  också  läst  igenom  rapporten  för  att  säkerställa  att 
dokumentationen är riktig. 
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3  Genomförande
I detta kapitel beskrivs arbetets praktiska förfarande. Det faktiska användandet av de metoder som 
beskrevs i föregående kapitel gås igenom. Resultaten av denna del beskrivs i kapitel 4, Resultat. 

3.1  Informationssökning

Informationssökningen  inledde  arbetet  när  planering  av  projektets  arbetsförlopp  färdigställts. 
Informationssökningen genomfördes  primärt  för  att  ta  fram  en marknadsuppskattning  och  en 
teknisk uppskattning. Uppskattningarna förväntades ge en utökad förståelse för problemet men 
framför allt kunskap för att kunna välja lämplig plattform för utveckling av en lyckad prototyp. 

3.1.1  Marknadsuppskattning

Marknadsuppskattningen  innefattade  en  studie  om  marknaden  för  mobila  plattformar. 
Marknadsuppskattningen inleddes med att  studera  den aktuella  marknaden med avseende på 
sålda  enheter  och  datatrafik  på  respektive  plattform.  För  att  mäta  plattformar  mot  varandra 
hämtades information från företagen på respektive webbsidor.  Vidare användes rapporter  från 
analysföretag och annonsörer för att hitta fördelningen av internettrafik mellan olika plattformar. 
Främst var det internetbaserade sökningar som ledde fram till dessa rapporter.

3.1.2  Teknisk uppskattning 

Den  tekniska  uppskattningen  innefattade  informationssökning  kring  att  strömma  film  till 
smartphones. Även här hämtades information på internet. De olika ämnen som berördes var de 
olika  mjukvarubutiker  som  tillhandahålls  av  respektive  plattformsägare.  Mjukvarubutikerna 
jämfördes  med  avseende  på  de  tekniska  förutsättningarna  att  utveckla  applikationer  samt 
kostnader för detta. Vidare undersöktes stöd för att spela upp film på respektive plattform. Med 
stöd avses de multimediabehållare och kodek en plattform har möjlighet att spela upp. Nästa steg i  
den  tekniska  uppskattningen  var  undersökandet  av  kvaliteten  på  filmerna.  Företagets 
produktkatalog innehåller  ungefär  5000 filmer där majoriteten är  av  DVD-kvalitet,  2500 kbit/s. 
Detta  format  är  av  flera  anledningar  för  stort  för  att  använda  i  mobiltelefoner.  En 
kvalitetsundersökning  genomfördes  för  att  utreda  detta.  Avslutande  fråga  i  den  tekniska 
uppskattningen berörde distributionsprotokoll. 

Teknisk jämförelse av plattformar 

En  plattform  kan  beskrivas  som  ett  antal  verktyg  som  möjliggör  körning  av  ett  program. 
Operativsystemet  i  en  dator  är  ett  exempel  på  en  plattform.  I  detta  arbete  undersöks  olika 
plattformar till smartphones. 

De i arbetet ingående plattformarna

• Android

• Blackberry

• iPhone OS
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• Symbian

• WebOS

• Windows Mobile 

undersöktes  med  avseende  på  de  tekniska  utvecklingsmöjligheterna.  Android-plattformen 
utvecklas av Google. Den är fri för hårdvarutillverkare att använda på sina mobiltelefoner. Flertalet 
stora mobiltelefontillverkare har släppt eller ska släppa mobiltelefoner med Android-plattformen. 
Till  företagen  hör  Acer,  HTC,  Motorola  och  Sony  Ericsson  med  flera.  Blackberry  används  av  i 
telefoner av varumärket Blackberry och utvecklas av företaget Research in motion(RIM). iPhone OS 
använder Apple i sin mobiltelefon Apple iPhone. iPhone OS används även i Apples mediaspelare 
iPod Touch. Symbian är likt Android en öppen plattform och används av olika tillverkare, men i 
första hand Nokia. WebOS är operativsystemet i Palms senaste mobiltelefoner. Windows Mobile är 
även det ett  operativsystem som används av flera mobiltelefontillverkare bland annat HTC och 
Sony Ericsson. 

Första egenskapen som jämfördes kring plattformarna var vilket/vilka programmeringsspråk som 
används vid utveckling av applikationer mot en specifik plattform. Fakta om programmeringsspråk 
hämtades från dokumentationen på respektive tillverkares webbsida. 

Inom mjukvaruutveckling används inom större projekt vanligen integrerade utvecklingsmiljöer, på 
engelska integrated developement environment, eller förkortat IDE. Utvecklingsmiljöer är program 
i vilka textredigerare, kompilator, debugger samt vanligtvis ytterligare funktioner tillhandahålls för 
att  underlätta  utveckling  av  mjukvara.  Vidare  tillhandahålls  vanligtvis  av  plattformsägare  ett 
Software Development Kit(SDK) för att kunna bygga applikationer mot en specifik plattform. Den 
tekniska jämförelsen av plattformar inriktades på utvecklingsmiljöerna till de olika plattformarna. I 
närmare detalj studerades programmeringsspråk, IDE och SDK. 

För  att  kunna  leverera  bästa  möjliga  prototyp  avsågs  den  tekniska  uppskattningen  ge  utökad 
kunskap  om  att  utveckla  mot  en  specifik  plattform.  De  egenskaper  som  togs  hänsyn  till  var 
programmeringsspråk,  utvecklingsmiljöer  samt  kostnader  för  dessa  och  möjligheten  samt 
kostnaden  för  att  distribuera  en  applikation  i  respektive  plattforms  mjukvarubutik.  Det 
sammantagna resultatet av denna studie sammanfattas i något som valt att kallas tillgänglighet  av 
en plattform. 

Multimediabehållare

En multimediabehållare specificerar hur dataströmmar lagras i en fil. En videofilm, bestående av  
en videoström, ljudström och eventuell annan data, kan lagras i en och samma fil. Beroende på 
vilken behållare som används, lagras de olika strömmarna på olika sätt. En mediaspelare med stöd 
för  en viss  behållare  kan tolka strömmarna och spela  upp exempelvis  ljud och bild  parallellt.  
Dataströmmar kan lagras i en följd eller med så kallad interleaving, se Figur 2. Traditionellt lagras 
dataströmmarna  efter  varandra.  En  behållare  med  stöd  för  interleaving  lagrar  strömmarna 
parallellt vilket ger fördelen att ljud och bild kan börja spelas upp från en bara delvis nedladdad fil. 
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Det finns ett flertal behållare för att lagra film, och olika behållare har även stöd för olika kodekar.  
I jämförelsen har de behållare med stöd från minst en av de inkluderade plattformarna medtagits.  
Information  om  multimediabehållare  har  även  det  hämtats  från  dokumentation  av  varje 
plattform.  Här  avsågs  valet  falla  på  den  behållare  som  har  stöd  från  flest  plattformar.  Att 
transkodera  en film till  ett  annat  format  kan ta  mellan  en och fyra timmar.  Vid  en eventuell  
vidareutveckling  mot  andra  plattformar  vore  det  därför  önskvärt  att  kunna  använda  samma 
filmfiler.  Det  är  även  kostsamt  med  avseende  på  lagringsutrymme  att  behöva  tillhandahålla 
samma film i fler olika versioner. Med detta i åtanke förbereds en vidareutveckling av tjänsten mot 
ett flertal plattformar. Transkodering innebär i det här fallet att en film konverteras från ett digitalt  
format till ett annat. Vanligtvis avkomprimeras källfilen precis som vid uppspelning av densamma, 
och sparas i ett råformat. Därefter omkodas filmen till det nya formatet. 

Kodek

Kodek  är  ett  låneord  från  engelskans  codec.  Engelskans  codec  är  ett  teleskopord  som,  i 
mjukvarusammanhang,  sammansatts  av  orden  compression/decompression.  Vilket  på  svenska 
betyder  kompression och avkompression/expansion.  Kodek är  en enhet  som komprimerar  och 
avkomprimerar  data.  Kodek används bland annat  för  att  komprimera film. En videoström som 
komprimerats  tar  mindre  plats  än  motsvarande  sekvens  lagrad  som  rådata  och  snabbare 
överföringar  mellan  exempelvis  server  och  dator  möjliggörs.  Mediaspelaren  behöver  en 
uppsättning verktyg med vilka strömmen expanderas för att filmen skall kunna tolkas och spelas 
upp. Kodek undersöktes i samband med undersökningen av multimediabehållare som beskrivits 
ovan. Utifrån valet av behållare avgränsades de olika kodek som kan användas till endast de som 
stöds av den aktuella behållaren. 

Kvalitet på filmerna

Kvaliteten på filmerna i företagets produktkatalog är som tidigare beskrivits i huvudsak av DVD- 
eller HD-kvalitet. Detta format är av flera anledningar olämpligt i mobiltelefoner. En anledning är  
att mobiltelefoner saknar hårdvaran att kunna utnyttja den höga kvaliteten vid uppspelning. Vidare 
är överföringshastigheten i en mobiltelefon lägre än i en vanlig dator varför det skulle ta lång tid att 
ladda  en  film  för  uppspelning  på  en  mobiltelefon.  För  att  hitta  lämplig  kvalitet  på  filmerna 
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Figur 2: Ovan illustreras hur dataströmmar traditionellt lagras i en  
multimediabehållare. Nederst visas hur strömmar lagras parallellt med 
interleaving för att kunna visas innan hela filen laddats ned.
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undersöktes möjligheten att hämta data till en mobiltelefon. Kommunikation sker då med trådlöst 
nätverk eller 3G. Därifrån gavs en maxhastighet med vilken en mobiltelefon kan ladda ned data.  
Information hämtades dels från hårdvaruspecifikationer från ett antal telefontillverkare samt även 
svenska  teleoperatörers  hastighetsspecifikation  i  de  svenska  3G-näten.  Vidare  användes 
maxhastigheten för att bestämma rekommenderad maximal storlek på multimediaströmmen som 
skickas till mobiltelefonen, för att uppspelning skall kunna ske utan avbrott. 

Distributionsprotokoll

Samtliga titlar i Ameibos produktkatalog finns på ett antal servrar. Det finns två möjligheter att 
överföra en film från server för uppspelning direkt på en mobiltelefon. De två möjligheterna är  
nedladdning över http eller strömning över rtsp. Http är ett standardprotokoll4 för överföring av 
data  på  internet,  World  Wide  Web.  Rtsp  står  för  real  time  streaming  protocol  och  är 
standardprotokoll för strömmande media5. 

Http är en förkortning av hyper text transfer protocol. Http är ett kommunikationsprotokoll. Vid  
nedladdning över http hämtas data från servern och sparas på klientens lagringsmedium. Filmen 
spelas upp från filen på lagringsmediet. Uppspelning kan startas när hela filen hämtats. 

Progressiv nedladdning är egentligen samma sak som nedladdning. Används en behållare med stöd 
för interleaving, såsom beskrivits ovan under Multimediabehållare, finns det möjlighet att starta 
uppspelningen innan hela filen laddats ned. Med interleaving möjliggörs uppspelning av det data 
som hämtats. För att möjliggöra progressiv nedladdning krävs således att en behållare med stöd 
för  interleaving  används.  Vidare  krävs  att  mediaspelaren  stöder  denna  typ  av  uppspelning. 
Spolning endast möjligt inom den filmsekvens som laddats ned.

RTSP  står  för  real  time  streaming  protocol.  RTSP  är  standard  enligt  Internet  Enginering  Task 
Force(IETF), för strömning, eller strömmande media, på internet. Strömning är överföring av data i  
realtid.  Till  skillnad  från  nedladdning  så  sparas  inte  något  data  på  klientens,  i  detta  fall 
mobiltelefonens,  lagringsmedium, utan uppspelning sker i  realtid.  Det  finns även möjlighet  att 
spola, eller hoppa, till olika delar av filmen. Strömning sker från en speciell strömningsserver, RTSP-
server. Då strömning sker i realtid krävs det att uppkopplingshastigheten klarar att kontinuerligt ta 
emot den datamängd som filmen består av.

För att undersöka vilket distributionsprotokoll som lämpligen används i en mobiltelefonapplikation 
undersöktes stödet för respektive protokoll. Vidare undersöktes överföringshastigheter för att se 
huruvida strömning är ett genomförbart alternativ. Även valet av behållare var av vikt i detta beslut  
då progressiv nedladdning ställer krav på behållaren som används. 

3.2  Beslutsprocess 

När informationssökningen avklarats och de fakta som behövdes för att ta beslut om plattform 
inhämtats  gick  arbetet  vidare  in  i  beslutsprocessen.  De  tre  tidigare  nämnda  punkterna 
marknadsanalys,  teknisk  jämförelse  av  plattformar  samt  stöd  för  filmvisning  på  respektive 
plattform, användes i beslutsprocessen för att välja plattform. 

3.2.1  Marknadsuppskattning 

Marknadsanalysen användes i beslutsprocessen för att kartlägga marknadsläget innan beslut om 

4 http://tools.ietf.org/html/rfc2616  
5 http://tools.ietf.org/html/rfc2326  
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plattform tas. Marknadsanalysen genomfördes för att en plattform skulle väljas så att ett så stort 
antal  användare  som  möjligt  skulle  ges  åtkomst  till  applikationen.  Vidare  togs  den  nordiska 
marknaden  för  mobila  plattformar  i  beaktning  då  företaget  har  distributionsrättigheter  till 
marknader världen över i cirka halva produktkatalogen medan distributionsrättigheter för andra 
hälften av materialet endast innehas för den nordiska marknaden. 

Marknadsuppskattningen  byggde  på  information  från  olika  analysföretags  rapporter  om  sålda 
enheter och internettrafik  på de olika plattformarna.  Statistik  som ansågs  vara av intresse  var 
marknadsläget  idag  samt  framtidsutsikterna  för  de  kommande  två  till  fyra  åren  för  mobila 
plattformar. Plattformarna jämfördes och med tidigare antagande, att användare som använder 
internet mycket samt att en plattform från vilken hög internetaktivitet registreras, är bättre lämpad 
för  internetbaserade  tjänster  så  fokuserades  intresset  på  de  plattformar  som  visat  hög 
internetaktivitet. 

3.2.2  Teknikuppskattning

Den tekniska uppskattningen användes för att studera genomförbarheten av arbetet på respektive 
plattform. Tillgängligheten på integrerade utvecklingsmiljöer och SDK jämförs för att möjliggöra 
leverans av en så välutvecklad prototyp som möjligt. 

När  den  tekniska  uppskattningen  genomfördes  undersöktes  möjligheten  att  kunna  utveckla 
applikationer  med  hjälp  av  respektive  plattforms  SDK  och  utvecklingsmiljö.  Vidare  studerades 
kostnaden  för  dessa  verktyg.  Den  tekniska  jämförelsen  av  plattformar  innefattade  även  en 
undersökning av dess respektive mjukvarubutik och de krav som ställs för att en utvecklare ska ges  
möjligheten  att  utveckla  applikationer  och  distribuera  dessa  i  en  specifik  mjukvarubutik. 
Sammantaget eftersträvades en lättillgänglig plattform, med avseende på utvecklingsverktyg och 
distributionsmöjligheter, samt låga kostnader.

3.2.3  Stöd för filmvisning på plattformar

Stödet  för  filmvisning  studerades  och  information  inhämtades  från  respektive  plattforms 
dokumentation och användes för att ta beslut om vilken multimediabehållare och vilket kodek som 
skulle användas till filmerna. Målet med jämförelsen var att hitta en multimediabehållare och ett  
kodek som har stöd från så många plattformar som möjligt. Det ansågs vara av större vikt att flera  
plattformar stödde den multimediabehållare och det kodek som valdes än att  de möjliggjorde 
högre  kompressionsgrad.  Att  välja  en  multimediabehållare  med  stöd  på  flera  plattformar  ger 
förutsättningar att i framtiden kunna vidareutveckla detta arbete till fler än bara en plattform. 

3.2.4  Beslut om plattform 

När  samtliga  attribut,  marknad-  och  teknikuppskattning  samt  multimediabehållare  vägts  togs 
beslut om vilken plattform som var lämplig att utveckla emot. För att få en överskådlig och objektiv  
bedömning av de olika plattformarna användes en viktningsmatris. De områden som jämfördes var 
marknadsutsikter, kostnad samt tillgängligheten på utvecklingsverktyg och -miljöer. 

I viktningsmatrisen användes viktfaktorerna 1, 2 och 3. Marknadsutsikter ansågs vara det viktigaste 
attributet och viktades med faktorn 3. Marknadsutsikterna baserades dels på marknadsandelar i  
sålda  enheter  men  framför  allt  internetanvändande  på  respektive  plattform  samt  aktivitet  i 
mjukvarutbutikerna.  Den gavs  den högsta  viktfaktorn med grund i  det  tidigare  antagandet  att 
användare  som  nyttjar  internet  i  högre  grad  skulle  använda  applikationen  samt  att 
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utvecklingsmöjligheterna  på  dessa  plattformar  kan  antas  vara  förberedda  för  en  applikation 
liknande den som utvecklas i detta arbete. 

Kostnad gavs en faktor 1. Kostnaden togs med för att vara medveten om vilka eventuella kostnader 
som skulle kunna uppkomma. När detta undersökts visade det sig att det varierade mellan olika 
plattformar men att inga orimliga kostnader för att utveckla eller distribuera applikationer skulle bli  
aktuellt. 

Sista  attributet,  tillgänglighet  på  utvecklingsverktyg  och  -miljöer,  gavs  viktfaktorn  2.  Attributet 
grundar sig i den undersökning kring IDE och SDK som genomförts. Vidare studerades möjligheten 
att distribuera applikationer i respektive mjukvarubutik. 

De olika plattformarna rangordnades 1-6 på varje attribut. Och en summa beräknades genom att 
ta plattformens placering gånger viktningen på respektive attribut. 3 var den högsta viktningen 
vilket  innebar  det  viktigaste  attributet.   Vidare  var  placering  6  den  bästa  placeringen  för  en 
plattform medan 1 var sämst.

3.3  Utveckling 

När beslut om plattform tagits övergick arbetet i  den avslutande praktiska fasen, utveckling av 
prototyp. Prototypen motsvaras av en applikation som på något vis kan visa film som hämtas från 
en server. 

3.3.1  Installation och förberedelser

Utvecklingsfasen inleddes med att installera de verktyg som behövdes för att kunna utveckla mot 
den  specifika  plattformen.  Den  integrerade  utvecklingsmiljön,  IDE,  som  användes  var  Eclipse. 
Eclipse  är  en  gratis  IDE.  Eclipse  användes  då  det  SDK  som  användes  tillhandahålls  som 
intsticksmodul till denna utvecklingsmiljö. Vidare installerades emulator för att kontinuerligt kunna 
testa applikationen. Installation och testning tog ungefär två arbetsdagar för att få alla verktyg att  
fungera. 

3.3.2  Introduktion

När  verktygen  installerats  och  testats  fortsatte  arbetet  med  en  introduktion  till 
programmeringsspråk  och  SDK.  För  att  stifta  bekantskap  med  utvecklingsmiljö, 
programmeringsspråk  och  emulator  genomgicks  ett  antal  guider  på  internet.  Med  hjälp  av 
guiderna  utvecklades  ett  antal  enkla  program  i  vilka  vanligt  förekommande  funktioner 
implementerades.  Funktioner  som rullmenyer,  knappar  och  visning  av  bilder.  Till  största  delen 
användes  den  officiella  dokumentationen6,  som  tillsammans  med  egna  anpassade  experiment 
utgjorde  en  bra  grund  för  att  lära  sig  hela  utvecklingsmiljön.  I  det  SDK  som  användes  i  
utvecklingsmiljön, ingick även debugger för felsökning av program. Även debugger användes under 
inlärningen. Inlärningsperioden pågick ungefär en arbetsvecka. En bit in i arbetet köptes även en 
telefon  in  för  att  kunna testa  applikationen på riktig  miljö.  Det  möjliggjorde  även testning  av  
filmuppspelningen då detta inte fungerade i emulatorn. Telefonen kopplades in i datorn via USB 
och utvecklingsmiljön möjliggjorde installation av programvaran på telefonen. 

6 http://developer.android.com/guide/index.html  
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3.3.3  Grafiskt användargränssnitt

Som  beskrevs  i  utvecklingsavsnittet  av  metodkapitlet,  rubrik  2.4 på  sid  8,  användes  en 
vattenfallsmodell vid utvecklingen av applikationen. Det första steget i modellen var det grafiska 
användargränssnittet(GUI). Det GUI som utvecklades i detta arbete begränsades till att bara visa en 
lista på filmer samt viss information om dessa. Den funktionalitet som löses i detta arbete bestod 
av att kunna visa film som hämtas över internet. Ytterligare funktionalitet som sökfunktion och 
liknande låg inte inom ramen för detta arbete. 

Till  att  börja  med  studerades  konkurrenter  och  liknande  tjänster  för  att  ges  inspiration  vid 
utveckling av det grafiska gränssnittet. Med konkurrenter avses här andra filmvisningstjänster på 
internet.  Sökningar  gjordes  främst  på  de  i  Sverige  kända  filmdistributörerna  och  andra 
filmvisningstjänster  som  exempelvis  Youtube.  Även  företagets  befintliga  tjänst  och  hemsida7 
studerades för att se vilken information som presenterades på respektive produktsida. Inhämtad 
information användes för att sätta upp en designspecifikation för hur det grafiska gränssnittet bör 
se ut. 

När  designspecifikationen  färdigställts  påbörjades  programmering  av  GUI.  Vid  utvecklingen 
användes  förhandsdefinierade  funktioner  ur  utvecklingsverktygen.  Guider  om  vad  för 
funktionalitet som ges åtkomst till i utvecklingsverktygen samt hur dessa implementeras hämtades 
från dokumentationen för den aktuella plattformen på internet. Viss dokumentation tillgängliggörs 
även som hjälpmenyer direkt i IDE:t. 

Det  grafiska  gränssnittet  färdigställdes  helt  innan  arbetet  gick  vidare  med  bakomliggande 
funktionalitet.  Innan  information  om  filmer  kunde  hämtas  från  server  användes  hårdkodad 
information för att illustrera filmerna i listan. Med hårdkodad menas information som skrivits in  
manuellt och sparats i applikationen, istället för som önskat att hämta information över internet 
från server och dynamiskt sätta den i listan. I den färdiga prototypen förväntades information om 
filmerna hämtas från server över internet. 

3.3.4  Implementation 

Efter  att  det  grafiska  gränssnittet  färdigställts  fortsatte  arbetet  in  i  nästa  fas  av  den använda 
vattenfallsmodellen, Implementation. I denna fas byggdes den bakomliggande funktionaliteten och 
integrerades med det utvecklade gränssnittet. Den bakomliggande funktionliteten bestod av att 
hämta exempelvis data från server och presenterar för användaren, i form av filmtitel, synopsis etc. 
Även en mediaspelare implementerades för  att  kunna visa film i  applikationen. I  slutskedet av 
utvecklingen togs beslut om filmkvalitet. Detta för att kunna genomföra tester av uppspelningen.

Datautbyte

När  data  skulle  hämtas  från  databasen  på  servern  till  klienten,  mobilapplikationen,  fanns  två 
standardiserade ramverk att välja att utföra datautbyte med.  Extensible markup language(XML) 
och JavaScript Object Notation(JSON) är två olika standarder8,9 för att utbyta data. Båda två är 
textbaserade format för datautbyte. Beslut om vilken av XML och JSON som är lämplig att använda 
i prototypen togs under implementationssteget i utvecklingsprocessen. Exakt vilken information 
som skulle hämtas bestämdes av det gränssnitt som utvecklats. Vid beslutet togs också hänsyn till  
eventuella förberedelser för datautbyte på den använda plattformen. Vidare är  enklast  möjliga 

7 http://www.ameibo.com/  
8 http://www.w3.org/XML/  
9 http://tools.ietf.org/html/rfc4627  
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metod att föredra, så länge som stöd för de data som skall utbytas finns. De data som skall utbytas 
med server  är  i  första hand text  och eventuellt  bilder.  Data skulle  även kunna utbytas  på  ett 
egendefinierat  sätt.  Anledningen  till  att  en  befintlig  standard  är  att  föredra  ansågs  vara  att 
eventuella  vidareutvecklingar,  där  utomstående  personer  skall  sätta  sig  in  i  programmet  och 
utveckla detta, förenklas om en standard används framför en egendefinierad metod. 

Transkoderingsprocess

En  annan  del  av  implementationen  var  automatisering  av  transkoderingsprocessen. 
Transkoderingsprocessen innefattar att  ta en befintlig film och enkodera den till  mobilformatet 
som valdes. Som tidigare nämnts är de befintliga filmfilerna stora. Det är även så att de algoritmer  
som använts i de befintliga filmerna är för avancerade för att mobiltelefoner skall kunna att tolka 
dessa och spela upp dem. För att anpassa dessa filmer till en mobilapplikation enkoderas de med 
attribut som passar hårdvaran i telefonen bättre. Det finns en mängd olika attribut att använda. I 
detta arbete användes exempelvis lägre upplösning på det mobila formatet,  då skärmen på en 
mobiltelefon är betydligt lägre på en mobiltelefon än en datorskärm eller TV-apparat.

Transkodering  genomförs  med  programmet  ffmpeg10.  Ffmpeg  används  från  kommandotolken  i 
operativsystemet på den dator som transkoderingsprocessen utförs på. För att automatisera denna 
process skrevs ett Java-program där ett kommando byggdes upp med de attribut som används vid 
transkoderingen. Med hjälp av detta program kan transkoderingen ske automatiskt, istället för att 
manuellt skriva kommandot för varje film, vilket skulle bli tusentals kommandon för de befintliga 
filmerna samt ytterligare kommandon för inkommande material.

3.3.5  Testning 

När applikationen färdigställts påbörjades en testningsprocess. Testning pågick till viss del under 
hela utvecklingsprocessen. Den avslutande testningen innebar testning i form av användande av 
applikationen för  att  upptäcka fel  och  buggar.  Några  av  felen  åtgärdades  direkt  medan andra 
dokumenterades  och  överräcktes  i  designrekommendationer  för  framtida  arbete  med 
applikationen. De felen ansågs inte ligga inom ramen för  detta arbete att  åtgärda.  Testning av 
applikationen skedde både i statiskt användande och i rörelse som på tunnelbana och buss. 

Med hjälp av testerna bestämdes även vilken kvalitet på filmerna som var lämplig att använda.  
Beslut  om  filmkvalitet  togs  med  underlag  från  tester  av  filmuppspelningen.  Den  kvalitet  som 
användes var när filmen var tillräckligt liten för kunna spelas upp kontinuerligt utan avbrott. Vid så 
pass låg kvalitet på filmerna behövdes ingen hänsyn tas till hur ögat uppfattar filmkvaliteten. Lägre 
kvalitet  ansågs inte vara ett  alternativ då ögat  uppfattade bilden som pixlig,  eller  rutig.  Högre 
kvalitet för att undvika tydliga pixlar var inte heller ett alternativ då kontinuerlig uppspelning av 
filmen i det fallet omöjliggjordes. 

10 http://www.ffmpeg.org/
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4  Resultat
I detta kapitel presenteras och beskrivs resultaten av arbetet under förstudie, beslutsprocess och 
utveckling. 

4.1  Informationssökning 

Den informationssökning som inledde arbetet delades in i en uppskattning av marknaden och en 
uppskattning av tekniska förutsättningar och behov. Nedan presenteras och förklaras resultaten 
som informationssökningen inom marknad och teknik gav. 

4.1.1  Marknadsuppskattning

Innan arbetet med att utveckla en ny produkt inleds bör en marknadsuppskattning göras(Cooper & 
Kleinschmidt  2001).  En del  i  att  välja  lämplig  plattform var  att  undersöka marknadsläget  med 
avseende  på  sålda  produkter  och  internetanvändning  från  en  specifik  plattform.  Genom 
internetbaserade sökningar hittades information om marknadsläget för mobila plattformar. 

Internetanvändande på plattformarna 

Det första som undersöktes var internetanvändandet på olika plattformar. I diagrammet, se Figur
4.1, visas marknadsandelar för internetanvändandet på olika plattformar till smartphones(Admob 
2009).  Ett  antagande  som gjordes  i  denna  studie  var  att  användare  som i  högre  grad  nyttjar 
internet  i  större  utsträckning  är  intresserade  av  en  filmvisningstjänst.  Vidare  antogs  att  en 
plattform, på vilken användare nyttjar internet, är bättre förberedd för internetbaserade tjänster 
som en filmvisningstjänst. I diagrammet syns att iPhone OS och Android är de enda plattformarna 
som vunnit andelar under perioden april  – december under 2009. De andra plattformarna har 
samtliga tappat och Symbian förlorade nästan hälften av andelarna i internettrafiken bland mobila 
plattformar, från 36 till 20 procent, enligt Admob(2009). 



Marknadsläget för sålda enheter

Liknande statistik som visades i  Figur 4.1 uppkom när sålda enheter per plattform studerades. I 
Figur 4.2 visas sålda enheter per plattform för 2008 och 2009(Gartner 2008, Gartner 2009). Även i  
detta diagram syns hur iPhone OS och Android ökat tillsammans med Blackberry. I fallet Android 
lanserades plattformen i oktober 200811, varför det blir naturligt att antal sålda enheter ökat under 
2009. Trots att Android är en relativt ny plattform har internetanvändandet på plattformen på ett  
drygt år nästan kommit ikapp internetanvändandet på Symbian, marknadens största plattform, i 
trafik i Admobs annonsnätverk.

11 http://www.android.com/about/timeline.html  
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Figur 4.1: Internetanvändandet per plattform under perioden april-december  
2009.
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Jämförelse av internettrafik och sålda enheter

I  Figur  4.3 jämförs  siffrorna  för  marknadsandelar  per  sålda  enheter  samt  marknadsandelar  i 
internettrafik  för  varje  plattform(Gartner  2009,  Admob  2009).  iPhone  OS  och  Android  är  de 
plattformar som har sålt relativt få enheter men trots det har hög andel i internettrafik. En möjlig  
förklaring till detta är det stora antal applikationer som finns till de båda plattformarna. Apple App 
Store publicerade under 2009 siffror som visar att antalet nedladdningsbara applikationer översteg 
100  00012.  Motsvarande  siffra  för  Android  Market  var  20  000  applikationer  i  december  2009. 
Övriga mjukvarubutiker ligger efter och exempelvis Nokia lanserade Ovi Store först i maj 2009.  
Palm hade vid årsskiftet 2009/2010 cirka 1500 applikationer tillgängliga för nedladdning. 

12 http://www.apple.com/pr/library/2009/11/04appstore.html  
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Figur 4.2: Marknadsandelar i sålda enheter per plattform.

Android Blackberry RIM Iphone OS w ebOS Symbian Window s Mobile
0

10

20

30

40

50

60

1

17

8

52

12

4

20

14

1

47

9

Marknadsandelar per sålda enheter

2008
2009

Plattform

P
ro

ce
nt

 %

http://www.apple.com/pr/library/2009/11/04appstore.html


Framtidsutsikter

Enligt  analysföretagen  Gartner13 och  IDC14 kommer  Android  att  växa  de  närmaste  åren  och 
förväntas vara den näst största plattformen i smartphones år 2012-2013. Den största plattformen 
Symbian kommer behålla sin förstaplats till dess. Till det bör sägas att Symbian används i mer än 
bara smartphones i Nokias produktkatalog samt att Symbian är överlägset störst i andra delar av 
världen som Indien och Indonesien15.  Blackberry spås i  samma prognos vara den tredje största 
plattformen inom några år, följt av Windows Mobile och iPhone OS.

Nordiska marknaden 

Då produktkatalogen i första hand består av säljrättigheter av filmerna i Sverige, är läget på den 
svenska marknaden av större intresse. Både Blackberry och Palm saknar större utbredning på den 
svenska  marknaden.  De  båda  är  störst  på  den  amerikanska  marknaden(Admob  2009).  Bland 
smartphones i Sverige används i stor utsträckning plattformarna Android, iPhone OS, Symbian och 
Windows Mobile. 

13 http://www.computerworld.com/s/article/9139026/Android_to_grab_No._2_spot_by_2012_says_Gartner  
14 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.288649/android-snabbast-vaxande-mobiloperativet  
15 http://metrics.admob.com/  
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Figur 4.3: Marknadsandelar i sålda enheter samt internettrafik för varje plattform. 
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4.1.2  Teknisk uppskattning

Den tekniska uppskattningen genomfördes för att bedöma genomförbarheten av arbetet med att 
utveckla  en applikation mot  en specifik  plattform. Uppskattningen är  nödvändig  för  att  kunna 
leverera  en  välutvecklad  prototyp.  Utvecklingsmiljöer  jämfördes  med  avseende  på 
programmeringsspråk, IDE och SDK samt eventuella kostnader för dessa. Vidare undersöktes några 
tekniska frågor angående filmuppspelning på respektive plattform. 

Multimediabehållare och kodek undersöktes i detta skede. Efter detta kunde en undersökning om 
kvalitet kontra bandbredd genomföras. Storleken på filmen beror av vilken behållare och kodek 
som används.

Teknisk jämförelse av plattformar

Den tekniska jämförelsen genomfördes med fokus på kostnader för distribution av applikationer 
och utvecklingsmiljöer och SDK:n för de olika plattformarna. Resultatet av studien visas i Tabell 1. 
Kostnaden för att distribuera applikationer varierar. För att distribuera en applikation är det dyrast 
för RIMs App World. Kostnaden för en applikation är minst 1440 kronor16. Billigast är Android där 
en engångsavgift  på 180 kronor  ger möjlighet  att  distribuera valfritt  antal  applikationer.  Apple 
kontrollerar vilka applikationer som får publiceras i App Store17.

SDK  finns  som  insticksmodul  till  Eclipse  för  Android,  Backberry,  Symbian  och  WebOS.  För  att 
utveckla  applikationer  mot iPhone OS  krävs  Xcode som är  en gratis  utvecklingsmiljö,  däremot 
endast tillgänglig på Apples Mac OS X. Till Windows Mobile används Microsoft Visual Studio 2005 
och 2008. Visual  Studio är en kommersiell  utvecklingsmiljö och kostar från 8496 kronor(Dustin 
2010).

16 Kostnaden är omräknad från USD till SEK. För enhetlighet har USD och EUR räknats om till SEK i rapporten. 1 
USD = 7,2 SEK. 1 EUR = 10 SEK. Dessa värden representerade valutorna under arbetets utförande, våren 2010. 

17 http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/Xcode/Conceptual/iphone_development/145-  
Publishing_Applications_for_Testing/user_testing.html
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Plattform Företag Mjukvarubutik Inträdesavgift Programmerings
språk

Utvecklings-
miljö / SDK

Android Google Android 
Market

180 kr Java Eclipse plug-in

Blackberry RIM App World 1440 kr/10 
appl.

Java Eclipse plug-in

iPhone OS Apple App Store 713 kr/år Objective C Xcode(kräver 
Mac OS X)

Symbian Nokia Ovi Store 500 kr Java, C++, 
Python mfl.

Eclipse plug-in

WebOS Palm App Catalog 713 kr/år + 
360/appl.

Java Eclipse plug-in

Windows Microsoft Windows 
Marketplace 
for Mobile

713 kr första 
fem appl., 
därefter 713 
kr/appl.

C# Visual Studio 
2005, 2008

Tabell 1: Teknisk studie av respektive plattform. Kostnad för distribution av applikationer,  
programmeringsspråk som används samt vilken utvecklingsmiljö som används visas i de tre  
kolumnerna till höger i tabellen.

Multimediabehållare

Resultatet av undersökningen kring behållare presenteras här. Multimediabehållare med stöd från 
minst en av plattformarna är 3GP, ASF, AVI, M4V, MOV, MP4 och WMV. I  Tabell 2 visas stödet för 
respektive multimediabehållare på varje plattform. M4V är en filändelse framtagen av Apple. M4V 
är egentligen MP4-behållaren. Apple använder M4A, A för audio, och M4V, V för video, för att 
beskriva om det är ljud eller bild(eventuellt med ljud) som lagras i multimediabehållaren. Vidare är 
3GP en del av MP4-behållaren. 3GP har anpassats för att ta mindre plats och bandbredd för att 
passa mindre apparater som mobiltelefoner och portabla enheter. 

Plattform 3GP ASF AVI M4V MOV MP4 WMV

Android X X

Blackberry X X X X X

iPhone OS X X X X

Symbian X X X X X

WebOS X X X X

Windows X X X X

Tabell 2: Stödet för respektive multimediabehållare på varje plattform.
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Kodek

I  Tabell  3 visas  stöd  för  respektive  kodek på  varje  plattform. De tre  kodekar  som medtagits  i  
undersökningen är  återigen de med stöd från minst en av plattformarna.  WMV är ett  kodek i  
Windows Media Video(WMV), som endast har stöd på Windows Mobile. Både H.263 och H.264 
stöds  av  MP4-behållaren.  H.263  kodeken  infördes  i  MPEG4  Part-2.  H.264  är  framtaget  av 
organisationen  ITU-T  Video  Coding  Experts  Group  medan  AVC  framtagits  av  ISO/IEC  Moving 
Pictures  Experts  Group.  De  båda  kodekarna  har  resulterat  i  ett  samarbete  kallat  Joint  Video 
Team(JVT) vilka utvecklar kodeken gemensamt för att kunna ha samma tekniska innehåll. H.264 
vidareutvecklades från H.263 och infördes tillsammans med AVC i MPEG-4-standarden som MPEG-
4 Part 10.

Plattform H.263 H.264/AVC WMV

Android X X

Blackberry X X

iPhone OS X

Symbian X X

WebOS X X

Windows X X

Tabell 3: Stöd för respektive kodek på varje plattform.

Distributionsprotokoll

Distributionsprotokoll  behandlades  senare  då  stöd  för  progressiv  nedladdning  respektive 
strömning beror av plattformsvalet. När plattform valts, och utvecklingen startat beslutades om 
vilket  distributionsprotokoll  som  lämpligen  används.  Vissa  andra  faktorer  berör  också 
distributionsprotokoll. Exempelvis frågan kring var användaren tittar på film. I tåg och framför allt  
flyg behöver filmen laddas ned på förhand då anslutningsmöjligheterna till internet är begränsade 
eller obefintliga. 

Kvalitet

För att hitta lämplig kvalitet studerades möjligheterna till trådlös kommunikation i mobiltelefoner. 
Samtliga  nyare  smartphones  stödjer  kommunikation  via  3G  och  trådlöst  nätverk.  De  svenska 
teleoperatörerna Hi3G Access AB, Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB och TeliaSonera uppger att 
den teoretiska hastigheten i de svenska 3G-näten är 7,2 Mbit/s. Vidare uppges att den faktiska 
hastigheten, den som kan förväntas uppnås av kund, är 6 Mbit/s. Det avser statiskt surfande. Vid 
rörelse sjunker den faktiska hastigheten, ibland så lågt som till cirka 0,385 Mbit/s.

Stödet för trådlöst nätverk följer standarder enligt IEEE-SA 802.11b och -g. Standarderna möjliggör 
datakommunikation i hastigheter upp till 11 respektive 54 Mbit/s18.

4.2  Beslutsprocess 

I  detta  avsnitt  presenteras  resultatet  av  den beslutsprocess  som följde  informationssökningen. 
Resultaten från informationssökningen jämfördes i beslutsprocessen för att kunna avgöra vilken 

18 IEEE (2005)
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plattform som är lämplig att utveckla en filmvisningsapplikation emot.  

4.2.1  Marknadsuppskattning

Marknadsuppskattningen visade att  Android och iPhone OS har hög andel internetaktivitet per 
enhet. Vidare växte båda plattformarna tillsammans med Blackberry i antalet sålda enheter under 
2009 medan andra plattformar tappade andelar. På den svenska marknaden är Android, iPhone,  
Symbian  och  Windows  Mobile  de  största  plattformarna  medan  Blackberry  och  Palm  har  en 
betydligt mindre andel del av marknaden i Sverige.

Resultaten av marknadsuppskattningen visar  på att  Android och iPhone är  de mest intressanta 
plattformarna  på  den  svenska  marknaden  med  avseende  på  användarnas  internetvanor  samt 
trenden för antal sålda enheter. 

4.2.2  Teknisk jämförelse av plattformar 

Den tekniska jämförelsen av plattformar resulterade i ett attribut som valts att kallas tillgänglighet.  
Tillgängligheten  för  respektive  plattform  togs  fram  med  en  jämförelse  av  kostnader  för 
utvecklingsmiljöer, kostnader för att distribuera applikationer samt studier av respektive plattforms 
SDK. 

Distributionskostnaderna  på  varje  plattform  hämtades  från  dokumentationen  av  respektive 
plattforms mjukvarubutik. Android var den billigaste plattformen för att erhålla ett utvecklarkonto. 
Kostnaden är 180 kronor och ett obegränsat antal applikationer får distribueras från detta konto. 
180 kronor är en engångskostnad för Android. För iPhone krävs ett godkännande från Apple för att 
erhålla ett utvecklarkonto innan utveckling kan påbörjas. vilket sedan kostar 713 kronor per år. De 
övriga plattformarna kräver inte något godkännande. Priserna på de olika plattformarna varierar.

Vad  gäller  utvecklingsmiljöer  tillhandahåller  samtliga  plattformar  med  stöd  för  Java  en 
insticksmodul till  Eclipse IDE. Eclipse och insticksmoduler är gratis. Utveckling mot iPhone sker i 
Xcode  som  är  gratis,  men  endast  tillgängligt  under  operativsystemet  Apple  Mac  OS  X19. 
Applikationer till Windows Mobile utvecklas i Microsoft Visual Studio 2005/2008. Visual Studio är 
en kommersiell utvecklingsmiljö och kostar från cirka 8496 kr20. 

Android  ansågs  vara  den  mest  tillgängliga  plattformen  att  börja  utveckla  applikationer  emot. 
Android tillhandahåller det billigaste utvecklarkontot, använder insticksmodul till Eclipse, som är 
gratis.  iPhone OS och Windows Mobile  är  de enda som inte  möjliggör  utveckling i  Java vilket  
resulterar  i  andra  utvecklingsmiljöer  som  anses  vara  mer  svårtillgängliga  än  till  de  övriga 
plattformarna. Beroende på godkännandet av utvecklare och applikationer för iPhone och kostnad 
för annan utrustning. 

4.2.3  Viktning av marknads- och teknikläge för varje plattform 

För att samla och objektivt visa de resultat som getts från informationssamlingen kring de olika 
områdena  användes  den  viktningsmatris  som  beskrevs  i  kapitel  3.2.4.  De  tre  attributen  är 
marknadsutsikter, kostnad och tillgänglighet på utvecklingsverktyg. 

Marknadsutsikterna behandlar de studier som gjordes för varje plattform. Statistiken analyserades 
och  bedömdes  utifrån  antalet  sålda  enheter,  antalet  tillgängliga  applikationer  samt 

19 http://developer.apple.com/technologies/tools/xcode.html  
20 http://www.dustin.se/pd_5010125410.aspx  
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internetanvändning på respektive plattform. Bedömningen gjordes att antalet användare och hur 
dessa använder internet är avgörande för hur applikationen tas emot på marknaden. De två högst 
placerade plattformarna är iPhone och Android vilket grundar sig i deras positiva marknadsläge 
idag och även dess framtidsutsikter. Blackberry och WebOS har delvis sviktande siffror för dagens 
marknader globalt och är även svaga på den nordiska marknaden. 

Kostnader  inkluderar  utvecklingsverktyg  och  eventuell  kostnad för  att  distribuera  applikationer 
samt kostnad för att ges tillgång till ett utvecklarkonto på respektive plattform. Kostnader för de  
olika plattformarna skiljde sig en del, men relativt sett var inget alternativ orimligt dyrt. Billigast var 
Android som kostar 180 kronor för utvecklarkontot, med obegränsat antal applikationer. Dyrast var 
WebOS som kostar 710 kronor per år och ytterligare 360 kronor per applikation. 

Sista  attributet  var  tillgängligheten  på  de  olika  utvecklingsverktygen.  Attributet  bygger  på  hur 
lättillgängliga de olika utvecklingsverktygen är  samt hur enkelt  det är  att  ges befogenheter att 
distribuera applikationer. Attributen har medtagits för att göra en bedömning för den tidsmässiga 
ramen  på  examensarbetet  och  även  för  att  så  snabbt  som  möjligt  göra  produkten  färdig  för 
lansering  på  marknaden.  Återigen  får  Android  det  högsta  betyget  vilket  grundar  sig  i  att 
utvecklingsmiljön  är  en  insticksmodul  till  gratisprogrammet  Eclipse.  Både  program  och 
insticksmodul går att ladda ned gratis från internet för installation. Samma gäller för Blackberry, 
Symbian  och  WebOS.  Eftersom  de  fyra  hade  samma  egenskaper  i  denna  fråga  gavs  samtliga 
plattformar  samma placering.  På  iPhone  och  Windows krävs  helt  egna  utvecklingsmiljöer.  För 
iPhone behöver dessutom utvecklaren godkännas vilket kan ta tid. Även applikationen behöver 
godkännas av Apple för att få distribueras i Apple App Store. Tidigare har t ex musiktjänsten Spotify 
och webbläsaren Opera inte godkänts för att de konkurrerar med Apples egna produkter iTunes 
och  Safari.  Windows  Mobile  kräver  en  kommersiell  utvecklingsmiljö  för  att  kunna  utveckla 
applikationer till denna. iPhone och Windows Mobile gavs även dem samma placering, något lägre 
än de övriga fyra.

4.2.4  Multimediabehållare

Som tidigare nämnts låg fokus under studien av multimediabehållare på tillgängligheten av dessa 
på de olika plattformarna. I Tabell 2, på sida 23, redovisades resultatet av genomgången av de olika 
multimediabehållarna. Samtliga plattformar stödjer MP4-behållaren. Då övriga behållare endast 
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Figur 4.4: Viktningsmatris för de tre attributen marknadsutsikter, kostnad och 
tillgänglighet på utvecklingsverktyg.

Viktning Android Blackb. iPhone Symbian WebOS Windows

Marknadsutsikter 3 5 2 6 4 1 3

Kostnad 1 6 1 4 5 2 3

2 6 6 4 6 6 4

Viktad summa 33 19 30 29 17 20

Tillgänglighet på 
Utvecklingsverktyg



har stöd från 30-50 procent av plattformarna anses MP4 vara lämplig behållare för de filmer som 
skall användas i prototypen, som utvecklas i detta arbete, och även i framtida eventuella lösningar 
för  andra  plattformar.  I  MP4-behållaren  kan  dataströmmarna  muxas  för  att  stödja  progressiv 
nedladdning. Muxning innebär att dataströmmarna lagras så att uppspelning kan startas redan när 
bara en del av hela filen laddats ned. 

4.2.5  Kodek

Beslutet  om  kodek  skedde  på  samma  sätt  som  för  multimediabehållare.  För  att  möjliggöra 
vidareutvecklingar till ett flertal plattformar valdes det kodek som hade stöd från flest plattformar. 
Vidare kan det antas att det finns ett samband mellan stödet för kodek och multimediabehållare, 
då multimediabehållare i sin tur endast har stöd för ett visst antal kodek. Resultatet av studien 
kring kodek visar att samtliga plattformar stödjer H.264/AVC-kodeken varför den väljs att användas 
i filmerna i detta arbete. 

4.2.6  Beslut om plattform, multimediabehållare och kodek

När  marknadsuppskattning  och  teknisk  uppskattning,  med  avseende  på  utvecklingsmiljö, 
multimediabehållare och kodek avhandlats, beslutades om vilken plattform som var lämplig att 
använda  vid  utveckling  av  prototyp.  Som  viktningsmatrisen  gjorde  gällande  var  Android  den 
plattform som fick högst betyg. Android visade sig lämplig på samtliga punkter som undersökts 
med utgång från uppgiftsbeskrivningen. iPhone var länge med i diskussionen eftersom plattformen 
har ett bra marknadsläge, däremot fanns det frågetecken kring tillgängligheten och det var detta i  
kombination,  med  den  tidspress  arbetet  har,  som  gjorde  att  iPhone  inte  fick  högre  poäng  i  
viktningen och det totala resultatet. Intuitionen ledde till att, efter att ha genomfört förstudien och 
viktat  de  olika  egenskaperna  för  varje  plattform,  Android  valdes  som  plattform  att  utveckla 
prototypen emot. 

Val av multimediabehållare och kodek kunde komma att vara beroende av vilken plattform som 
valdes. Efter att studier kring vilka behållare och kodek som hade stöd från de olika plattformarna 
genomförts och plattform valts ansågs endast ett alternativ till behållare och kodek finnas. Valet  
föll  MP4-behållaren och  H.264-kodeken som hade  stöd  från samtliga  plattformar.  Det  är  även 
troligt att det är tillverkarnas önskan att dessa två används då de har stöd för just dessa, men 
blandat stöd för övriga multimediabehållare och kodek. 

4.3  Utveckling

I detta kapitel presenteras resultaten av det utvecklingssteg som följde efter beslutsprocessen. I 
utvecklingssteget  framtogs  den  prototyp  som  skall  kunna  spela  upp  film  på  vald  plattform. 
Resultaten  av  olika  beslut  som  togs  under  utvecklingsprocessen  presenteras  här.  Den  färdiga 
prototypen presenteras i nästa kapitel, Presentation av prototyp i kapitel 5.

4.3.1  Grafiskt användargränssnitt

Utvecklingen av användargränssnittet inleddes med att göra en designspecifikation för hur data 
skulle  presenteras  för  användaren.  Genom att  studera  uppdragsgivarens  egna  tjänst  och  dess 
produktsidor kunde en designspecifikation tas fram. Frågan var vilken information om respektive 
film som skulle visas för användaren i applikationen. Då skärmen på en mobiltelefon är betydligt 
mindre än på en dator behövde det prioriteras vilken information som skulle presenteras för varje 
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film. Av vikt ansågs filmtitel,  synopsis,  omslagsbild samt speltid vara. Pris var något som också  
diskuterades men då betalningslösning inte låg inom ramen för arbetet bestämdes att  det tills 
vidare inte skulle vara med.

I designspecifikation, som antydde vad som bör presenteras för användaren, inkluderades filmtitel, 
synopsis,  speltid  samt  omslagsbild.  Vidare  bestämdes  att  ett  antal  filmer  skulle  visas  i  en 
rullningslista. Varje film representerades i  ett element i  listan. Layout programmerades sedan i 
XML, för hur data skulle presenteras i varje element. I  Figur 4.5 visas en skiss på hur varje film 
skulle representeras i listan. 

Rullningslistan innehåller de 25 mest nedladdade titlarna i  en viss kategori.  Antalet filmer och 
kategori är något som bestäms av uppdragsgivaren. Antalet filmer kan lätt ändras till önskat värde. 
I  detta  stadium  användes  ett  antal  hårdkodade  strängar  för  titel,  synopsis  och  speltid  samt  i 
applikationen lagrade bilder för att representera omslagsbilderna. Denna information skulle senare 
hämtas från en server online och sättas dynamiskt för varje element, vilket implementerades i  
nästa steg i vattenfallsmodellen, Implementering. Då platsen för text i varje element är begränsad 
sattes 300 tecken som ett maxvärde för hur lång tillhörande synopsis fick vara. I de fall aktuell 
synopsis är längre än 300 tecken förkortas denna och avslutas med ”...”.

För att visa full synopsis och eventuell annan information användes en dialogruta som öppnas vid 
tryck på ett element.

Fasen avslutades med att skriva en enkel mediaspelare som spelar upp de filmer som används i  
arbetet.  I  det  SDK  som  används  för  Androidutveckling  finns  funktioner  för  att  underlätta 
programmering av mediaspelare. Med hjälp av dessa kunde en mediaspelare programmeras som 
klarade av att spela filmerna. På Android-plattformen används en accelerometer för att avgöra i  
vilket  läge  telefonen  befinner  sig  i,  närmare  bestämt  stående  eller  liggande.  Denna  funktion 
används även i applikationer och möjlighet finns att använda layouten på telefonen i liggande läge.  
Dessa förändringar är dock något som bör undvikas i samband med filmvisning, då formatet är  
anpassat för den liggande layouten. Vid uppspelning av filmen nollställs också filmspelaren när  
läget  ändras,  varpå  filmen  börjar  spelas  från  början  igen.  Därför  låstes  mediaspelaren  till  
landskapsläge för att undvika ändring av layout under visning. Landskapsläget är också det format 
som ligger närmast filmen format, det vill säga bilden är bredare än hög.

När  ett  användargränssnitt  med  ett  antal  knappar  och  en  rullningsmeny  samt  mediaspelare 
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Figur 4.5: Skiss på layout för elementen i listan över filmer. 
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utvecklats var första steget i utvecklingsfasen avklarat. En mall för hur prototypen skulle se ut och 
fungera var färdigställd. Arbetet fortsatte då in i nästa steg med implementation av bakomliggande 
funktionalitet. 

4.3.2  Implementation

Implementationen  inleddes  med  att  identifiera  de  behov  av  information  som  fanns  för 
applikationen. Titel, synopsis, omslagsbild samt speltid skulle visas i elementen i listan, för varje  
film. Vidare behövdes en länk till den film på servern som hörde till varje element.

Datautbyte

Den information som skulle hämtas från server bestämdes till titel, synopsis, fodralbild, spellängd 
samt även länk till filmfilen för respektive film. Fodralbilden är en JPG-bild och resten är ren text. 
De  två  representationer  av  data  som  ansågs  lämpliga  var  XML  och  JSON.  Efter  att  Android-
plattformen valts och de data som skulle överföras var identifierade ansågs JSON vara lämpligt för 
det datautbyte som skulle ske mellan server och klient. En anledning var att det i det SDK som 
används vid utveckling mot Android-plattformen finns stöd för JSON. Med stöd menas funktioner 
som kan  parsa,  läsa/tolka,  de  data  som hämtas  från  servern.  Vidare  så  möjliggör  JSON enkel  
tolkning av data. Det använder sig av arrayer och objekt. Då det data som skulle skickas inte krävde 
så mycket mer än att  kunna särskilja  information om olika filmer ansågs en enkel  metod vara 
lämplig. En array kan beskrivas som en datatyp som håller ett antal värden. En vanlig typ av array  
är en heltalsarray. Den håller ett antal heltal exempelvis 1-10, se Tabell 4. Åtkomst till varje heltal 
brukar ges med ett index, ofta nollbaserat. Talet 1, i det första elementet, hämtas då med index 0. I 
javakod skulle anropet för att hämta värdet från det första elementet, i en array som kallas array, 
vara array[0]. Indexet skrivs alltså inom hakparenteser.  

Värde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabell 4: Illustration av en heltalsarray. 

I en JSON-array lagras data inom hakparanteser, [ och ], och separeras med komma. Ett exempel på 
en JSON-array som håller tre heltal kan vara [1,2,3]. Ett JSON-objekt håller data med nycklar för 
enkel åtkomst. Ett JSON-objekt omges med klammerparanteser, {}. Även i objekten separeras olika 
värden med komma. Nyckeln skrivs först,  därefter skrivs det värde som hålls  av denna nyckel.  
Nyckel och värde separeras av ett kolon. Ett exempel där information om två filmer lagras, i form av 
filmtitlar, som JSON-objekt i en JSON-array kan se ut som följer

 [{”movieTitle”:”FilmA”},{”movieTitle”:”FilmB”}] 

Exemplet visar en JSON-array som har två element, i form av två JSON-objekt. I varje objekt lagras  
en filmtitel, med nyckeln  movieTitle. När filmtitel skall hämtas från objektet skickas nyckeln som 
argument,  i  detta fall  ”movieTitle”.  Varefter  värdet,  exempelvis  ”FilmA” i  det första elementet, 
returneras.

Då stöd för JSON finns och det faktum att sättet data representeras på passar bra för en lista med 
filmer, där varje film är ett objekt med ett antal nycklar som titel, speltid etcetera, beslutades att  
JSON skall användas för datautbyte mellan server och klient.
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Implementation av JSON

När data skall hämtas från server anropas ett skript på servern. Skriptet genererar JSON-data från 
databasen  som  returneras  till  telefonen.  Det  data  som  returneras  hämtas  från  den  befintliga 
tjänstens information om de olika filmer som finns. I detta arbete används ett antal filmer från 
kategorin extremsport. Antalet som användes i detta arbete var 25, men går enkelt att ändra till ett 
godtyckligt antal i applikationen. De filmer som hämtas är de 25 mest nedladdade, ur kategorin 
extremsport, från uppdragsgivarens befintliga tjänst. Även kategori går att ändra eller utöka, vilket i  
så fall görs i det skript som körs på servern. De 25 filmerna skickas i ordning i form av JSON-objekt  
som lagras i en JSON-array och kan hämtas element för element i applikationen och sättas in i  
listan.

De data som skulle hämtas från server bestämdes tidigare till titel, synopsis, speltid, omslagsbild  
samt länk till filmen. Senare lades ytterligare information till som ”ID” och ”String ID” vilket är ett  
numeriskt respektive alfabetiskt ID för att identifiera vilken film det handlar om. Dessa används för 
att  hämta  rätt  film.  ID  används  i  länken  till  varje  film.  Länkarna  till  filmerna  presenteras  av  
sekretesskäl,  med hänsyn till  upphovsrättsskyddet,  inte  i  denna rapport.  Det  JSON-objekt  som 
representerar en film får då en struktur enligt

{"originalTitle":"Titel","runningTime":"00:00:01","shortSynopsis":"Synopsis...",
"coverImageUrl":"\/productimage\/0001_100\/string-id.jpg"}
Namnen på nycklarna, exempelvis originalTitle, används för enhetlighet med de namn som redan 
används i uppdragsgivarens databas. I det sista elementet i objektet syns en URL till omslagsbilden. 
Den hakas på domännamnet och skulle i detta fall bli

http://www.ameibo.com/productimage/0001_100/string-id.jpg 
0001 i ovanstående adress är ett exempel på ID-nummer som är specifikt för varje film. Namnet på 
bilden, i detta fall string-id, är det alfabetiska ID:t specifikt för varje film. Detta ID liknar filmtiteln 
för att förtydliga för användaren vilken film det handlar om. I den URL som skickas i JSON-objektet 
syns hur det är ett bakstreck('\') före varje snedstreck('/'). Inom programmering har ofta tecken 
som /,\, ” med flera andra betydelser än just det specifika tecknet i en sträng. I Java krävs att ett 
sådant tecken föregås av ett bakstreck för att kunna representeras som text, exempelvis i strängen 
som representerar omslagsbildens URL ovan. Det kallas för escaping på engelska. Efter ID-numret 
står siffran 100. Det indikerar att det är en bild som är 100 pixlar bred som skall hämtas. På 
företagets servrar finns ett antal olika omslagsbilder för varje film, den som används i 
applikationen i detta arbete är en variant som är 100 pixlar bred. 

Hämtning av information från server

När kommunikationen med server fungerade fortsatte utvecklingen med att sätta in information 
om filmerna från servern, istället för de tidigare hårdkodade variablerna. Vissa problem uppstod då 
programmet består av en rullningslista, vilken måste färdigställas genom att data för varje element 
måste anges, innan något kan visas för användaren. Den troliga anledningen till att det tog tid är 
att det förutom text även ingick en bild på 100x140 pixlar. Bilderna är förhållandevis mycket större 
än texten. För att komma runt problem beslutades att först hämta texten till alla element i listan 
samt de första fem bilderna, för att när applikationen startat i bakgrunden hämta resterande bilder. 
I de fall användaren börjar rulla ned innan en bild laddats klart visas en temporär bild med ett 
timglas som lagrats i applikationen, för att visa att applikationen fortfarande laddar och att en bild 
är på väg. När bilder har laddats ned aktiveras en uppdatering av skärmen för att rita upp de 
korrekta bilderna. I programmeringsspråket Java finns en metod som heter invalidate som 
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genomför en sådan uppdatering. Metoden är enkel att implementera men väldigt krävande och 
det drar mycket energi, vilket bör undvikas i redan energikrävande smartphones med kort 
batteritid. Den text som visas i applikationen laddas från början varför endast bilden behöver 
uppdateras. För att spara energi användes invalidate på endast en del av skärmen, nämligen från 
pixel 0 till 100 horisontellt och över hela skärmen vertikalt, se Figur 4.6. På så vis uppdateras 
endast de områden där bilden visas, och som verkligen behöver uppdateras.

För att bestämma hur många bilder som skulle hämtas från början, och antalet bilder som skulle 
hämtas i taget i bakgrunden efter det, genomfördes tester. Testerna gick ut på att mäta den tid det 
tog att hämta bilder beroende på hur många som efterfrågades. I testet användes 1-10 bilder åt 
gången och för varje antal testades det fem gånger för att få ett rättvisande resultat. I Figur 4.7 
visas ett diagram för genomsnittstiden, i millisekunder, för att hämta bilderna. Diagrammet baseras 
på data från ett testprogram som skrevs för att mäta tiden. Data presenteras i Bilaga 1.
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Figur 4.6: Det mörklagda området illustrerar den del av varje element som 
uppdateras när en bild laddats klart.
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Som syns i diagrammet växer tiden proportionellt med antalet bilder som väljs för nedladdning. 
Vidare kan det antas att det finns en fast tidsförlust som är lika stor oavsett hur många filmer som 
efterfrågas. Denna tidsförlust ges genom att ta exempelvis tiden det tar för två filmer minus tiden 
för en film 

t1 - (t2 – t1) = tidsförlust.

Denna tidsförlust beräknas till cirka 800 ms med de data som givits från testerna. För att optimera 
hämtningen av bilderna beslutades att fem bilder hämtas i taget. Applikationen så som den är 
designad visar tre element i taget. Det innebär att efter första hämtningen visas bilderna till de tre 
element som först visas för användaren. Vidare finns de två nästkommande bilderna att tillgå om 
användaren börjar rulla nedåt i listan. Det är totalt 25 element i listan, vilket är jämnt delbart med 
5. Det innebär också att minsta möjliga tidsförlust per bild uppnås istället för än om ett antal icke 
jämnt delbart med 25 valts. Den tid som går åt att hämta bilderna är (5 * 3,145 = 15,725). Med fyra 
bilder åt gången krävs sju hämtningar för att ladda ner 25 bilder, 4*6 + 1 = 25. Resultatet blir att 5,6 
sekunder går åt för tidsförluster då i snitt cirka 0,8 sekunder går åt för varje hämtning. Vidare är 
tiden per bild högre när fyra bilder hämtas än för fem. Hade sex bilder i taget hämtats, hade tiden 
per bild blivit lägre just när de paketen om sex bilder hämtas, än för fem. Däremot så hämtas sex 
bilder fyra gånger, och den sista bilden hämtas för sig, då 25 inte är jämnt delbart med sex. Det 
leder till att tiden per bild ändå blir högre om sex bilder i taget hämtas istället för fem. Beräkningar 
gjordes även för nedladdning av 7 omslagsbilder åt gången. Det intressanta är att i detta fall 
minskar antalet nedladdningar till 4. Den sammanlagda tiden blev lite lägre än vid 5x5 
nedladdningar((4,163s * 3) + (2,748 * 1) = 15,237). Då starttiden för applikationen skulle bli 
betydligt längre, en sekund eller 33 procent, när 7 bilder laddas, än vid nedladdning av 5, ansågs 
dock 5x5-alternativet fortfarande vara det bästa. Antalet bilder går vid behov lätt att ändra. Det 
skulle bli aktuellt om antalet filmer i listan ändras.

Beslut om distributionsprotokoll för filmerna

Som  tidigare  redogjorts  för  finns  det  två  tillgängliga  protokoll  som  för  att  möjliggöra  direkt 
uppspelning av film i applikationen. Det ena är över http och det andra över rtsp. Då de geografiska 
användningsområdena för en filmvisningsapplikation varierar mellan allt från hemma i soffan till 
kanske uppe i luften på ett flygplan, ansågs http passa bättre. Anledningen är att via http kan 
filmen börja visas direkt, eller laddas ned och sparas som en fil på klientens lagringsmedium, för 
senare uppspelning.  Med rtsp  möjliggörs  endast  realtidsvisning  och kontinuerlig  laddning över 
internet. Vidare krävs relativt stabil uppkoppling vid rtsp, då ingen möjlighet att buffra data finns.  
Mobiltelefoners uppkoppling har vid testning i detta arbete visat sig vara aningen för instabil för att 
erhålla tillfredsställande uppspelning. 

Filmkvalitet kontra bandbredd

För att spela en film från servern, istället för som tidigare en film lagrad i applikationen, användes 
den URL som skickas i JSON-objektet för varje film. När filmuppspelning fungerade kunde tester 
påbörjas  för  att  bestämma vilken kvalitet  som är  lämplig  på en mobil  plattform. Som tidigare 
redovisats möjliggörs hastigheter upp till 6 Mbit/s i 3G-nätet. Hastigheterna via trådlöst nätverk är 
betydligt högre, 11 respektive 54 Mbit/s. Av den anledningen gjordes beräkningar för ungefärlig 
kvalitet utifrån de hastighetsdata som teleoperatörerna redovisar för 3G. Då filmerna skall kunna 
spelas upp under så många olika förhållanden som möjligt. 

I Tabell 5 visas de hastigheter som presenteras av de svenska teleoperatörerna Tre, Tele2, Telenor 
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och Telia.

Hastighet i 3G-nätet

Teoretisk hastighet 7,2 Mbit/s

Förväntad hastighet statiskt 6 Mbit/s

Förväntad hastighet rörelse ~350 kbit/s

Tabell 5: Hastigheter i de svenska 3G-näten.

Genom att  välja  den lägsta  hastigheten  möjliggörs  filmvisning  för  så  många  olika  miljöer  och 
förhållanden som möjligt. Anledningen till att hastigheten i rörelse är mindre beror dels på att byte  
av stationer sker när mobiltelefonen rör sig. Även den geografiska strukturen som vegetation och 
bebyggelse  har  inverkan  på  hastigheten.  Lägsta  hastigheten  i  3G-nätet  utlovas  till  350  kbit/s. 
Kvaliteten på den sammanlagda dataströmmen som representerar filmen bör därför vara under 
350 Mbit/s, om direkt uppspelning skall vara möjlig. Tester av ljud och bild genomfördes för att  
bestämma vilken kvalitet som är lämplig. För ljud ansågs 96 kbit/s räcka för att få bra ljud. Under  
detta  kunde  tydliga  kvalitetsförsämringar  höras.  För  bilden  gjordes  också  tester.  Helst  skulle 
bildkvaliteten vara betydligt högre än vad som var möjligt för att hålla nere dataflödet under 350 
kbit/s. Men eftersom det ansågs viktigare att kunna spela upp film direkt, oavsett hur eller när,  
sattes storleken på videoströmmen till 230 kbit/s. Det totala dataflödet för en film blev då 326 
kbit/s.  Denna storlek  har  marginal  upp till  lägsta  utlovade hastighet  i  3G-nätet  och godtagbar 
kvalitet på ljud och bild. 

Transkoderingsprocess

De  data  som  tagits  fram  för  kvaliteten  på  filmerna  infördes  i  det  skript  som  skrevs  för  
transkoderingsprocessen. Skriptet automatiserade omkodningen av de befintliga filmerna till det 
nya formatet, anpassat för mobiltelefoner. Vidare infördes möjligheten att koda filmen enligt two 
pass encoding. Two pass encoding innebär att processen körs två gånger. Första gången sparas data 
i  en  loggfil  så  att  det  till  andra  gången  kan  förutses  vilka  områden  i  filmen  som  kräver  mer 
respektive mindre data för att presentera bilden. Anledningen till att detta används är att filmerna 
kodas  med  konstant  storlek  på  dataströmmarna.  Det  innebär  att  det  kan  bli  onödigt  stort 
respektive litet beroende på vad för bilder som visas. Vid mycket rörelser krävs exempelvis mer 
dataflöde för att hålla bilden vid god kvalitet, och tvärtom vid stillastående och få färger. I loggfilen 
sparas  information  om  sådana  förhållanden,  så  att  det  vid  andra  gången  blir  möjligt  att  
kompensera för detta. På så vis kan bättre kvalitet erhållas utan att öka storleken på dataflödet. 
Den kostnad detta medför är att det tar dubbelt så långt tid att koda om en film till det mobila 
formatet. 

4.4  Testning 

Testningsprocessen  påbörjades  när  prototypen  ansågs  fungera.  Beta-testning  av  applikationen 
genomfördes. Den emulator som användes för att testa applikationen klarade inte av att spela upp 
film.  Den troliga orsaken är  att  det  saknas  hårdvaruaccelererad grafik  i  emulatorn.  En bit  in  i  
arbetet köptes en smartphone av modell HTC Hero, se Figur 4.8, för att kunna utföra testning av 
alla delar i applikationen. Precis som med emulatorn kunde telefonen kopplas in till dator, och ifrån 
utvecklingsmiljön fanns möjligheten att välja att debugga applikationen på telefonen. 
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Främst testades applikationen i olika geografiska miljöer för att undersöka möjligheterna att spela 
upp film. Genom användning av applikationen kunde även buggar identifieras. Det dialogfönster 
som öppnas när ett element i listan klickas på saknade rullningsfunktion. Det ledde ibland till att 
knapparna för att spela upp filmen respektive stänga dialogrutan hamnade ”utanför” skärmen och 
blev osynliga för användaren. Orsaken var att vissa filmer hade en lång synopsis.

Det visade sig också att kvaliteten på filmerna var aningen för hög. I vissa sammanhang har det 
visat sig vara svårt att kunna spela upp filmen. Den troliga orsaken är att filmfilen är för stor. Vidare  
kan uppkopplingshastigheten försämras om flera telefoner är uppkopplade mot samma station. 
Åtgärden bör  vara  att  minska  storleken på filmerna.  Kvaliteten på  ljudet  bör  behållas,  då  det  
kraftigt försämrades när mindre än 96 kbit/s användes vid enkoderingen. Därför bör bildkvaliteten 
minskas  från  230  till  200  kbit/s.  I  denna  fas  av  arbetet  fanns  inte  den  miljö,  i  vilken 
transkoderingsprocessen sker, tillgänglig varför detta inte åtgärdats. Detta kommer att påpekas i 
framtida rekommendationer senare i rapporten. 

5 Presentation av prototyp 
I detta kapitel presenteras och beskrivs den applikation som utvecklats i arbetet. 

5.1 Lista med filmer

Det  grafiska  gränssnittet(GUI)  som  utvecklats  består  av  en  lista  med  25  filmer.  Varje  film 
representeras av ett element i listan. Elementet innehåller, som tidigare visats, omslagsbild, titel,  
synopsis  samt speltid  för  respektive  film.  I  stående läge  visas  drygt  tre  element,  se  Figur  5.1. 
Elementen i rullningslistan är klickbara, ett klick görs med fingret på den tryckkänsliga skärmen 
som finns på en smartphone med Android-plattformen. 
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Figur 4.8: Smartphone av modell HTC 
Hero, som användes vid utvecklingen i detta  
arbete.



5.2 Dialogfönster

Vid klick på ett element visas ett dialogfönster för användaren som visar titel och full synopsis, i  
dialogfönstret  finns  möjlighet  för  användaren  att  läsa  hela  synopsistexten  oavsett  hur  många 
tecken  den  består  av.  Under  synopsistexten  finns  två  knappar.  En  ”Watch  now”  som  startar  
uppspelning  av  filmen,  och  en  ”Close”  som  stänger  dialogfönstret  varefter  fokus  återges  till 
rullningslistan med det element som öppnade dialogrutan. Dialogfönstret visas i Figur 5.2.
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Figur 5.1: Lista med filmer i applikationen.



5.3 Filmvisning 

Vid uppspelning av filmen kan fyra kontrollknappar samt förloppsindikator visas genom att trycka 
med fingret på skärmen, se Figur 5.1. Spola framåt respektive bakåt gör ett hopp på 15 sekunder åt 
vardera hållet. Play och pause-knappen är samma och ändras beroende på om filmen spelas eller 
är  pausad.  Den  högra  knappen  ger  användaren  möjlighet  att  ställa  in  förstoringsläget,  detta 
förklaras  vidare  i  nästa  rubrik,  5.4 Bildförhållande  vid  uppspelning.  Nederst  visas 
förloppsindikatorn.  För  att  hoppa  ett  längre  steg  i  filmen  kan  användaren  trycka  på  önskad 
tidpunkt på förloppsindikatorn. Den svarta delen av förloppsindikatorn är ännu ej nedladdat data. 
För att börja spela upp filmen där krävs först att applikationen får ladda det datat. Tiden det tar att 
ladda varierar från en knapp sekund till betydligt längre, beroende på uppkopplingshastigheten. 
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Figur 5.2: Dialogfönstret som öppnas vid klick  
på ett listelement.

Illustration 3: Mediakontroller som används vid uppspelning av film.



5.4 Bildförhållande vid uppspelning

Formatet på filmer varierar och ofta kan upplösningen på filmen skilja sig från upplösningen på 
bildskärmen som visar filmen. För att undvika att bilden dras ut åt något håll finns två lägen för  
uppspelning. Det ena läget visar hela filmens bild. Väljs hela bilden resulterar det i två svarta kanter  
som fyller upp resten av skärmen. För att  ta ett exempel så är  4:3 respektive 16:9 två vanliga 
format  för  rörlig  bild.  4:3  var  standardformatet  på  tv-apparater  tidigare  och  16:9  är  den  nya 
standarden som även kallas wide screen. 4:3 innebär att förhållandet mellan bredd och höjd är 4:3. 
Den smartphone som användes vid utvecklingen av denna applikation har en upplösning på 480 x  
320 vilket innebär förhållandet 3:2. När en film med förhållandet 4:3 spelas upp på denna telefon 
innebär det, i läget där hela bilden visas, att två svarta kanter vertikalt fyller ut skärmen på båda 
sidor om bilden, se bilden i  mitten på  Figur 5.3. I  de fall  film med upplösningen 16:9 visas på 
samma telefon, ligger de två svarta strecken däremot horisontellt ovanför och under bilden, se 
FIGUR. Det andra läget innebär att hela skärmen utnyttjas för att visa filmen. Då sker en förstoring  
av bilden och på exempelvis 4:3 formatet skärs bilden av på ovan- och undersidan, se till vänster i 
Figur 5.3. Den del av bilden som går förlorad illustreras till höger i Figur 5.3. Filmvisningen låses till 
landskapsperspektiv,  det vill  säga att bilden visas i  liggande läge, oavsett i  vilket läge telefonen 
hålls. 

5.5 Progressiv nedladdning

Då filmen  laddas  ned  över  http  möjliggörs  progressiv  nedladdning.  Det  innebär  som  tidigare 
berättats att det data som laddats ned kan visas innan hela filen laddats ned.  Efter att ha gjort  
beräkningar  på  filmkvaliteten,  skall  uppkopplingshastigheten  över  3G  och  WiFi  vanligtvis  vara 
högre än den dataöverföringshastighet som filmen kräver för kontinuerlig uppspelning. Då laddas 
filmen snabbare än den spelas upp. Förladdning av filmen visas i Figur 5.4, där förloppsindikatorn 
har ett färgat fält till höger om den aktuella positionen. Det svarta fältet visar data som ej hunnit 
laddas. 
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Figur 5.3: Till vänster visas förstoringsläget där en del av bilden går förlorad. I mitten visas läget  
då hela bilden visas, med två svarta vertikala streck som fyller ut resterande del av skärmen. De  
vita rutorna i bilden till höger visar de områden som går förlorade när förstoringsläget används.  
Bilderna som visas är från en film i formatet 4:3.Skärmen är i detta fall av formatet 3:2, varför de  
svarta strecken fyller ut kanterna vertikalt på sidorna. 
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Figur 5.4: Nederst på bilden visas filmens aktuella position i  
förloppsindikatorn. Knappen föregås av ett färgat fält som visar hur  
mycket av filmen som redan laddats ned. Det svarta fältet representerar  
ännu ej nedladdat data.



6 Rekommendationer
Inriktningen på detta arbete var att undersöka möjligheterna att strömma film på mobiltelefoner. 
Tekniska  detaljer  som filmkvalitet,  multimediabehållare  och  kodek  genomgicks  för  att  hitta  de 
bästa förutsättningarna för att kunna titta på film i en mobil enhet. Branschen befinner sig i ständig 
utveckling och de resultat som detta arbete givit är aktuella idag men det kan komma att ändras 
den närmaste framtiden.

Kvaliteten på filmer valdes efter att ha genomfört tester med den utrustning som en användare 
kan tänkas ha, en HTC Hero med 3G-uppkoppling. Redan i år, 2010, lanseras 4G-nät i Sverige med 
start i Stockholm. 4G möjliggör betydligt snabbare hastigheter varför det troligtvis kommer gå att 
höja kvaliteten på filmerna inom något/några år. Vidare har det under tester av applikationen visat  
sig att den idag använda hastigheten är i högsta laget. Bildkvaliteten är på 260 kbit/s vilket under 
vissa omständigheter tar väldigt lång tid att ladda. En rekommendation är att sätta bilden till 200 
kbit/s. Den totala bitraten på filmen blir då 296 kbit/s vilket bör vara tillräckligt långt under den 
hastighet som mobiltelefoner möjliggör. 

Arbetet inriktade sig på Android-plattformen. Detta är ett första steg för lansering av en mobil 
filmvisningstjänst och kan senare ge svar på hur intresset från kunder ser ut.  Faller det väl  ut 
rekommenderas  att  applikationer  till  andra  plattformar  utvecklas  för  att  bredda  tjänsten  och 
tillgängliggöra den för så många kunder som möjligt. 

I detta arbete har ingen hänsyn tagits till eventuellt kopieringsskydd(DRM-skydd) som flertalet av 
titlarna  i  uppdragsgivarens  katalog  kräver.  Prototypen som utvecklats  i  detta  arbete  möjliggör 
visning av de titlar som säljs utan DRM-skydd. För att kunna visa samtliga titlar rekommenderas att 
undersöka möjligheterna med kopieringsskydd i  mobiltelefoner  ytterligare.  Under  detta arbete 
hittades inget om detta under förstudien, men fokus låg inte heller på detta område. Med höjda 
hastigheter i mobilnäten skulle även strömning över rtsp kunna vara ett alternativ. Anledningen till  
att det inte används i detta arbete var att uppkopplingshastigheten inte var tillräckligt hög och 
stabil för en sådan lösning. Vid strömning över rtsp sparas inte data på klientens lagringsmedium 
varför det skulle kunna vara fördelaktigt i en framtida vidareutveckling.

Filmer  finns  på  ett  flertal  språk.  Möjligheten  att  använda  undertexter  på  något  sätt  har  inte 
undersökts. Multimediabehållaren som används har stöd för undertexter. Det rekommenderas att 
utreda huruvida det är möjligt  att  implementera stöd för  undertexter i  den mediaspelare som 
utvecklats i detta arbete. 

Betalningslösning avgränsades även det från detta arbete. Lite olika möjligheter finns för att få 
pengar för filmerna. En reklamfinansierad tjänst skulle kunna göra att ingen betalning behöver ske 
via mobiltelefonen. Svårigheten blir att få in tillräckligt kapital för kostnader för rättigheterna. Ett 
annat  alternativ  skulle  kunna  vara  filmer  som  betalats  via  hemsidan  görs  tillgängliga  via 
autentisering med användarnamn och lösenord. Det tredje alternativet är att implementera någon 
betalningsvariant direkt i applikationen där användaren antingen kan utnyttja tillgodohavandet på 
användarkontot eller använda kortbetalning. 
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7 Diskussion
I detta kapitel diskuteras de metoder som använts och resultaten som uppkommit under arbetets 
gång. Även de erfarenheter och lärdomar som givits beskrivs och diskuteras.

7.1 Arbetsmetoder

De olika metoderna som använts i detta arbete behandlas i detta avsnitt. Vad som fungerat bra  
respektive mindre bra diskuteras.

7.1.1 Stage gate 

I arbetet användes en Stage gate-metod som influerats av Cooper och Kleinschmidt. Arbetet har 
utförts individuellt av författaren. Arbetsmetoden användes praktiskt främst för att planera arbetet 
och  ta  fram  riktlinjer  för  hur  problemen i  arbetet  skulle  behandlas.  I  större  projekt  med fler 
deltagare kan mervärdet av att ha en arbetsmetod bli större då ett större fokus på koordinering av 
arbetsgruppen blir nödvändig. Några sådana erfarenheter har inte givits i detta arbete. Specifikt 
anger Cooper och Kleinschmidt att en marknads- och teknikuppskattning skall genomföras innan 
nyutveckling av en produkt inleds. Detta gjordes i förstudien och det var också dessa som låg till 
grund  för  hela  den  beslutsprocess  som  genomgicks.  Sättet  att  angripa  problemet  genom  att 
studera marknaden och de tekniska möjligheterna kring produktutvecklingen var framgångsrikt då 
de frågor som uppdragsgivaren ville ha besvarade kunde behandlas med denna förstudie. 

7.1.2 Stödverktyg

I  beslutsprocessen användes en viktningsmatris.  Matrisen var enkelt utformad och de sex olika 
alternativen som jämfördes betygsattes med siffrorna 1-6. Varje egenskap var i sin tur viktad efter 
de behov och krav som fanns för en mobil filmvisningstjänst. Detta förfarande ansågs passande till 
detta projekt och de parametrar som givits i förstudien. Känslan är att rätt beslut kunde fattas med 
hjälp av detta verktyg, men hur objektivt det verkligen blev kan ifrågasättas. Hela stödverktyget 
utformades och användes enskilt av författaren, som under förstudien kanske fått vissa intryck från 
de olika plattformarna. Det kan antas att mer objektivitet hade uppnåtts om flera resurser hade 
använts  i  samband med utformningen samt användningen av stödverktyg.  På så vis  skapas en 
större diskussion samt att författarens intryck från förstudie kunnat minimeras. 

Det  finns  mer  avancerade  verktyg  att  använda  vid  beslutsstödsprocesser.  Bland  annat  mer 
avancerad viktning där kundbehov tas i  beaktning. Då inga fokusgrupper identifierats för detta 
arbete  ansågs  inte  heller  kundbehoven  kunna  identifieras  för  att  ge  något  mervärde  till  en 
beslutsprocess. För att skapa en bild av kundbehoven 

7.1.3 Vattenfallsmodellen

Under utvecklingsfasen, då prototypen utvecklades, användes en vattenfallsmodell. Arbetet med 
utveckling av prototyp var tydligt indelat i tre olika faser. Inledande fas var att utveckla ett grafiskt 
användargränssnitt. När detta färdigställts kunde arbetet gå vidare till nästa nivå, implementation, 
där  funktioner  implementerades  för  att  kunna  använda  gränssnittet  med  information  som 
hämtades  över  internet  om  respektive  film.  Denna  arbetsgång  passar  väl  överens  med  hur 
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vattenfallsmodellen bör implementeras. Tydliga steg som vart och ett avslutas innan övergång till 
nästa  steg  genomförs.  Vidare  skall  kraven  på  produkten  inte  kraftigt  förändras  under 
produktutvecklingen. Det blev som förväntat heller inga större förändringar på de krav som fanns. 
Modellen som användes i detta arbete avslutades med en testningsfas. I denna fas var testning av 
applikationen  planerad.  Denna  planering  var  inte  optimal  då  testning  behövde  genomföras 
kontinuerligt  vid  mjukvaruutvecklingen för  att  inte riskera att  stora delar  av  nedlagd tid  skulle 
behöva göras om på grund av bristande testning av resultaten som kontinuerligt uppnåddes. För 
att undvika detta i arbetet beslutades under arbetets gång att testning istället skulle genomföras 
kontinuerligt under hela utvecklingsfasen. Det som saknades var en plan för hur den kontinuerliga 
testningen skulle genomföras. En för utvecklingsfasen mer specifik planering hade kunnat hjälpa till 
med vad som hela tiden bör testas, för att systematiskt minimera eventuella problem och fel under 
arbetets  gång.  Det  avslutande  steget  i  vattenfallsmodellen  var  sluttestning  och  utvärdering  av 
prototypen. Detta steg spelade stor roll i lokalisering av fel och buggar i programmet. Vidare kunde 
uppspelningen testas i olika miljöer. Det resulterade också i att filmkvaliteten fick sänkas för att 
kunna spela upp dem under flesta möjliga omständigheter såsom i tät bebyggelse etcetera. Trots 
att Vattenfallsmodellen vanligtvis är otymplig använda iterativt, som fallet blev när fel upptäcktes, 
fungerade det bra i detta projekt. Anledningen kan vara att projektet är relativt litet samt att det 
utfördes enskilt av författaren. Med anledning av detta behövde inte andra deltagare vänta på att 
fel åtgärdades eller att något steg behövde itereras.

Arbetsgången i stort blev under programmeringssteget något som inom mjukvaruutveckling brukar 
kallas  code and fix. Det är ett tillvägagångssätt som ofta används vid tidspress. Genom att börja 
programmera och testa sig fram börjar kod att produceras. Testning av systemet sker ofta sent i  
utvecklingsfasen innan leverans av produkten. Med denna metod kan det vara svårt att få önskvärd 
arkitektur på programmet. Lämpligen hade en mer detaljerad planering av utveckling och krav på 
prototypen kunnat göras innan programmeringen påbörjades, för att få en bättre arkitektur. 

Inom mjukvaruutveckling, främst objektorienterad programmering, förekommer något som kallas 
designmönster. Designmönster används för att katalogisera vanligt förekommande problem och 
dess lösningar. Det görs genom att presentera  en struktur för hur en applikation bäst byggs upp för 
att kunna lösa problemet. Ett sådant mönster är Model-View-Controller(MVC). MVC används för 
att separera modellen(Model) och gränssnittet(View) genom att implementera ett mellanliggande 
lager, Controller, se Figur 7.1. Modellen är logiken i programmet och det som i detta arbete kallas 
den bakomliggande funktionaliteten. Gränssnittet i sin tur är det grafiska användargränssnittet som 
utvecklats, listan med filmer med mera. Modularisering av koden görs genom att implementera ett 
mellanliggande  lager,  Controller.  Vid  interaktion  mellan  användare  och  grafiskt  gränssnitt, 
exempelvis en knapptryckning via det grafiska gränssnittet, hanterar Controllern knapptryckningen 
och  kommunicerar  med  modellen  som  exempelvis  kan  starta  uppspelning  av  en  film  i 
mediaspelaren. I det fallet ändrar Controllern även i gränssnittet genom att mediaspelaren öppnas 
upp  och  visas  för  användaren.  Controllern  fungerar  som  ett  gränssnitt  mellan  det  grafiska 
gränssnittet mot användaren och den bakomliggande funktionaliteten. Genom att modularisera 
koden på detta vis och programmera både det grafiska användargränssnittet och modellen mot det 
mellanliggande gränssnittet, Controller, kan ändringar lättare genomföras på exempelvis modellen 
utan att behöva göra ändringar i användargränssnittet.
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Med MVC hade eventuellt koden kunnat modulariseras för att separera det grafiska gränssnittet 
från den bakomliggande funktionaliteten. Detta hade eventuellt kunnat möjliggöra återanvändning 
av kod i vidareutvecklingar mot andra plattformar. Resultatet i detta arbete är mer nästlad kod,  
utan tydlig separation, där en ändring i gränssnittet kräver ändringar även i den bakomliggande 
funktionaliteten och vice versa. 

Ett  designmönster  som MVC hade  kunnat  vara  lämpligt  att  implementera i  den prototyp som 
utvecklats.  Det  hade  kunnat  åstadkommas  om  en  noggrannare  planering  av  utvecklingsfasen 
genomförts innan programmeringen inletts. En arkitektur enligt MVC hade då kunnat göras vilket 
ytterligare kunnat förbereda prototypen för framtida vidareutvecklingar av detta arbete.

Allt  som  allt  har  utvecklingssteget  fungerat  bra  med  vattenfallsmodellen.  En  mer  detaljerad 
planering hade kunnat ge mer stöd i  varje steg. Exempelvis en planering för hur applikationen 
systematiskt  skall  testas under utvecklingen för  att  säkerställa kvaliteten.  Även i  framtiden kan 
vattenfallsmodellen vara en bra metod vid mjukvaruutvecklingsarbeten,  men vid större projekt 
med många deltagare bör det övervägas om inte en annan metod är lämpligare. I synnerhet för att 
kunna utnyttja alla resurser maximalt under hela arbetsförloppet. 

7.1.4 Dokumentation

Dokumentationen  av  arbetet  var  tänkt  att  genomföras  kontinuerligt.  Det  planerades  för  att 
parallellt med övrigt arbete även dokumentera för att dels få med samtliga delar av arbetet, som 
annars kan vara svåra att minnas, samt att minska arbetsbördan i slutet av arbetet. Tyvärr blev det 
så att den dokumentation som gjordes under arbetets gång blev ostrukturerad. Detta ledde till att 
stora delar av rapporten fick göras om i slutet av arbetet och även att tidsgränsen överskreds.

Detta  hade  kunnat  förhindras  om  lite  mer  tid  hade  lagts  på  dokumentation  sunder  hela 
arbetsförloppet. Exempelvis en halvtimme varje dag där dagens arbete skrivs ned och även med 
hjälp av loggbok skriva ned reflektioner etc. En fördel hade också varit att använda den preliminära 
dispositionen som gjordes till planeringsseminariet tidigt under projektet. På så vis hade en mer 
strukturerad dokumentation kunnat åstadkommas vilket kunnat leda till mindre ändringar i den 
avslutande delen av dokumentationen. 
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Figur 7.1: Kommunikationsschema mellan de modulariserade delarna 
enligt designmönstret Model-View-Controller.
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7.2 Mål och resultat 

Målet med arbetet var att utveckla en prototyp för filmvisning i smartphones. Prototypen skulle 
grunda sig på resultaten av den förstudie som gjordes kring de osäkerhetsområden som fanns 
kring att utveckla en mobil filmvisningstjänst. Resultaten kan sägas ha uppnått de krav som ställdes 
från uppdragsgivaren. Marknads- och teknikuppskattning har bringat klarhet i marknadsfrågan om 
mobila plattformar och utvecklingsmöjligheterna på dessa. En studie kring multimediabehållare 
och kodek har gett resultatet att dessa valts så att samtliga större mobila plattformar har möjlighet  
att spela upp de filmer som kodas om till det mobila formatet. Studien kring filmkvalitet och de 
kommunikationshastigheter som genomfördes gav ett förslag på lämplig storlek på filmfilerna. 

Samtliga  delar  av  den  problembeskrivning  som  detta  arbete  utgått  ifrån  har  behandlats  och 
resultat  för  varje  del  har  presenterats.  Uppgiftsbeskrivningen  från  det  första  mötet  med 
uppdragsgivaren innefattade ytterligare delar som avgränsats ifrån detta arbete. Betalningslösning 
samt stödet för att spela DRM-skyddat material på smartphones. Dessa båda områden ansågs för 
stora för att kunna utföras kvalitativt inom den tidsram på 20 veckor som gavs för examensarbetet.  
För att kunna vidareutveckla prototypen som utvecklats i detta arbete behöver DRM-skydd lösas 
för att erbjuda de upphovsrättsskyddade filmerna i produktkatalogen.
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9 Bilaga 1 – Tider för nedladdning av omslagsbilder

Filmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tid [ms] 1259 1776 2294 2779 3237 3803 4375 4723 5491 5788
1245 1728 2403 3043 3337 4161 4451 4759 5409 5639
1369 1736 2180 2476 2897 3281 3898 4138 5233 4996
1411 1937 2307 2757 3064 3518 4096 4300 4849 5185
1339 1863 2597 2685 3190 3629 3998 4166 5040 5482

Genomsnittstid [ms] 1324,6 1808 2356,2 2748 3145 3678,4 4163,6 4417,2 5204,4 5418

Tid/film 1324,6 904 785,4 687 629 613,07 594,8 552,15 578,27 541,8

Tidsförlust(=t1-(t2-t1)) 841
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