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SAMMANFATTNING 
 
Denna utredning har gjorts för att genomlysa en teknik som går under namnet JavaTM 2 
Micro Edition (J2METM). Vårt mål var att grundligt belysa tekniken och tanken bakom 
J2ME samt att visa på för- respektive nackdelar med tekniken avseende prestanda och 
säkerhet. Ett annat mål med utredningen var att visa på praktisk användbarhet av Java i 
mobiltelefoner och konsekvenser på den mobila infrastrukturen. 
 
J2ME är en plattform skapad för att tillmötesgå behoven från den snabbt växande 
marknaden av produkter som försetts med processorkraft. Dessa datoriserade enheter är 
mindre än traditionella bordsdatorer och har därmed en annan typ av fysiska 
begränsningar i form av t.ex. minne, processorkraft, bildskärm mm. Syftet med denna 
plattform är att skapa en optimerad Java-miljö som lämpar sig för dessa mindre enheter. 
 
Med Java-teknologi i de mobila enheterna kan användare i större utsträckning än tidigare 
påverka vilka ändamål enheten ska användas för. Detta genom att ladda ner applikationer 
och köra dem offline eller online på den mobila enheten. Eftersom Java är ett 
plattformsoberoende programspråk är tanken att en applikation ska kunna köras på 
många olika enheter som implementerat J2ME. Mobiltelefoner med J2ME är på väg att 
lanseras på den svenska marknaden. 
 
Utredningen beskriver en trolig utveckling av tjänster och applikationer och vem som 
kommer att erbjuda dessa tjänster och applikationer för användare. Spel förväntas 
dominera marknaden av MIDlets till en början men vi anser att olika former av anpassade 
informationstjänster är det som kommer att efterfrågas av stora kundgrupper när tekniken 
mognat. Utredningen visar även på en del brister när det gäller portabilitet och säkerhet. 
 
Vi har kommit fram till att J2ME och profilen MIDP är tekniker som kommer att spela en 
stor roll i ett framtida mobilt Internet. Vi är därför övertygade om att allt fler mobila 
terminaler i framtiden kommer att innehålla Java-teknologi. 
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ABSTRACT 
 
This thesis describes and investigates a technique called JavaTM 2 Micro Edition. Our 
goal was to show the idea behind J2ME and the negative and positive sides that the 
technique brings in respect of performance and security. Another goal with the thesis was 
to investigate the practical usefulness of Java in mobile devices and the consequences the 
technique will bring to the mobile infrastructure. 
 
J2ME is a platform created for the demands of the fast growing market of embedded 
devices. This type of devices are smaller than traditional desktop computers which means 
that they have more physical restrictions in terms of available memory, processing 
capacity, limited displays and so on. The purpose of the platform is to create an optimised 
Java-environment for this type of devices. 
 
Java-technology in mobile devices means that users, more than before, can influence 
what the device will be used for. This by downloading applications and run them offline 
or online on the mobile device. Java is not dependent on what kind of platform that it 
runs on and the idea is therefore that applications shall be able to run on many different 
devices as long as they have implemented J2ME. Mobile phones with J2ME technology 
will soon be available on the Swedish market. 
 
This thesis describes possible future applications and the possible suppliers of these 
applications. Games are expected to dominate the market of MIDlets in the beginning, 
but we think that different kinds of information services will be the winner in the future. 
This thesis also shows some shortcomings in the form of portability and security. 
 
We have found that J2ME and the profile MIDP are techniques that will play an 
important role in the development of the mobile Internet. We are convinced that more 
and more mobile devices will be implemented with Java technology in the future. 
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1 Inledning 
 
I dag finns ett antal terminaler som kan användas för mobil dataöverföring på ett eller 
annat sätt, allt från bärbara PC till mobiltelefoner. Kring dessa terminaler uppstår nya 
möjligheter för att erbjuda nya tjänster och applikationer. Mobila terminaler får nya 
användningsområden med sikte mot att utveckla mobiltelefonen som verktyg. Det finns 
exempel från olika delar av världen att ett utökat utbud av tjänster och applikationer leder 
till ett ökat användande av mobiltelefonen. 
 
I takt med att de mobila näten utvecklas från 2:a generationens mobilnät till 3:e 
generationens nät, s.k. UMTS för överföring av data i högre hastigheter, så spås också en 
ökning av kapaciteten i de mobila terminalerna. 
 
För att nya tjänster och nya applikationer skall bli tillgängliga för en bredare massa är det 
en fördel att applikationerna är skrivna i ett språk som är oberoende av vilken plattform 
de skall användas på. Med ny teknik skall det också bli möjligt att själv påverka 
utformningen av de mjukvaror som finns på mobiltelefonen. 
 
SUN har utvecklat en plattform som kallas J2ME. Denna plattform innefattar en profil för 
mobiltelefoner som kallas “Mobile Information Device Profile” (MIDP). Profilen är 
anpassad för de fysiska förutsättningar som råder i miljön för mobiltelefoner. 
 
Syftet med denna utredning är att tydliggöra tanken bakom J2ME/MIDP, dess 
möjligheter och begränsningar. Inom ramen för utredningen skall vi också titta på vilka 
förutsättningar mobila terminaler har för att använda MIDP. Syftet är också att ställa 
tekniken mot fokus av operatörsperspektivet och titta på operatörsrelaterade 
konsekvenser. 
 
Utifrån dessa syften formulerar vi följande problemformulering: 
 
• Vilka möjligheter och begränsningar går att förutse med J2ME/MIDP ? 
• Vilka ändringar av den mobila infrastrukturen förväntas relaterat till J2ME/MIDP ? 
• Vilken typ av tjänster blir möjliga med denna nya teknik ? 
• Vilka möjligheter öppnar sig för operatörerna ? 
• Vilket förhållande har MIDP till WAP ? 
 
Målen som vi vill uppnå med detta arbete är att:  
 
• Ge en tydlig bild av vad som är tanken bakom J2ME/MIDP. 
• Visa för- respektive nackdelar med MIDP vad avser prestanda, säkerhet etc. 
• Visa praktisk användbarhet av MIDP. 
• Tydliggöra intresset kring MIDP vad avser standardiseringsarbete och vilka företag 

och organisationer som stödjer MIDP. 
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• Visa på förutsättningar i Mobila terminaler för att man skall använda MIDP som en 
integrerad del i det mobila användandet. 

• Tydliggöra relationen mellan MIDP och WAP. 
 
För att denna utredning skall hålla sig inom rimliga gränser och för att vi inte skall sväva 
ut på områden som inte leder mot uppsatta mål har vi kommit fram till en del 
avgränsningar. Arbetet utgår från operatörsperspektivet, d.v.s. vilka möjligheter öppnar 
sig respektive vad krävs av operatören. 
 
Denna utredning kommer inte i detalj beskriva programspråket Java. Tyngdpunkten 
kommer i stället att läggas på hur Java kan användas i mobila terminaler och de 
eventuella skillnader som finns vid utveckling av applikationer som skall anpassas för 
mobiltelefoner. Vi har inte för avsikt att jämföra programspråket Java med andra språk 
och kommer därför inte att studera eventuella alternativ till Java. 
 
Utvecklingen för att använda Java teknologi sker på bred front mot många olika former 
av mobila terminaler. Det skapas flera tekniker och profiler för att möta de fysiska 
förutsättningar som de olika typerna av terminaler besitter. I detta arbete kommer vi att 
fokusera på Java teknologi för mobiltelefoner framför andra typer av mobila terminaler. 
 
Nätverkets kapacitet och topologi är viktiga faktorer för mobil kommunikation. Denna 
utredning kommer endast att undersöka om nätverket har kapacitet att möta Java-
teknologi, nätverket kommer därför inte att beskrivas i detalj. 
 
Java är en öppen standard som utvecklats av SUN. Detta företag såväl som många andra 
företag jobbar med utveckling av ny teknologi för mobila terminaler, var för sig eller i 
allianser. Eftersom Java-teknologi för mobila terminaler är under utveckling kommer 
mycket av vårt material bygga på information från de företag som leder utvecklingen. Vi 
är medvetna om att det kan finnas andra företag som utvecklar liknande tekniker. Vi 
avgränsar oss ifrån att, i så fall, ge en heltäckande bild av dessa olika alternativa tekniker  
 

2 Metod 
 
Det faktum att Java-teknologi för mobila enheter är en ny teknik under utveckling 
betyder att det inte finns så mycket böcker att tillgå på detta ämne. Vi bedömer dock 
källorna för faktainsamling tillräckliga för att fullfölja denna utredning och besvara de 
frågeställningar vi formulerat. 
 
Strukturen i sammanställningen bygger på 5 block som, i sig eller tillsammans med 
andra, har stor betydelse för att belysa detta ämne. Analysavsnittet struktureras på samma 
sätt och varje block i sammanställningen har ett tillhörande avsnitt i analysdelen. 
 
Vetenskapliga artiklar från tidskrifter och data tidningar har varit en viktig källa till 
information. Även andra tidskrifter som Computer Sweden och Computer World har 
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publicerat många artiklar på detta ämne. Det har många gånger varit möjligt att via detta 
medium finna den ursprungliga källan och kontrollera faktainnehållet. Artiklarna har 
belyst både positiva och negativa sidor av Java-teknologi i mobila terminaler vilket har 
givit en bra kontrast till det material som lämnas ut av de företag som utvecklar tekniken. 
 
Majoriteten av den information vi tagit del av har inhämtats från källor som publicerat sitt 
material via Internet. Sun och andra inblandade företag som är involverade i 
utvecklingsarbetet av Java-teknologi i mobila terminaler erbjuder en stor mängd 
information om denna teknik via Internet. Därför har källor som sun.com, motorola.com 
och andra Internetkällor varit av stor betydelse för faktainsamlingen. 
 
Besök och intervjuer har också varit viktiga inslag i vår faktainsamling. Vid besök på 
SUN Microsystems i Stockholm och Motorola i Karlskrona har vi träffat personer med 
mycket kunskap i ämnet och vi har givits möjlighet att få djupare svar på våra 
frågeställningar och vi har på nära håll kunnat ta del av den nya tekniken. Vi har också 
tagit del av föreläsningar från såväl SUN som Motorola. 
 

3 Java 
 
Java är ett objektorienterat programspråk utvecklat av Sun Microsystems Inc. Språket har 
en syntax som är relativt lik den som finns i programspråket C++. Den stora skillnaden 
mellan Java och C++ är att en Java-fil aldrig kompileras till maskinkod. Istället skapas 
vid kompilering s.k. Java-bytekod som körs av ett speciellt program kallat för 
interpretator eller virtuell maskin. Denna teknik innebär att program skrivna i Java när de 
kompilerats är oberoende av plattform eller processortyp. Varje plattform kräver dock sin 
speciella anpassning av den virtuella maskinen vilket görs av speciella 
utvecklingsgrupper som står bakom Java. De program som den vanliga Java-
programmeraren skriver är alltid direkt flyttbara mellan olika plattformar utan att 
programmen behöver ändras. 
 
Java är en helt öppen standard och allt en utvecklare behöver finns allmänt tillgängligt på 
Internet utan kostnad. Programspråket Java är en av tre viktiga beståndsdelar för att 
kunna köra Java, de andra är den virtuella maskinen samt Javas API:er som förser 
utvecklare med färdiga klasser och metoder. [1,27] 
 

3.1 Virtuell Maskin 
 
En interpreterande virtuell maskin emulerar en fysisk maskin genom att tolka 
instruktioner som skrivits i ett visst format. Källkoden har kompilerats till bytekod för att 
sedan tolkas av den virtuella maskinen. Det finurliga med den virtuella maskinen är att 
den låtsas vara en standardplattform, en Javadator. När man sedan startar ett Javaprogram 
så tror programmet inte att datorn man sitter vid är en PC med Windows, eller en 
Macintosh eller någon annan plattform. Istället tror programmet att det körs på en 
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Javadator. Fördelen är alltså att koden kan köras på vilken arkitektur som helst så länge 
det finns virtuell maskin för den arkitekturen. 
 
Ett interpreterat program har dock svårt att bli lika snabbt som ett för arkitekturen 
kompilerat program vilket har medfört vissa åtgärder för att minimera problemet. En av 
dessa åtgärder är JIT, som står för Just In Time och innebär att Javamaskinen som körs 
översätter bytekoden i realtid till assemblerkod för den processor som den körs på. 
Tidsvinsten kan variera stort, i bästa fall kan den närma sig den hastighet man uppnår 
med fullt kompilerade program. JIT kompilatorerna har visat sig vara framgångsrika när 
det gäller att bättra på prestandan på Javamaskinerna. JIT-kompilering förbättrar dock 
enbart prestandan vid upprepade körningar, ej vid första körningen av koden. [27,34] 
 

3.2 Java:s API:er 
 
API står för "Application Programming Interface" och är ett paket som innehåller en 
samling standardklasser som kan användas i alla Javaprogram. Av klasserna kan man 
sedan konstruera de olika objekt som utgör ett Javaprogram. Ett Java-API är omfattande 
och byggs dessutom ständigt ut. Tyvärr medför detta ibland att vissa paket inte är helt 
plattformsoberoende. Vissa av paketen måste man i stort sätt alltid ha och dessa kallas 
med ett gemensamt namn för standardpaket, kärnan, core API eller base platform API, 
det är alltså olika namn på samma sak. Exempel på standardpaket är: 
 
• java.lang: 

Innehåller klasser som ligger nära Javaspråket, Object, Class, String, Thread och 
några till. Detta paket finns med i alla Javaprogram och importeras automatiskt. 

• java.util:  
Innehåller klasser för olika datastrukturer, för datum, tid, etc. 

• java.io: 
Har klasser som gör det möjligt att skriva och läsa dataströmmar. 

• java.net: 
Består av klasser för bl.a. nätverkshantering och kommunikation via Internet. 

• java.applet: 
Innehåller en enda klass för att skapa applets. 

• java.awt: 
Innehåller ett bibliotek av klasser, som gör det möjligt att skapa grafiska gränssnitt 
och händelsehanterare, t.ex. för att visa GIF- och JPEG-bilder på skärmen. 

 
Det finns också paket som man använder för olika ändamål, beroende på vad det är man 
vill göra, och som läggs på kärnan. Sådana tillval kallar man oftast “extensions”, tillägg 
eller utvidgningar. [1] 
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3.3 Egenskaper som karaktäriserar Java 
 
Nedan följer en kort presentation av de mest utmärkande dragen för programspråket Java: 
 
• Plattformsoberoende: 

Att Java är plattformsoberoende innebär att en färdig Javatillämpning omedelbart är 
portabel till valfritt datorsystem. För programutvecklarna betyder detta lägre 
utvecklingskostnader och en större marknad. Samtidigt gör det livet betydligt enklare 
för användarna, särskilt för de som har olika datormiljöer i samma nätverk. 
 

• Objektorienterat: 
Java bygger helt på de objektorienterade principerna för att konstruera program. Ett 
Javaprogram består av ett antal samverkande objekt, vilka beskrivs med hjälp av s.k. 
klasser. 
 

• Öppen standard: 
Java är en helt öppen standard, som lämpar sig för kommunikation över Internet, och 
underlättar för den som vill kunna blanda utrustning från flera leverantörer. 
 

• Dynamiskt: 
Bara de objekt som behövs för en given uppgift kommer att laddas. 
 

• Enkelt och robust: 
Ett av målen med utvecklingen av Java var att ta fram ett språk som var lätt att lära 
sig och som följd därav minska ner på antalet fel vid utveckling av program. Det är 
baserat på C++, men med förenklingar i syntaxen som gör att de vanligast 
förekommande felkällorna i C++ undviks. Ett exempel på detta är att Java inte 
använder pekare, vilka var en av de vanligaste orsakerna till fel vid programmering i 
C++. Dessutom utförs en noggrann säkerhetskontroll både vid kompilering och 
körning av Javaprogram. 
 

• Flertrådat: 
Flertrådskörning (multithreading) är en teknik som medger en snabbare och 
effektivare körning av krävande program. Detta innebär att ett Javaprogram kan 
beskriva flera aktiviteter som pågår samtidigt. Det är alltså fullt möjligt att visa en 
rörlig bild samtidigt som användaren matar in ny indata till programmet. 
 

• Färdiga paket: 
Det finns ett rikt förråd av färdiga paket, t.ex. klasser som hanterar grafiska gränssnitt 
på ett enhetligt sätt (java.AWT) och klasser för kommunikation över TCP/IP-nät 
(java.net). 
 

• Låg prestanda: 
En nackdel med Java är att det är långsammare än många andra programspråk. Detta 
har att göra med den interpretering som görs av den virtuella maskinen innan koden 
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exekveras. Det finns olika sätt att förbättra prestandan t.ex. bytecode-kompilering och 
JIT. [27] 

 

3.4 Java plattformar 
 
Principen med Java-plattformar bygger på tanken att en typ av mjukvara skall kunna rulla 
på många olika typer av datorer. Med Java-teknologi skall samma applikation kunna 
användas på t.ex. PC, Macintosh och även på nyare typer av mindre enheter. 
 
Eftersom begreppet “En storlek passar alla” inte riktigt fungerar har man valt att dela upp 
Java-teknologin i tre olika plattformar. Dessa är, Java 2 Enterprice Edition (J2EETM), 
Java 2 Standard Edition (J2SETM), och Java 2 Micro Edition (J2METM), se figur 1. Var 
och en av dessa plattformar innehåller verktyg och andra resurser för olika typer av 
enheter: 
• En anpassad virtuell maskin. 
• Anpassade API:er. 
• Verktyg för utveckling och konfiguration. 
• En konfiguration som definierar ett minsta krav på API:er för enheter med liknande 

prestanda. 
• En profil som riktar sig mot enheter med samma användningsområde. 
 
 
 

 
Figur 1. 
Bilden visar de olika plattformarna, konfigurationsalternativen och de olika virtuella 
maskinerna samt vilken typ av enheter som placeras under respektive plattform. [25] 
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Under vilken plattform olika enheter placeras beror bl.a. på fysiska förutsättningar i form 
av t.ex. minne, processor, skärm, tangentbord batteri mm. Enterprice Edition (J2EETM) är 
tänkt att passa för solida system med t.ex. affärsverksamhet över Internet och 
serverlösningar. Standard Edition (J2SETM) är anpassad för den stora gruppen av 
standarddatorer som PC, Mac. Micro Edition (J2METM) är anpassad för produkter som i 
första hand inte är en dator men produkten har tillförts datorkraft för ett mervärde av 
produkten. Fortsättningsvis kommer vi att använda uttrycket ”embedded devices” för 
dessa produkter. [31] 
 

4 JavaTM 2 Micro Edition(J2METM) 
 
J2ME är en plattform skapad för att tillmötesgå behoven från den snabbt växande 
marknaden av produkter som försetts med processorkraft. Dessa datoriserade enheter är 
mindre än traditionella bordsdatorer och därmed har de en annan typ av fysiska 
begränsningar i form av t.ex. minne, processorkraft, batteri, bildskärm mm. Syftet med 
denna plattform är att skapa en optimerad Java-miljö som lämpar sig för dessa mindre 
enheter. J2ME togs fram av Sun och idag jobbar en expertgrupp med representanter från 
Ajile Systems, Sun Microsystems, Nokia, Symbian, Philips, Zucotto Systems, och 
Siemens med nästa stora revision. 
 
Liksom de andra plattformarna innehåller J2ME-plattformen de funktioner som Java-
teknologin gjort sig känd för: 
• Öppen standard. 
• Plattformsoberoende. 
• Objektorientering. 
• Tillgång till färdiga paket. 

 
J2ME arkitekturen består av följande nivåer: 
• Profil: 

Varje profil som utvecklas är riktad mot enheter inom samma användningsområde. 
För närvarande finns två profiler för J2ME. Dessa är ”PersonalJava” samt ”Mobile 
Information Device Profile”. 

 
• Konfiguration: 

På denna nivå definieras vad som finns tillgängligt under respektive kategori, vad 
gäller typ av virtuell maskin, klassbibliotek och API:er. Med mycket enkla termer 
kan man säga att konfiguration är ett kontrakt mellan en implementerad profil och 
den virtuella maskinen. Under J2ME finns det två olika typer av konfigurationer, 
“The Connected Device Configuration(CDC)” och “The Connected Limited Device 
Configuration(CLDC)”. CDC är avsedd att användas på enheter med tillgång till 
minst ett par Mbyte i minne, medan CLDC är tänkt att implementeras på enheter med 
en total minneskapacitet under 512 Kbyte. 
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• Virtuell maskin: 
Den virtuella maskin som installeras på enheten ska vara kompatibel med 
konfigurationen. Sun:s officiella versioner av virtuella maskiner för J2ME är JVM 
(Java Virtual Machine) som är kompatibel med CDC samt KVM (Kuaui Virtual 
Machine) som är kompatibel med CLDC. 

 
 

PROFIL 
KONFIGURATION 

JAVA VIRTUELL MASKIN 
VÄRDOPERATIVSYSTEM 

 
Figur 2. 
J2ME arkitekturen är uppbyggd i tre mjukvarunivåer som implementeras ovanpå aktuell 
enhets operativsystem. 
 

4.1 Java Virtuell maskin 
 
I detta lager återfinns implementationen av en Java virtuell maskin som är anpassad för 
enhetens operativsystem samt aktuell konfiguration. J2ME teknologin ställer inga krav på  
vilken virtuell maskin som används förutom att den måste följa de specifikationer som 
finns för J2ME vilket innebär att den ska vara kompatibel med aktuell konfiguration. Det 
är alltså fritt att använda olika implementationer av virtuella maskiner så länge man följer 
de grundfunktioner som finns i konfigurationen, vilket öppnar vägen för många företags-
specifika lösningar. Redan idag finns det ett antal olika virtuella maskiner på marknaden 
som är anpassade för att köras tillsammans med CLDC konfigurationen. [10,35] 
 
Sun:s officiella version av virtuell maskin för J2ME och CLDC konfigurationen heter 
KVM, vilket står för “Kuaui Virtual Machine”. Denna presenterades för första gången för 
allmänheten vid JavaOne:s konferens 1999. Jämfört med andra versioner av virtuella 
maskiner som Sun utvecklat är KVM en bantad version som anpassats för små enheter 
och de begränsningar som finns i dessa enheter. Målsättningen vid utvecklandet av KVM 
var att skapa en minsta möjlig, men ändå komplett, virtuell maskin som skulle ha kvar de 
centrala aspekterna av Java-språket. Denna virtuella maskin skulle användas i enheter 
med total minneskapacitet på ett par hundra Kbyte. Ibland kallas KVM för “The Kilobyte 
Virtual Machine”, vilket alltså syftar på det minnesutrymme som den tar i anspråk, detta 
är dock inte det ursprungliga och officiella namnet på KVM. Enligt J2ME specifikationen 
är KVM designad på följande vis: 
• Reducerad storlek: 

KVM standardkonfiguration ligger idag på 40-80 Kbyte vilket innefattar den virtuella 
maskinen samt ett minimerat antal klassbibliotek. 
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• Reducerad minnesallokering: 
Utöver koden som utgör den virtuella maskinen krävs 20-30 kilobyte för dynamisk 
minneshantering i enheten för att KVM ska fungera effektivt.  

• Krav på processorer: 
KVM kan köras på 16 bitars processorer med en klockhastighet på 16 MHz. Det går 
även att uppgradera den virtuella maskinen så att den kan köras på 32 bitars 
processorer. 

• Anpassningsbarhet: 
Vissa beståndsdelar måste finnas med i KVM för att den ska vara kompatibel med 
CLDC medan andra funktioner är frivilliga och beroende på typ av enhet. 

• Portabel: 
Eftersom KVM anpassats för konfigurationen CLDC innebär det att den kan 
implementeras på alla enheter som stödjer denna konfiguration. Dessutom är KVM 
implementerad i programspråket C vilket medför att den är fullt användbar på olika 
plattformar där en C-kompilator finns tillgänglig. [42] 

 
I J2SE är den virtuella maskinen ansvarig för verifikationen av de filer som ska 
exekveras. Detta är dock minnes- och tidskrävande varför J2ME och KVM använder sig 
av en annan teknik, som innebär att stora delar av verifikationen görs utanför den mobila 
enheten. Verifikationen av de filer som laddas hem till telefonen består endast av ett fåtal 
ganska enkla kontroller, där den viktigaste är att kolla så att filen verkligen är verifierad 
och att denna verifikation fortfarande gäller. 
 
Vid konstruerandet av KVM började man om från noll och tog de klasser och metoder 
som ansågs lämpliga för en virtuell maskin på små resursbegränsade enheter. 
Standardklasser ändrades och döptes om vilket innebar att den portabilitet som sägs vara 
en av Javas allra starkaste sidor till viss del åsidosattes. Detta var den begränsning som 
mest upprörde utvecklare av Java-program eftersom det i realiteten innebar att 
applikationer utvecklade för profiler som bygger på KVM och CLDC endast är portabla 
inom denna sfär. [10] 
 

4.2 Konfiguration 
 
En konfiguration definierar en Java plattform för en horisontell kategori av produkter 
med liknande förutsättningar när det gäller minnes- och processorkapacitet. Varje 
konfiguration specificerar hur den virtuella maskinen ska vara konstruerad samt vilka 
API:er som den ovanliggande profilen måste implementera. Skillnader mellan olika 
enheter med liknande förutsättningar styrs sedan av profilen där API:er utöver det som 
krävs av konfigurationen kan implementeras. En och samma konfiguration kan alltså 
användas på helt skilda enheter så länge förutsättningarna i hårdvaran är jämförbara. 
Exempelvis kan en tvättmaskin och en mobiltelefon implementeras med samma 
konfiguration. Det är däremot troligt att dessa båda enheter kommer att använda helt 
skilda profiler för att ta vara på de skillnader som ändå finns mellan produkterna. Det är 
också troligt att det kommer att förekomma olika versioner av virtuella maskiner så länge 
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dessa implementationer följer de grundkrav som ställs av aktuell konfiguration. För 
applikations-utvecklare innebär det att de program som kodas kommer att kunna köras på 
alla enheter som har den profil som applikationen är utvecklad för. 
 
Den konfiguration inom J2ME som riktar sig mot enheter med stora fysiska 
begränsningar i form av minne, processor, display, kraftförsörjning m.m. heter CLDC, 
vilket står för “Connected Limited Device Configuration”. Grundbultarna i denna 
konfiguration är den virtuella maskinen samt de kärnbibliotek som specificeras. 
Produkter som för närvarande är lämpliga för en implementation av CLDC är 
mobiltelefoner, hemelektronik, PDA:er m.fl. CLDC konfigurationen adresserar följande 
huvudområden: 
• Virtuella maskinen: 

I CLDC definieras hur en virtuell maskin ska se ut och vad den måste stödja för att 
fungera tillsammans med CLDC. 
 

• Java klasser: 
De klasser som finns med i CLDC är dels ärvda från J2SE och dels specifika klasser 
för CLDC. De klasser som ärvts härstammar framförallt från tre paket nämligen, 
”java.lang”, ”java.io” samt ”java.util”. I dessa paket finns bl.a. systemklasser, 
datatypsklasser, undantagsklasser och felhanteringsklasser. Vid framtagandet av 
CLDC beslöt expertgruppen att följande paket ej skulle implementeras, 
”java.lang.awt”, ”java.lang.math”, ”java.lang.sql”, ”java.lang.text”, ”java.lang.net”, 
”java.lang.applet”, ”java.lang.beans”, ”java.lang.security” och ”java.lang.rmi”. 
Anledningen till detta var att vissa av klasserna i dessa paket helt enkelt ej går att 
använda på denna typ av enheter medan andra klasser skulle ta allt för stort 
minnesutrymme i anspråk. 
 
De klasser som är specifika för CLDC ligger i ett paket som heter 
”javax.microedition.io”. I detta paket finns klasser för hur enheten ska kommunicera 
med omvärlden d.v.s. nätverkstjänster. I och för sig har CLDC ärvt klasser från 
”java.io” men det är enbart en bråkdel av de klasser som finns med i paketet som 
implementerats i CLDC. Tanken är att de specifika klasserna ska förse enheterna med 
samma funktionalitet som erbjuds med ”java.io” och ”java.net”. Funktionaliteten ska 
vara oberoende av enheternas skilda fysiska kapacitet. För att åstadkomma detta 
stödjer CLDC sex olika typer av kopplingar till ett nätverk vilket möjliggör 
kommunikation med kretskopplade nät, paketförmedlande nät samt seriella 
förbindelser.  
 

• Programspråket Java: 
Jämfört med plattformen J2SE är det tre skillnader i vad som får användas av det 
ursprungliga programspråket. Det första är att Java-klasser för CLDC ej får innehålla 
datatyperna ”float” eller ”double”. Det andra är att metoden ”finalize” ej stöds 
eftersom detta komplicerar arbetet med uppresning sk. ”garbage collection”. Den 
tredje och sista skillnaden är att CLDC endast definierar tre klasser för felhantering. 
Dessa tre klasser är ”java.lang.error”, ”java.lang.outOfMemoryError” och 
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”java.lang.VirtualMachineError”. Det är sedan upp till tillverkarna av enheten att 
avgöra vad som ska ske om andra fel uppstår, t.ex. att omedelbart avsluta 
applikationen. CLDC innehåller emellertid ett ganska komplett sortiment av klasser 
för mindre allvarliga fel sk. ”exception classes”.  

 
• Säkerhetsfrågor: 

I J2SE definieras en komplex säkerhetsmodell för att skydd av systemen. Denna 
modell kräver för mycket resurser för att implementeras i J2ME. I CLDC har valet 
därför fallit på sandlådemodellen för att skydda enheten mot t.ex. virusangrepp. Detta 
beskrivs mer ingående under rubriken 4.4.2. 

 
Det är viktigt att konstatera att konfigurationen ej behandlar frågor som hur en 
applikation installeras, startas, raderas eller hur interaktionen mellan applikation och 
användare ser ut. Konfigurationen styr heller inte hur användargränssnittet ska 
implementeras dessa uppgifter lämnas helt till den profil som finns ovanpå 
konfigurationen eller i vissa fall till tillverkarna av enheten. [25,35] 
 
CLDC är en standardiserad konfiguration för J2ME. Standardiseringsarbetet har gått 
genom Java Community Process och precis som alla andra standarder som definieras 
genom denna process betecknas den med ett JSR-nummer. En JSR (Java Specification 
Request) kan initieras av alla som tecknat en form av avtal med Sun som ger dem 
möjlighet att påverka utvecklingen av nya eller befintliga teknologier. Efter en mängd 
olika steg publiceras så småningom en slutgiltig version av JSR en sk. ”Final release” 
vilket innebär att standardiseringsförfarandet är formellt avslutat. [41] 
 
CLDC-standarden betecknas JSR-30. Den slutgiltiga versionen av CLDC 1.0 godkändes i 
maj 2000. Expertgruppen som varit delaktig i utvecklingen av CLDC till den standard det 
är idag har bestått av följande företag: 
 

AOL Bull Ericsson 
Fujitsu Mitsubishi Matsushita Electric Industrial Company 
Motorola Oracle Nokia 
Palm RIM Samsung 
Sharp Siemens Sun Microsystems 
SONY Symbian  

 
För närvarande pågår utvecklingen av CLDC version 1.0.2, denna kommer dock inte att 
innehålla några omvälvande nyheter när det gäller själva konfigurationen. Däremot 
innehåller denna version en uppdatering av KVM vars kod till stora delar har skrivits om 
för att erhålla högre prestanda. [29] 
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4.3 Profil 
 
En profils primära mål är att definiera API:er för enheter med samma 
användningsområde. Eftersom en konfiguration är mer generell och riktad mot många 
olika typer av enheter med liknande förutsättningar behövs ett lager som kan anpassas till 
just den enhet som profilen ska implementeras på. Det är dock fullt möjligt för en enhet 
att stödja flera olika profiler så länge de bygger på den underliggande konfigurationen. 
[10] 
 
Den profil som anpassats för de minsta mobila enheterna som t.ex. mobiltelefoner heter 
MIDP, vilket står för “Mobile Information Device Profile”. Alla profiler är anpassade till 
någon underliggande konfiguration och när det gäller MIDP implementeras denna 
tillsammans med CLDC. Genom att lägga profilen ovanpå CLDC skapas en 
standardplattform för små, resursbegränsade mobila enheter med följande 
kännetecken:[10] 
• Total minneskapacitet på 160-512 Kbyte (ROM och RAM). 
• Minimikrav på 128 Kbyte ROM och 32 Kbyte RAM.  
• Begränsad kraftförsörjning oftast med batteri. 
• Begränsad CPU kapacitet. 
• Kopplingsmöjlighet till någon typ av trådlöst nätverk med begränsad bandbredd. 
• Många typer av gränssnitt med relativt små skärmar. 
 
De API:er som finns tillgängliga i MIDP täcker bl.a. områden som gränssnitt, 
databashantering samt nätverksfunktioner. Nedan följer en kort presentation av de fyra 
huvudområden som styrs av MIDP och de API:er som ingår i dessa: 
• Persistent Storage: 

En del av de applikationer som kommer att köras på en mobiltelefon bör kunna lagras 
och inte kastas ut när man avslutar applikationen. Eftersom resurserna är begränsade 
för de enheter som ligger under J2ME:s paraply går det ej att använda databaser som 
tagits fram för de andra Javaplattformarna. Den lagringsstruktur som utvecklats för 
J2ME och som ingår i MIDP kallas för “Record Management System” (RMS). I detta 
API ingår funktionalitet för att manipulera databasen genom att lägga till, uppdatera 
och radera poster i databasen. Dessutom kontrollerar detta API vilka applikationer 
som får samverka med varandra.[24] 
 

• User Interface: 
Användargränssnittet i de andra Java-plattformarna är baserade på AWT. 
Expertgruppen bakom MIDP valde dock att ej implementera AWT vilket är en 
samling API:er som används för att generera grafiska gränssnitt. Anledningen till 
detta var bl.a. att AWT kräver stor minneskapacitet och användande av någon typ av 
pekardon t.ex. en mus. Det pågår dock en del projekt där Sun inte är inblandade som 
försöker utveckla en förenklad version av AWT, ett exempel på detta är något som 
kallas för kAWT. Detta skulle dock leda till sämre portabilitet och större behov av 
minne i enheterna enligt Sun. 
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MIDP:s gränssnitt består istället av hög- respektive låg- nivå API:er som används av 
olika typer av applikationer beroende på de resurser som de kräver för att köras på 
enheten. För de applikationer som använder sig av hög-nivå API:er är den viktigaste 
faktorn att de ska vara portabla, vilket innebär att de ska kunna köras på alla typer av 
mobila enheter som använder sig av MIDP. Utvecklare av dessa applikationer är 
därför begränsade till själva funktionaliteten och kan ej påverka hur applikationen 
presenteras på skärmen. Det går t.ex. inte att påverka parametrar som färg och 
textstorlek. Den underliggande implementationen av användarens gränssnitt styrs av 
telefontillverkarna som är ansvariga för anpassa applikationens gränssnitt till det som 
generellt gäller för aktuell enhet. [23,39]  
 
Låg-nivå API:er är tänkta att användas av applikationer som kräver mer kontroll över 
t.ex. grafiska element,  placering på skärmen eller tillgång till indata från användaren. 
Nackdelen med dessa applikationer är egentligen liktydigt med det som är fördelen 
med hög-nivå API:er d.v.s. att applikationer i detta fallet ej är garanterade att fungera 
på andra enheter även om de använder samma profil. Troliga applikationer som 
kommer att använda dessa API:er är spel som kräver kontroll av vad som visas på 
skärmen och framförallt hur det visas. [23,37] 
 

• Networking: 
Detta API definierar de transportprotokoll som stöds av profilen. I nuvarande version 
av MIDP är det enbart protokollet ”HTTP 1.1” som används men i framtida versioner 
är det tänkt att fler av de transportprotokoll som finns i konfigurationen ska stödjas av  
MIDP. 
 

• Timers: 
API:et består av två klasser, ”Java.util.Timer” och ”Java.util.timerTask”. Klasserna 
används för schemaläggning av vissa händelser inom en applikation. Dessa händelser 
kan inträffa med jämna intervall eller vid speciella tillfällen under det att en 
applikation är aktiv. 

 
MIDP är en standardiserad profil för J2ME som specificeras i JSR-37. Den slutgiltiga 
versionen av MIDP 1.0 godkändes i september 2000.Utvecklingen av MIDP sker genom 
ett samarbete mellan en rad stora företag. Dessa ingår i en expertgrupp som går under 
benämningen “MIDP expert group”, följande företag är medlemmar: [40] 
 
DDI Ericsson Espial Group 
Fujitsu Hitachi J-Phone 
Matsushita (Panasonic) Mitsubishi Motorola 
NEC NTT DoCoMo Nokia 
Palm Computing Research In Motion (RIM) Samsung 
Sharp Siemens Sony 
Sun Microsystems Symbian Telcordia Technologies. 
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4.3.1 MIDlets 
 
Java-applikationer avsedda för MIDP kallas för MIDlets. Vem som helst med 
grundläggande Java-kunskaper kan utveckla dessa applikationer som sedan kan laddas 
ner till mobiltelefonen. Man bör dock skilja på två typer av MIDlets, de som utvecklas av 
telefontillverkarna och därmed läggs permanent på telefonerna och de applikationer som 
laddas ner av användarna. De applikationer som visar sig vara mycket eftertraktade av 
den stora massan kommer i stor utsträckning att förinstalleras av telefontillverkarna 
medan andra MIDlets kommer att kunna laddas ner via kabel, IR eller något trådlöst 
nätverk. [16] 
 
I specifikationen för MIDP framgår att det finns två skilda entiteter i form av 
MIDletSuite och MIDlet. En MIDletSuite består av ett antal MIDlets samt andra resurser 
som packats tillsammans i en komprimerad JAR-fil (Java Archive). En JAR-fil är ett 
plattformsoberoende filformat där flera filer läggs ihop till en gemensam fil. Fördelen 
med detta filformat är bl.a. att nerladdningstiden minskas, detta eftersom JAR-filen är 
komprimerad och att endast en överföring krävs för många filer som annars skulle laddats 
ner en i taget. Anledningen till att flera MIDlets ingår i en MIDletSuite är att de har 
samband med varandra och att de därför ska kunna verka tillsammans när de körs på 
telefonen. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt för MIDlets tillhörande skilda 
MIDletSuites att samarbeta detta för att säkerhetsfunktionerna, precis som det mesta 
inom J2ME, är nedbantade. Expertgruppen som utvecklade MIDP valde därför att 
begränsa interaktionen mellan nerladdade applikationer till de som ingår i samma 
MIDletSuite. [10,33]  
En JAR-fil ska innehålla följande: 
• En fil, ”JAR-manifest”, som beskriver innehållet. 
• Applikationernas Java-klasser samt andra klasser som kommer att användas av 

applikationerna. 
• Resursfiler som behövs för att köra aktuell MIDlet, t.ex. bilder. 
 
Manifest-filen definierar de attribut som behövs för identifikation och installation av en 
MIDletSuite. Följande attribut ska ingå i manifest-filen: 
• Namn. ”MIDlet-Name:” 
• Version. ”MIDlet-Version:”. 
• Tillverkare. ”MIDlet-Vendor:”. 
• Namn, ikon, och klass för varje MIDlet i JAR-filen. De enda attributen som beskriver 

enskilda MIDlets. ”MIDlet-1:”, ”MIDlet-2:”. 
• Profil, t.ex. MIDP 1.0. ”MicroEdition-Profile:” 
• Konfiguration, t.ex. CLDC 1.0. ”MicroEdition-Configuration:”. 
 
Utöver de krav som finns på vad en JAR-fil ska innehålla rekommenderas att varje JAR-
fil kompletteras med en speciell beskrivningsfil. Denna fil kan användas för att avgöra 
om applikationen är lämplig för nerladdning. Eftersom beskrivningsfilen endast består av 
ett par hundra byte är det en stor fördel att slippa ladda ner hela applikationen innan det 
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kan avgöras om den verkligen kan laddas ner till aktuell enhet. Filen måste alltid ha 
ändelsen “.jad” och vara av MIME typ “text/vnd.sun.j2me.app-descriptor” samt innehålla 
följande attribut: 
• Namn. 
• Version. 
• Tillverkare. 
• URL-adress till JAR-filen. 
• JAR-filens storlek 
 
Varje MIDlet måste innehålla en speciell klass som heter ”MIDlet class”. I denna klass 
finns de metoder som behövs för att starta, stoppa och radera en MIDlet. En skillnad mot 
vanliga Java-program är att en MIDlet ej får innehålla metoden ”public static void main 
()” för att starta en applikation. Detta arbete sköts istället av en speciell mjukvara som 
förser CLDC med de klasser som behövs för att starta en MIDlet. 
 
Förutom de applikationer som laddas ner till telefonen för att sedan kunna köras offline 
kommer det även att finnas applikationer där endast en liten del laddas ner. Detta innebär 
att huvuddelen av applikationen implementeras på servern och att användaren kör 
applikationen online. Ett exempel på detta kan vara att man laddar ner en “Black-jack”-
MIDlet för att sedan spela online på ett kasino över nätet. [37] 
 

4.3.2 Hur går en nedladdning till. 
 
Den del av J2ME teknologin som sköter installation, menyval, körning samt radering av 
Java-applikationer kallas för “Java Application Manager” (JAM).  Denna mjukvara 
ansvarar även för felhantering under ovanstående faser samt den interaktion som måste 
finnas mellan applikation och användare. Följande arbetsuppgifter sköts av JAM: 
• Nerladdning. 
• Installation. 
• Körning. 
• Versionshantering. 
• Radering. 
 
Nerladdningen samt aktivering av en MIDlet går till på följande sätt: 
 
1. Först måste användaren välja medium för nedladdning samt källa varifrån 

applikationen ska hämtas. De medium som idag kan användas för nerladdning av 
applikationer är kabel, infrarött ljus samt trådlös kommunikation. I CLDC definieras 
ett antal olika protokoll för transport av data, vilka som är möjliga att använda på 
aktuell enhet styrs dock helt och hållet av den profil som implementeras ovanpå 
CLDC. MIDP använder idag http som transportprotokoll och ett exempel på 
uppkoppling  kan se ut på följande vis; 
“Connector.open(“http://www.europolitan.se”);”. Väl uppkopplad mot någon sida på 
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nätet är det bara att välja den applikation man är intresserad av. 
 

2. Efter medium och applikation valts initieras ett förhandlingsförfarande av JAM. Med 
förhandling menas att det sker ett utbyte av information mellan den enhet som vill 
ladda ner applikationen och källan för applikationen. Detta görs genom att ladda ner 
den beskrivningsfil som bör medfölja varje applikation. När JAM kollar om 
applikationen är lämplig för enheten undersöks bl.a. om applikationen redan finns 
installerad och i så fall om det är samma version. En annan kontroll som utförs är om 
det finns plats i minnet för att köra applikationen. Attributen i beskrivningsfilen och 
attributen i manifest-filen jämförs vid nerladdning och måste stämma exakt överens 
om inte nerladdningen ska avbrytas. I detta förfarande ingår också att JAM kan förse 
applikationen med speciella attribut som har med enhetens konfiguration att göra. 
Dessa attribut läggs till i applikationen utan att själva JAR-filen ändras.  

 
3. Nästa steg i nerladdningsprocessen är själva nertankningen av applikationen till 

enheten. 
 

4. När applikationen är nerladdad är nästa fas installation, vilket kan göras tillfälligt 
eller mer permanent i den databas som ingår i MIDP. Vid installation av en MIDlet 
görs också den del av verifikationen som inte utförs utanför enheten. 
 

5. Efter installation presenteras en lista på de MIDlets som finns tillgängliga på enheten. 
Användaren kan välja en av dessa och köra applikationen med hjälp av den virtuella 
maskin som finns implementerad på enheten. När en MIDlet körs skapas en instans 
av dess primärklass genom anrop av applikationens konstruktor. Under hela den tid 
som applikationen är aktiv är det “Java Application Manager” som har ansvaret för 
att applikationen körs och avslutas korrekt. I dagsläget är det enbart möjligt att 
aktivera en MIDlet i taget. [44] 
 

4.4 Säkerhet 
 
Visionen om att trådlös kommunikation skall ge användare tillgång till information var 
som helst, när som helst, bygger på att det skapas pålitliga säkerhetsfuktioner. All ny 
teknik mot trådlös kommunikation leder till nya typer av säkerhetsproblem och det finns 
inget fysiskt överföringsmedium att bygga in säkerhetsmekanismer i. 
Säkerhetsproblemen är av samma slag som vid nätverk av fast karaktär men det krävs 
alternativa lösningar. De trådlösa nätverken räknas ibland som broadcast-medium där alla 
med en anpassad mottagare kan avlyssna trådlös trafik  Det går inte att skydda sig på 
traditionellt sätt med brandväggar eller andra fysiska barriärer. Användare av mobila 
terminaler har önskemål om att de skall kunna använda samma resurser och service som 
finns tillgänglig vid sin hemma PC eller på sin arbetsplats. Detta betyder att det måste 
finnas skydd som skapar trygghet för att t.ex. utföra bankaffärer eller överföra 
företagshemligheter.  
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Mobila terminaler som designats för att vara små har fysiska begränsningar som gör det 
svårt att använda fullgoda säkerhetsprotokoll. Det finns inte utrymme att lagra så mycket 
säkerhetsrelaterad information i t.ex. en mobiltelefon. 
 
GSM (Global System for Mobile Communications) är det första mobila systemet som 
erbjuder säkerhetsservice som t.ex. användaräkthet och krypteringsnycklar. Varje 
användare har en unik identifierare och delar en hemlig nyckel med sin HLR(Home 
Location Register). GSM använder också alias för att inte röja användares identitet. 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems) använder sig av liknande 
säkerhetsmekanismer som GSM. [3] 
 

4.4.1 Säkerhetsaspekter för CLDC 
 
En av Java-plattformarnas största löften är möjligheten att överföra applikationer på ett 
säkerhet sätt till användarterminaler över olika typer av nätverk. Dessvärre är det så att all 
den kod som relaterar till säkerhet i  Java 2 Standard Edition överskrider tillgången till 
minne som finns tillgängligt i de enheter som stödjer CLDC. Därför måste det göras en 
del kompromisser i säkerhetsmodellen för CLDC. Fokus i CLDC-specifikationen har 
lagts på två områden, säkerhet på nivå virtuell-maskin och säkerhet på nivå applikation. 
 
I specifikationen beskrivs nivån virtuell maskin som att Java applikationer som exekveras 
av den virtuella maskinen inte får skada terminalens funktioner. I en standardversion av 
Java virtuell maskin garanteras denna funktion med hjälp av en klassfilsverifierare som 
försäkrar att Java-bytekoden som lagras i klassfilerna inte refererar till en minnesrymd 
som inte reserverats för objektet. Klassfilsverifieraren skall alltså se till att klassfiler som 
laddas till den virtuella maskinen inte skall exekvera på något sätt som inte tillåts i 
specifikationen för den virtuella maskinen. 
 
Nedladdning av Javaklasser skall passera ett klassverifikations-steg efter kompilering av 
källkoden. Det mesta sker offline med hjälp av ett verktyg som kallas ”preverifier”, 
klassfilerna kontrolleras och ogiltiga klassfiler tas bort. Efter detta steg sker 
nedladdningen. Sedan utförs kontroll av hur klasser är verifierade och kontrollerade. I 
samband med verifieringen läggs det till extra information i klassfilerna 
 
Även i Java miljöer av standardtyp är säkerheten som byggs upp med hjälp av 
klassverifierare begränsad. Verifieraren kan endast verifiera om ett visst program är ett 
Java-program, inget mer. Andra säkerhetsrisker elimineras inte med hjälp av 
klassverifierare. Exempel på säkerhetsrisker som inte elimineras kan vara tillgång till 
externa resurser som filsystem, skrivare eller nätverk som står utanför verifierarens 
arbetsfält. För att kontrollera tillgången till externa resurser från en Java-applikation 
används för J2SE- och J2EE- miljöer ett koncept som kallas “security manager”. En 
security manager tillkallas när en applikation behöver tillgång till skyddade resurser. 
Denna säkerhetsmodell kräver för mycket minne för att inkluderas i CLDC-terminaler 
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med tillgång till endast några hundra Kbyte. Därför krävs en enklare modell, 
“Sandlådemodellen”. [4,43] 
 

4.4.2 Sandlådemodellen 
 
Applikationer skyddas för varandra genom att dom körs i en ”sandlådemiljö”. Namnet 
“Sandlådemodellen” kommer av en tanke där man kan styra en användare att hålla sig 
inom en viss ram för att inte påverka det som finns i miljön utanför. Praktiskt fungerar 
detta genom att den virtuella maskinen upptar en speciell adressrymd i minnet och där 
kommer koden att exekvera. Tanken är att en applikation inte skall kunna kommunicera 
med objekt eller variabler utanför denna adressrymd. Detta innebär att man stänger in 
koden i en begränsad omgivning där den inte kan ställa till med så mycket skada. Endast 
de API:er som anges i konfigurationen och i profilen finns tillgängliga. I MIDP finns en 
http-connector i övrigt har alla funktioner för extern kommunikation tagits bort. 
[4,28,32,43] 
 
Försvarets forskningsanstalt, FOA, kom i fjol med en rapport som uttryckte oro över 
datasäkerheten och den fokuserade på hur vi skickar mobil kod. I rapporten från FOA, 
”Mobil kod och säker exekvering”, av Mats Persson, beskrivs olika sorters mobil kod: 
Java, ActiveX, Perl, makron med flera. Alla dessa använder sandlådemodellen som 
skydd. 
 
Vad FOA-rapporten visar är att ingen av de undersökta programspråken (inklusive Java) 
uppfyller alla säkerhetskrav för en fullgod ”sandlåda”. Den mobila koden kan leta sig 
utanför sandlådekanten och om koden gör det kan det som lagras på hårddisken i den 
egna datorn bli åtkomligt, dina e-postadresser kan utnyttjas, dina program användas, dina 
dokument kan ändras eller raderas. Rapporten konstaterar att man kan skydda sig genom 
att inte ta emot mobil kod men då minskar nyttan med mobil kod, och därmed nyttan av 
t.ex. World Wide Web. För fullgod säkerhet krävs också signering av avsändaren och 
regler som garanterar att avsändaren verkligen är pålitlig. [21] 
 

5 Mobil Infrastruktur 

5.1 Operatörer. 
 
Det faktum att det skapas generella plattformar medför att tillverkare, nätverksoperatörer 
och leverantörer av tjänster kan fokusera på att skapa mervärde för sina kunder, inom sitt 
område, utan att fundera på att göra lokala anpassningar för att anpassa sig till alla 
tänkbara typer av mobila terminaler. 
 
Om vi utgår ifrån ett scenario där den nya tekniken leder till ökat användande av mobilt 
Internet så öppnar sig många möjligheter för operatörerna förutom det faktum att det blir 
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mera “bytes” i näten, som i sig leder till ökade intäkter, detta beror också på hur priset för 
datatrafik kommer att utvecklas. 
 
En ny form av konkurrenssituation kan uppenbara sig för operatörerna. Det är troligt att 
det inte bara är pris och täckning som blir framtida konkurrensmedel. Fram till nu har 
operatörerna haft en form av monopol på tjänster för sina kunder. Frågan är om den nya 
tekniken bryter detta monopol.  
 
Operatörerna har tillgång till information om den egna kundstocken. Alla operatörer har 
någon form av kundinformation lagrad, vilken typ av kund det rör sig om, privatkund 
eller  företagskund, mängden samtal, utlandssamtal, vilket intresse kunden har för olika 
tjänster e.t.c. Kunderna har någon form av betalningsrelation till operatören, kanske i 
form av en månatlig faktura. 
 
Det finns många visioner om att framtidens service och tjänster kommer att bli 
optimerade och personanpassade. I visionen nämns också att man skall ta hänsyn till 
användarens lokalisering för att vidare anpassa tjänsterna. Med hjälp av positionering vet 
operatören var användaren befinner sig och kan därmed erbjuda information som lämpar 
sig väl i den miljö kunden befinner sig. [30] 
 

5.2 Mobila nät. 
 
GSM, Global System for Mobile Communications är det ledande digitala systemet för 
mobil telefoni. GSM använder narrowband och opererar på  900 MHz och 1800 MHz 
banden i Europa, Asien och Australien. För access används TDMA (Time Division 
Multiple Access), vilket är en teknik för digital transmission av radiosignaler mellan t.ex. 
en basstation och en mobiltelefon. GSM är ett kretsförmedlat nätverk och 
nedladdningshastighet i GSM styrs idag av hur många samtidiga 
kanaler som mobiltelefonerna kan använda för sändning och mottagning. Det blir 
därför multipler av 9.6 kbps eller 14.4 kbps beroende på vilken kanalkodning 
man använder. GSM tillåter integration av röst-mail, fax och SMS. Eftersom GSM 
erbjuder mycket hög ljudkvalité för tal har GSM blivit världens mest spridda mobila 
system och det används för närvarande i över 100 länder. [8] 
 
GPRS, General Packet Radio Service bygger på GSM-standarden och introducerar 
paketförmedlad dataöverföring. Detta medför en möjlighet för användarna att vara 
permanent uppkopplad till t.ex. Internet, e-post eller annan service och samtidigt finns 
möjlighet att ta emot telefonsamtal. Användaren behöver inte betala för uppkopplingstid 
utan bara för den data som laddas ner eller skickas. När EDGE, Enhanced Data for GSM 
Evolution  tillförs GPRS kommer överföringshastigheten av data att uppgå till 384kbit/s, 
idag sker överföringen med en hastighet av 30 –100kbit/s. GPRS implementeras genom 
att tillföra nya noder och genom att uppdatera existerande noder för att skapa ”routing-
vägar” för datapaket mellan mobila terminaler och ”gatewaynoder”. Dessa 
”gatewaynoder” skapar förbindelse med externa nätverk, Internet och intranät. Fördelarna 
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med GPRS är snabbare dataöverföring, ständig uppkoppling, stöd för IP och andra 
protokoll. Det finns olika alternativ av lösningar för vilka tidluckor som kan användas för 
GPRS. Det finns möjlighet att dedikera tidluckor eller att låta GPRS använda de 
tidsluckor som finns tillgängliga. GSM har högre prioritet och om GSM tillåts ta 
tidluckor från GPRS sjunker överföringshastigheten eller så bryts överföringen. 
Hastigheten sjunker också om flera användare kopplar upp sig. [7,19] 
 
UMTS, Universal Mobile Telecommunications System,  3G, tredje generationens 
mobiltelesystem, en ny teknik med flera namn. UMTS står för Universal Mobile 
Telecommunications System och är en ny världsstandard för mobil telekommunikation. 
3G innebär mobilt multimedia, personliga tjänster, nya teknologier baserade på globala 
standarder. Med UMTS finns tillgång till fax, e-post, e-handel och även video. UMTS, 
som har en teoretisk överföringshastighet på upp till 2 Mbit/s, (operatörerna lovar 384 
Kbit/s), ger de mobila användarna åtkomst till ett stort antal tjänster som inte är möjliga 
idag. Eftersom UMTS har utvecklats i GSM:s fotspår kommer det att vara 
bakåtkompatibelt vilket skyddar redan gjorda investeringar i mobila nätverk. Det nya 
nätet bygger på teknik som vi inte tidigare har haft i Sverige och som möjliggör mobil 
dataöverföring med hög hastighet. Framförallt kan man skicka och ta emot bilder av hög 
kvalitet. 3G medför IP-baserad service med paketförmedling och förbindelselös 
överföring. Med UMTS kan användaren vara uppkopplad konstant och bara betala för 
överförd data. Nedladdningar av filer går snabbt. Operatörer ges möjlighet att serva flera 
kunder och skapa mer sofistikerade tjänster. [6,20,26] 
 

5.3 Mobila terminaler 
 
I dagsläget finns ingen mobiltelefon med inbyggt stöd för J2ME och MIDP på den 
Europeiska marknaden. Först att lansera en telefon med möjlighet att köra Java-
applikationer blir troligtvis Motorola som annonserat att försäljning ska starta någon gång 
under juni månad 2001. Den telefon som släpps av Motorola heter Accompli 008 och den 
kommer att anpassas för Asien och Europa. Enligt Magnus Wärmfors Motrola har 
företaget satt upp målsättning som innefattar att alla Motorolas mobiltelefoner ska kunna 
köra Java-applikationer senast år 2005. Nedan följer vissa utvalda fakta som gäller för 
modellen AccompliTM 008: [18] 
• Nätverk/bandbredd: GSM 900, GSM 1800 och GPRS. 
• Browser:   UP Browser 4.2, WAP 1.1 kompatibel. 
• Språk som stöds:  VoiceXML, VoxML, WML 1.1, WML Script 1.1, Java. 
• Java-profil:   MIDP version 1.0. 
• Bildskärm:   320x240 pixels, gråskala i fyra nivåer, 240 x 276 pixels 

användbar skärm-area. 
• Spel: Förinstallerade spel samt möjlighet att ladda hem spel i form av MIDlets. 
 
Förutom Motorolas mobiltelefon som snart släpps har NOKIA släppt en PDA, ”Nokia 
Communicator 9210” som implementerats med J2ME, denna bygger dock på profilen 
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”PersonalJava”. I Japan och Sydkorea finns ett antal mobiltelefoner som har inbyggd 
Java-kapacitet dessa fungerar emellertid ej i Europa. 
 
Trots att Ericsson, Nokia och Siemens är medlemmar i de expertgrupper som står bakom 
både CLDC samt MIDP nämner de inte Java, J2ME eller MIDP på sina respektive 
websidor. Vi kan därför inte presentera var i utvecklingen av Java-teknologi i 
mobiltelefoner dessa företag ligger. 
 

6 Tjänster / Applikationer 

6.1 Mervärde för användare. 
 
De olika operatörerna har ökat utbudet av tjänster under de senaste åren. Anledningen till 
att tjänsteutbudet växer är att i takt med att priset för tal sjunker vill operatörerna få nya 
inkomstkällor. Operatörerna vill också ge sina kunder tillgång till tjänster som ger 
mervärde och, som man säger: ” nya tjänster som gör tillvaron lättare för dig som 
användare och ökar din frihet”. [9] Många av tjänsterna ingår i olika 
abonnemangsformer. En förutsättning är att kundens telefon stödjer de aktuella 
tjänsterna. 
 
En kund till de mobila operatörerna är idag hänvisad till de tjänster som operatören 
tillhandahåller. Tjänsteutbudet blir därför en del av argumenten när det gäller att välja 
operatör. Det ligger därför i operatörernas intresse, på många plan, att ha ett brett utbud 
av tjänster. 
 
Exempel på tjänster som operatörerna erbjuder i dag är: 
Möjlighet att få sin faktura delad mellan privat samt tjänstesamtal. Enhetliga priser 
överallt i Europa. Möjlighet att ansluta sin bärbara dator till kontorets e-postserver, för att 
läsa och skicka e-post. Olika former av informationstjänster. Faxfunktioner. Notifiering 
av inkommande mail. Olika datatjänster över GSM eller GPRS. Olika WAP-tjänster. 
Tjänster för Internetuppkoppling. Möjlighet att skicka text meddelanden. Personlig 
telefonsvarare. Gruppsamtal. Kortnummer i utlandet. Medflyttning. Mobila banktjänster. 
Nummerpresentation. Portal av tjänster som beskrivs i form av röster. Samtal väntar. 
Specificerad faktura. Spel och underhållning. Vidarekoppling mm. [9] 
 

6.2 Tillgängliga J2ME-applikationer. 
 
Trots att det idag inte finns några telefoner med inbygd Java-teknologi på marknaden har 
det börjat dyka upp företag som erbjuder MIDlets för nerladdning. Ett exempel är 
företaget Digital Mobility som enligt dem själva var det första företag som erbjöd 
nerladdning av MIDlets via sin portal www.midletcentral.com. Här kan man idag ladda 
ner MIDlets i form av spel, WAP-browser, skärmsläckare samt en applikation för 
matematiska beräkningar. Utbudet på denna portal är dock fortfarande mycket begränsat. 
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Överhuvudtaget är det så att utbudet är begränsat vilket i och för sig inte är speciellt 
kontroversiellt med tanke på att det ännu inte finns några kunder. För att få en 
uppfattning om vilken typ av applikationer som kommer att erbjudas har vi valt att snegla 
på Asien och då framförallt Japan som ligger steget före när det gäller denna typ av 
teknologi. [5] 
 
Java-applikationer utvecklade för sk. “i-mode” telefoner heter “i-appli” och det finns idag 
två telefoner på den Japanska marknaden kapabla att köra dessa applikationer. J2ME och 
den teknologi som används i Japan är klart jämförbara och uppbyggda på liknande sätt. 
En stor skillnad idag är emellertid applikationernas maximala storlek, där en i-appli har 
maximerats till 10 Kbyte jämfört med MIDlets som officiellt ska kunna bestå av ca. 64 
Kbyte kod. Normal storlek för en MIDlet kommer dock enligt Magnus Wärmfors på 
Motorola att ligga på ca. 30-50 Kbyte. Vanliga tjänster och applikationer för användande 
på mobiltelefoner med inbyggd Java-kapacitet i Japan är idag: 
• Väderinformation. 
• Vägatlas-applikationer. 
• Banktjänster i form av information som t.ex. valutakurser. 
• Horoskop. 
• Spelapplikationer. 
• Animerade bilder. 
[17] 
 

6.3 Spela spel med Java-teknologi  
 
Fram till idag har mobila terminaler kommit färdigprogrammerade med gränssnitt och 
ofta med något eller några medföljande spel. Med J2ME finns det möjlighet att ersätta 
dessa med egna val av spel och det är lätt att ta bort och att byta spel efterhand som det 
kommer bättre spel eller att man tröttnat på det gamla. Motorola och Sega Corporation 
har slutit avtal om att Sega skall utveckla spel för Motorola:s nästa generations 
mobiltelefoner. Tanken är att användare av Motorola:s J2ME-telefoner skall få ett utbud 
av Sega-spel. Enligt Motorola skall det vara möjligt att lagra ett antal spel på en 
mobiltelefon. På detta sätt vill man undvika att sessionen går ner, vilket är ett problem 
vid onlinespel. [12] 
 

7 Relaterade tekniker 

7.1 WAP 
 
WAP står för Wireless Application Protocol och det är en standard som används för att få 
tillgång till Internet via mobilnätet. Denna industristandard började utvecklas 1997 av 
Ericsson, Nokia, Motorola och Phone.com( tidigare, Unwired Planet ). Många företag 
som utvecklar mjuk och hårdvara för mobiltelefoner har anslutit sig till standarden. 
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Utvecklingen sker i en sammanslutning som kallas WAP Forum. Trots att branschen 
enats om en standard har utveckling inte gått så snabbt som många förutspått.  
 
WAP-modellen påminner om WWW arkitekturen men en del förenklingar och 
anpassningar till den trådlösa miljön har gjorts. Befintliga standarder har använts där det 
varit möjligt. I klienterna finns en micro browser som utgör användargränssnitt. Data och 
kod anges i format som bygger på WWW-standarden, t.ex. så används samma typ av 
URL adressering. Kommunikationsprotokollen i WAP möjliggör kommunikation mellan 
microbrowsern och en server ansluten till ett nätverk. 
 
WAP-klienten kommunicerar med en WAP proxy-server som översätter en WAP 
förfrågan till WWW-format och därmed kan förfrågan skickas vidare till en Webb-server. 
Om svaren från Webb-servern är i WML-format(Wireless Markup Language) skickas det 
direkt till klienten, om svaren är i HTML-format måste proxyn översätta detta till ett 
komprimerat format som passar för WAP-klienten. WAP-klienten kan också 
kommunicera med en s.k. WTA-server( Wireless Telephony Application ). Denna WTA-
server ger direkt tillgång till funktioner, som t.ex. avancerade skräddarsydda telefoni-
tjänster, i operatörens nätverk.  
 
Frånsett det medium som informationen transporteras i är det till synes mycket likheter 
mellan att surfa med hjälp av WAP och att surfa via sin PC. WAP är speciellt utvecklat 
för att hantera de fysiska begränsningar som finns på mobilsidan. Överföringen är ännu 
så länge mycket långsammare då bandbredden är lägre, överföringen kan dessutom brytas 
när som helst. Utrustningen man använder ställer också helt andra krav. Mobila 
terminaler har en betydligt mindre display, gränssnittet är mycket klumpigare, det saknas 
mus och man har betydligt färre och mindre tangenter. 
 
WAP-protokollet innehåller i stort sett samma saker som Internetprotokollet, men i 
anpassad och nedbantad form. I botten finns ett rent transportlager som motsvarar 
TCP/IP. WAP-protokollet använder hälften så många paket som TCP/IP stacken behöver 
för samma ändamål. HTTP motsvaras av WTP - Wireless Transaction Protocol. Det 
fungerar på ungefär samma sätt, men man har skalat bort så mycket som möjligt för att 
göra överföringen effektivare. Till exempel så ägnas en stor del av HTTP-protokollet åt 
att hantera att datapaket kan gå olika vägar, men eftersom det inte är aktuellt vid mobil 
överföring kan man skala bort den delen helt. Själva kontakten med webbservern sker 
dock fortfarande med det vanliga HTTP-protokollet. Mellan webbservern och klienten 
finns ett antal applikationer som tar hand om att tolka och överföra filerna på rätt sätt. 
Dessa kan ligga antingen på den vanliga servern eller i en speciell gateway-server.  
 
Det finns förutsättningar som begränsar WAP. Mobila enheter har hela tiden utvecklats 
för att bli så små som möjligt. Bildskärm och batteri blir därefter och det tar tid att skriva 
på nummertangenterna. Dessa förutsättningar är inte tillfredsställande för en surfare. Brist 
på enhetlig signaleringsteknik och bandbredden i de mobila näten är också begränsningar. 
Dessa negativa omständigheter har begränsat utvecklingen av WAP-applikationer. Varje 
WAP-applikation måste också optimeras för varje specifik modell av mobil enhet och 
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dess individuella begränsning. En WAP-applikation som görs för en typ an mobil enhet 
t.ex. en Palm Pilot kan inte med säkerhet köras på en Nokia telefon. WAP-applikationen 
är beroende av vilken hårdvara, vilket OS och vilket WAP-protokoll som används. 
 
WAP tekniken har brister i säkerheten. Tekniken använder sig av (WTLS) Wireless 
Transport Layer Security. WTLS skapades för att utföra säkra överföringar mellan 
miljöer med låg bandbredd. En WAP gateway fungerar som länk mellan WTLS och 
webbstandarden SSL ( Secure Socket Layer ) Problem uppstår då data överförs mellan 
WTLS och SSL. Under den process då data dekrypteras och sedan åter krypteras är datan 
oskyddad, under bråkdelen av en sekund. Nyare WAP versioner förväntas reda ut detta 
problem. [13,14,15,45]  
 

7.2 MicrochaiVW Software 
 
Hewlett Packard har under 2001 introducerat en miljö för nedladdning av java-
applikationer till bl.a. mobila enheter. Denna miljö, MicrochaiVM, har utvecklats ur HP:s  
ChaiVM. ChaiVM är en del av Chai Appliance Platform som enligt HP inte bara är en 
Java virtuell maskin utan en större samling mjukvarumoduler som tillsammans utgör en 
komplett Java- plattform. 
 
MicrochaiVM skall kunna verka i utrustning med inbyggd datorkraft s.k. ”embedded 
devices”. För att passa för extremt resurssnåla enheter som mobiltelefoner och PDA:er 
har man fått göra en del modifieringar. Microchai består av en virtuell maskin, som är 
mycket liten (minimalt 24Kbyte), och ett Java klassbibliotek med API. MicroChaiVM 
har tre olika konfigurationsmöjligheter. Huvudbiblioteket och den virtuella maskinen kan 
hållas nere till 35 Kbyte beroende på vilken konfigurationerna som väljs. HP 
MicrochaiVM är kompatibelt med Connected Limited Device Configuration (CLDC) och 
stödjer också Mobile Information Device Profile (MIDP). Om man väljer CLDC 
konfiguration får man med ett komplett API och då landar man på totalt 128 Kbyte. 
 
HP samarbetar med Qualcomm Incorperated som har en öppen applikationsplattform som 
heter Binary Runtime Environment for Wireless Plattform (BREW). HP MicrochaiVM 
skall verka ovanför BREW. [2,11] 
 

7.3 BREW 
 
Binary Runtime Environment for Wireless (BREW). Detta är en öppen 
applikationsplattform som har utvecklats av Qualcomm Incorperated. Denna plattform 
skall möjliggöra för utvecklare att skapa applikationer för alla enheter med 
QUALCOMM CDMA chip. BREW återfinns mellan mjukvaran och applikationen och 
gör t.ex. en telefons funktionalitet tillgänglig för applikationen. 
Enligt Qualcomm kommer BREW att medverka till snabb utveckling av en mängd 
applikationer lämpade för t.ex. mobiltelefoner som användare kan ladda ner till BREW-
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förberedda telefoner. Qualcomm ger licenser för BREW till tillverkare och 
applikationsutvecklare gratis och förser utvecklare med Windows-baserade ”Software 
Development Kit” (SDK), som inkluderar utvecklingsverktyg och en emulator. 
 
Qualcomm menar att BREW ger nätverksoperatörerna tillgång till en mångfald av 
applikationer och tjänster. Det skall inte längre vara nödvändigt att erbjuda 
applikationerna via någon ”one-size-fits-all browser”. Det skall i stället vara lätt att 
identifiera nya tjänster, vidareutveckla befintliga tjänster och erbjuda exklusiva BREW 
applikationer.  
 
Skaparna av BREW menar att detta ger slutanvändarna bättre tillgång till mobilt Internet. 
Det kommer nu att vara möjligt att ladda, uppdatera och radera applikationer via 
mobiltelefonen. E-mail, real-time navigation services, chat, gruppspel snabba 
nyhetstjänster, kort sagt allt som går att få via webben skall bli tillgängligt mycket 
snabbare om det byggs på en BREW-plattform. [22] 
 

8 Analys Java 
 
Vi anser att programspråket Java har många fördelar som programspråk, som gör att Java 
kan komma att stärka sin nuvarande position. Den största fördelen anser vi ligger i att 
Java är plattformsoberoende vilket ger positiva effekter för såväl utvecklare av 
applikationer som användare. För utvecklare av applikationer innebär en framgång för 
inbyggd Java-teknologi i enheter att de endast behöver ta fram en version av en 
applikation för en viss typ av enheter. Detta kan gälla mobiltelefoner eller någon helt 
annan grupp av enheter. Vinster för företag som utvecklar applikationer i Java borde 
enligt oss bestå av både minskade utvecklingskostnader samt ett större marknadssegment. 
Enligt vår bedömning borde detta faktum medföra att det blir intressant att skriva 
applikationer i Java vilket i så fall skulle garantera en bred bas av applikationer eller 
tjänster för kunder att välja bland. 
 
Varje gång en diskussion om olika programspråks för respektive nackdelar tas upp nämns 
det att Java är långsamt. Det är egentligen inget att diskutera utan mer att konstatera att 
Java är långsammare, vilket är en direkt följd av att koden måste interpreteras. Vi är dock 
av den uppfattningen att man måste väga detta mot de andra fördelarna som Java besitter 
och då framförallt plattformsoberoendet. Företag som stödjer Java-teknologi i 
mobiltelefoner påstår att snabbheten inte ska vara något som kommer att uppfattas som 
ett problem av kunderna. Vi anser att detta kan variera något beroende på vem kunden är 
och vilka krav kunden ställer på prestanda. De tekniker som finns idag för att öka Javas 
hastighet t.ex. JIT samt den utveckling som pågar av processorer med inbyggd virtuell 
maskin kommer enligt vår uppfattning innebära att kritiken mot Java i detta hänseende 
kommer att minska.  
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9 Analys JavaTM 2 Micro Edition(J2METM) 
 
Historien har lärt oss att det alltid låter bra när en ny teknik presenteras. Teknik som inte 
har använts i stor skala och inte hunnit granskas i sömmarna av en bred massa har dock 
oftast en del brister. I ett tidigt skede är det svårt att få fram objektiva eller negativa 
reflektioner. Vad vi vet är att när Java, som programmeringsspråk, slog igenom var det 
bara tal om fördelar och överlägsenhet i funktion, prestanda, säkerhet mm. Med facit i 
handen kan det konstateras att Java hade många barnsjukdomar som ställde till med 
diverse problem. Vi anser att samma scenario kan komma att återupprepas när J2ME-
plattformen skall introduceras. Det är därför troligt att de versioner som först görs 
tillgängliga kommer att revideras. I dagsläget pågår t.ex. utvecklingen av en ny version 
av CLDC vilket enligt oss visar på att det finns vissa brister. 
 
Vi ställer oss också frågande till hur mycket man kan skära i en befintlig plattform och 
ändå behålla tillräckligt mycket av den ursprungliga funktionaliteten. Man borde kunna 
utgå ifrån att de flesta av de funktioner som tagits bort för att passa in i en miljö med 
mycket begränsningar inte fanns i den ursprungliga plattformen i onödan. Vi har tagit del 
av artiklar där man hävdar att det inte finns utrymme för att t.ex. utveckla spel som 
kommer att attrahera den stora massan. Huruvida detta stämmer är svårt att uttala sig om i 
nuläget men helt klart är att användare har krav på funktioner, gränssnitt, grafik, låga 
nedladdningstider och liknande. Vi är av den uppfattning att de applikationer som 
kommer att erbjudas i ett initialskede tillfälligt kommer att tillfredsställa kunderna. Krav 
på bättre prestanda kommer dock att öka i takt med att tekniken mognar. Med vårt 
resonemang innebär detta att prestandan i t.ex. mobiltelefoner måste höjas och att de 
applikationer som kan köras med J2ME-teknologi har en kort men begränsad inkörstid 
innan förbättringar måste ske. Annars är risken stor att den breda massan kommer att 
uppfatta denna nymodighet som ett ganska betydelselöst tillskott på sina mobila enheter. 
 
En faktor som starkt talar till J2ME:s fördel enligt oss är det faktum att så många stora 
och betydelsefulla företag är delaktiga i utvecklingen. För denna utredning är det av 
speciell vikt att konstatera att nästan alla stora mobiltelefontillverkare deltar i de 
expertgrupper som står bakom standardiseringen av både CLDC och MIDP. Vi anser 
därför att det är stor sannolikhet att dessa företag kommer att implementera J2ME på 
åtminstone delar av sitt sortiment. Motorola har till och med som målsättning att alla 
mobiltelefoner ska kunna köra Java-applikationer senast år 2005. 
 
Vi är övertygade om att allt fler av de “redskap” vi använder i vårt dagliga liv kommer att 
förses med någon form av datorkapacitet. Många av dessa olika typer av “embedded 
devices” kommer i framtiden att innehålla Java-teknologi. Vi anser emellertid att det 
ibland råder en överdriven optimism när det gäller den efterfrågan som finns för denna 
typ av enheter och att många av de satsningar som kommer att genomföras de kommande 
åren därför kommer att misslyckas. En anledning till detta är enligt oss att kundernas 
mognad och efterfrågan till ny teknologi inte alltid tas i beaktan. Vår slutsats av detta 
resonemang är att J2ME kan bli framgångsrikt i många olika typer av enheter, så länge 
det är “rätt” enhet och “rätt” tidpunkt. 
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Vid utvecklandet av KVM valdes att börja om från noll vilket innebar att standardklasser 
döptes om och ändrades. Applikationer utvecklade för J2ME kan därför inte köras på 
andra Java-plattformar utan att ändringar genomförs. Vår åsikt om detta är att det inte är 
bra när en av de allra viktigaste fördelarna med Java, nämligen portabiliteten åsidosätts. 
Rent praktiskt anser vi dock att detta inte ska ha någon större betydelse. Detta eftersom 
applikationer utvecklade för de enheter som använder den lilla virtuella maskinen ändå är 
så begränsade att de inte skulle vara lämpliga att köra på de andra plattformarna. 
 
MIDP:s gränssnitt består av hög- respektive låg- nivå API:er som används av olika typer 
av applikationer beroende på de resurser som applikationerna kräver. Som vi ser det 
kommer många spelapplikationer att använda sig av låg-nivå API:er medan 
informationsapplikationer enbart behöver hög-nivå API:er. Detta ger enligt oss dessa två 
typer av applikationer helt olika förutsättningar. Spelapplikationer kan ej garanteras att 
bli portabla ens mellan enheter som använder sig av CLDC och MIDP. En MIDlet i form 
av ett spel kommer alltså inte att med säkerhet kunna köras både på en Nokia-telefon och 
en Motorola-telefon. Detta är givetvis inte det man förknippar med Java och absolut inte 
den bild som företagen bakom J2ME vill presentera för allmänheten. Rent praktisk 
kommer detta enligt oss att innebära att telefontillverkare kommer att bilda allianser med 
företag som kan leverera attraktiva spelapplikationer för just deras enheter. I detta fallet 
anser vi därför att portabiliteten har begränsats till att gälla enheter inom samma företag. 
Ett bevis på detta är enligt oss det samarbete som inletts av Motorola med Sega, där Sega 
kommer att leverera spelapplikationer till Motorolas J2ME-enheter. De applikationer som 
enbart använder hög-nivå API:er kommer enligt oss vara de enda som verkligen är 
portabla mellan enheter som stödjer CLDC/MIDP 
 
Antalet mobiltelefoner bland befolkningen över hela världen fortsätter procentuellt att 
öka och vi tror att detta är en utveckling som kommer att fortsätta. Vi anser även att 
efterfrågan av mera avancerade telefoner med fler mervärdesfunktioner kommer att öka. 
Om utvecklingen går som förväntat kommer det enligt oss att finnas en ökad efterfrågan 
av applikationer och tjänster för användning på mobiltelefoner. 
 
Java är idag ett programspråk som behärskas av många utvecklare. Det faktum att 
MIDlet:s kommer att vara ganska små och i vissa fall ganska enkla att producera kan 
enligt oss innebära en stor fördel för teknologin som helhet. Med detta menar vi att 
många utvecklare kommer att ta chansen att utveckla MIDlets med förhoppningen om att 
det ska löna sig ekonomiskt. Många kommer att försöka hitta de applikationer som 
kommer att bli morgondagens storsäljare. Om företag och privatpersoner väljer att 
utveckla applikationer för J2ME kommer utbudet för kunder att öka vilket enligt oss är 
positivt för J2ME som helhet. 
 
Efter vad vi läst och lärt om Java i små enheter i allmänhet och i mobiltelefoner i 
synnerhet, känner vi oss övertygade om att denna teknik inte kommer att rinna ut i sanden 
utan istället kommer den att fortsätta utvecklas. Frågan är dock om det inte fortfarande 
finns en del fysiska begränsningar och en del andra hinder kvar att passera. Dessa hinder 
och begränsningar beskrivs under andra rubriker. 
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9.1 Analys av säkerhet. 
 
För att utvecklingen av J2ME/MIDP skall bli positiv tror vi att det måste ske en 
utveckling på en del stora områden som telefoner, nät och applikationer. Vi anser att 
pålitliga säkerhetslösningar är ett av dessa stora områden som måste lösas för att 
allmänheten skall känna sig säker på att en nedladdning inte skall förstöra telefonen eller 
att data och personuppgifter skall göras tillgängliga. Java utvecklades för att användas på 
nätverk och säkerhet är ett ledord som brukar nämnas i samband med Java. I  J2SE 
definieras en komplex säkerhetsmodell. I  J2ME har säkerheten, så väl som mycket annat, 
modifierats och begränsats för att ta så lite resurser som möjligt i anspråk. 
 
I ett sammanhang där användaren ges möjlighet att påverka telefonens innehåll anser vi 
att det finns ett stort behov av att skydda telefonens grundfunktioner och eftersom det 
också handlar om att ta hem kod från ibland osäkra källor finns det ett stort behov av ett 
säkert virusskydd. Vi har tagit del av mycket material som beskriver sandlådemodellens 
funktioner och fördelar. Modellen framstår för oss som både enkel och genial. Telefonens 
grundfunktioner skyddas mot ofrivilliga misstag och ett eventuellt virusangrepp isoleras. 
I ett sammanhang där en användare laddar hem en applikation som är angripen fungerar 
naturligtvis inte applikationen och nedladdningen är gjord förgäves men viruset har inte 
kunnat spridas utanför den adressrymd som upptagits för den aktuella applikationen. 
Enligt vår bedömning är detta en lösning som tillfredsställer de behov som en mobil 
användare kan kräva av en mobil terminal med stora begränsningar av resurser. 
 
Vi har också tagit del av en intressant rapport från FOA [21] som kritiserar 
sandlådemodellen som icke tillförlitlig. I denna rapport hävdar utredaren att kod kan ta 
sig utanför sandlådan och därmed komma i kontakt med data från hårdisken. Om det 
visar sig att sandlådemodellen inte fungerar tillfredsställande är det en katastrof för 
utvecklingen av J2ME/MIDP. Som MIDP-standarden ser ut idag kan man inte verifiera 
var MIDleten kommer ifrån eller att den fungerar som förväntat. Det pågår dock arbete 
med s.k. Signed MIDlets som förväntas beskriva MIDlettens ursprung. Detta är som vi 
ser det ett viktigt steg mot ökad tillförlitlighet i J2ME. 
 
Tidigare i denna utredning har vi beskrivit att det finns säkerhetsbrister i WAP-tekniken 
där data ligger oskyddad vid överföringen mellan WTLS och SSL. Eftersom ett troligt 
användarscenario bygger på interaktion mellan WAP-tekniken och J2ME anser vi att 
J2ME ärver de säkerhetsbrister som finns med WAP-tekniken. 
 

10 Analys mobil infrastruktur 

10.1 Operatörer 
 
Operatörerna går en spännande framtid till mötes och vi är övertygade om att behovet av 
att skicka data över de mobila näten kommer att öka dramatiskt om än inte omedelbart. 
En av flera bidragande orsaker till att trafiken i de mobila näten kommer att öka är enligt 

 28 



Bleking Tekniska Högskolan Kandidatarbete   
Tomas Falck & Magnus Quist 2001 
_____________________________________________________________ 
 

  

oss att de mobila enheterna kommer att användas på delvis nya sätt. Det vi framförallt 
tänker på är den möjlighet användarna kommer att ha när det gäller att påverka sin 
mobila enhet. Att kunna använda t.ex. mobiltelefonen till nedladdning av applikationer 
gör att bruket av denna typ av enhet kommer att närma sig det sätt en PC används på 
idag. Hur stort detta kommer att bli är svårt att sia om men vi är övertygade om att det 
kommer att vara en bidragande orsak till en ökning av trafiken i de mobila näten. 
 
Som vi ser det har operatörerna en rad konkurrensfördelar mot andra aktörer i jakten på 
att leverera tjänster och applikationer. Det faktum att trådlösa nätverk kan hålla reda på 
terminalernas lokalisering samt att det redan finns ett etablerat betalningsförfarande 
mellan operatören och kunden är två av de viktigaste enskilda faktorerna som gör att 
operatörerna har ett extra ordinärt läge att bli en vinnare med den nya J2ME-teknologin. 
Den första stora fördelen, d.v.s. att känna till var kunden befinner sig ger operatören 
möjlighet att erbjuda tjänster som andra aktörer på marknaden får svårt att matcha. 
Tjänster som bygger på rätt information på rätt plats kan därför bli något enklare för 
operatörer att förverkliga och därmed ge ett försprång mot konkurrenter. Den andra stora 
fördelen gäller att operatören har ett etablerat betalningsförfarande vilket enligt oss är 
mycket viktigt eftersom betalningar över nätet fortfarande är en känslig fråga. Att 
överföra pengar eller lämna ut kontokortsnummer till en okänd leverantör kan för 
slutkunden kännas osäkert. Att handla tjänster av en tidigare känd leverantör, där priset 
dessutom kan tillföras den månatliga fakturan är därför en stor fördel. 
 
Om tekniken blir allmänt spridd så kommer det att skapas många olika tjänster och 
många olika leverantörer kommer att ge sig in i kampen om kunderna. I ett sådant 
scenario kommer det att bli svårt för slutkunden att välja tjänster och leverantörer. Vi tror 
att kunder kommer att sträva efter att välja kända leverantörer och företag som kunden 
redan har en relation till. Andra faktorer som kan avgöra en kunds val är ett känt 
varumärke som de förknippar med service, pålitlighet och säkerhet. Vi tror därför att 
operatörernas konkurrens i första hand kan komma ifrån andra företag som redan har 
byggt upp en bred kundgrupp och redan har tillgång till personuppgifter. Dessa företag 
har i många fall även etablerade betalningsförfaranden och konton som underlättar 
betalningsprocessen och stärker kundens tillit till företaget. Exempel på företag som 
skulle kunna bygga upp portaler med tjänster är t.ex. banker, varuhus, bilhandlare, 
bensinbolag. Detta är bara några exempel på företag som har tillgång till kundinformation 
och konton mm, vilket enligt oss gör dem till potentiella konkurrenter till mer 
traditionella mobila tjänsteleverantörer. 
 
Som vi ser det finns det två huvudvägar för en operatör när det gäller förhållningssättet 
till J2ME. Den första och absolut enklaste strategin är att avstå från en inblandning i 
leveransen av applikationer och istället välja att enbart ta betalt för de bytes som skickas i 
näten. Detta skulle innebära att operatören lämnar utveckling och leverans av Java-
applikationer till andra aktörer på marknaden och att man fortsätter att erbjuda och 
utveckla det tjänsteutbud man har idag. De investeringar som krävs för att bygga upp den 
bakomliggande tekniken för erbjudande av Java-applikationer skulle undvikas och 
strategin skulle istället blir att ta betalt på vanligt sätt för de applikationer som 
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transporteras i näten. Vi rekommenderar dock inte denna strategi och det grundar vi på att 
operatörer idag har ett försprång, i form av kundkännedom och betalningsförfarande, mot 
nya aktörer på marknaden. Dessutom anser vi att de kunder som har ett abonnemang hos 
en operatör också bör erbjudas alla typer av tjänster som kan höja upplevelsen av det 
mobila användandet. Sist men inte minst så tror vi att med rätt satsning på ett tidigt 
stadium kan den nya Java-teknologin vara ytterligare en viktig inkomstkälla för 
operatörer. Vi anser därför att operatören ska välja vår andra huvudväg, nämligen att 
leverera Java-applikationer till mobila användare. Ett sätt att göra detta är enligt oss att 
operatörerna bygger upp en tjänsteportal. Detta skulle dessutom göra att kunder 
omedelbart skulle komma i kontakt med det nya utbudet. Hur mycket en operatör ska 
välja att satsa på utvecklandet av sin portal är dock mycket svårt för oss att uttala oss om. 
Det är många faktorer som ska vägas in och den nivå på satsningen som väljs kan sträcka 
sig från att enbart erbjuda enkla applikationer till att erbjuda avancerade applikationer 
som kräver ständiga uppdateringar. Vi är dock av den övertygelsen att operatörer bör vara 
med och konkurrera om kunderna när det gäller denna nya teknologi. 
 
I Sun:s vision om infrastrukturen runt denna nya teknologi ingår en rad åtgärder för att 
erbjuda kunder en dynamisk service. Det mantra som upprepas i denna vision är att “rätt 
tjänster ska erbjudas i rätt tid och på rätt plats”. Vi anser också att detta borde vara ett mål 
för de företag som väljer att leverera tjänster till sina kunder. Vi är dock av den 
uppfattningen att detta inte nödvändigtvis måste genomföras omedelbart. I stället 
förespråkar vi att operatören i ett första skede väljer en strategi där användarna själva 
väljer ur ett fördeffinierat utbud av Java-applikationer som finns att tillgå på operatörens 
portal. Möjligtvis kan man i denna första fas styra vilka applikationer som ska finnas 
tillgängliga för en kund efter den enhet kunden äger. Detta skulle förenkla valet av 
applikationer för användaren då endast applikationer som går att köra på användarens 
enhet presenteras. Anledningen till att vi förespråkar denna mer förenklade strategi är att 
vi anser att det är viktigt att snabbt nå ut till kunder med den nya teknologin. Att vara en 
av de första på marknaden som erbjuder denna typ av applikationer kan ge positiva 
effekter för framtiden även om det inte skulle löna sig till en början. När tekniken mognat 
och användarna blir vana vid att ladda ner applikationer kommer kraven från kunderna 
med stor säkerhet att öka. I detta läge kan det vara läge att vidareutveckla utbudet och 
därmed närma sig den vision som Sun presenterar.  
 
Det finns många olika scenario över vem som kommer att betala för bytes i näten. Vi tror 
inte att det alltid kommer att vara slutanvändarna som betalar för sina tjänster och 
nedladdning ar av applikationer. Vi tror att det kommer att finnas många alternativ där 
betalningen kommer att utformas som olika former av marknadsföring. Ett tänkbart 
scenario är att företag som säljer en vara väljer att erbjuda gratis applikationer till sina 
kunder via företagets portal. Med detta menar vi att det kan ingå olika former av 
gratistjänster vid köp av kapitalvaror med inbyggd datorkapacitet. Ett konkret exempel 
kan vara ett köp av en bil med en inbyggd datorkapacitet, där det är tänkbart att 
biltillverkaren eller återförsäljaren bekostar nedladdning av nya applikationer samt 
uppdateringar av befintliga applikationer under en viss kontraktstid.  
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En annan intressant fråga för operatörerna är vem som ska utveckla applikationerna. Som 
vi ser det finns det två alternativ. Det första är att operatören själv väljer att utveckla 
Java-applikationer för mobila enheter. Vi är övertygade om att kunnandet finns hos 
operatörerna men det kommer troligtvis att krävas nyanställningar om det ska finnas 
utrymme för denna verksamhet. Det andra alternativet är att överlämna utvecklingen av 
applikationer till andra aktörer och i stället skriva avtal med dessa. Vi har egentligen 
ingen bestämd uppfattning om vilket som är det rätta alternativet, kanske är det så att en 
kombination av de båda nämnda alternativen är rätt väg att gå. 
 

10.6 Analys terminaler 
 
Som vi konstaterat tidigare i vår utredning finns det för närvarande ingen mobiltelefon på 
den Europeiska marknaden, med kapacitet att köra Java-applikationer. Vi är emellertid 
övertygade om att Java-teknologi kommer att bli ett betydande tillskott på många mobila 
terminaler. Enligt oss borde det faktum att nästan alla mobiltelefontillverkare är delaktiga 
i de expertgrupper som står för utvecklingen av J2ME också innebära att de är 
intresserade av att implementera tekniken på sina enheter. På sikt kommer det alltså med 
största sannolikhet att finnas många mobiltelefoner som stödjer J2ME på den Europeiska 
marknaden. 
 
De begränsningar som finns i dagens mobiltelefoner är givetvis en flaskhals som sätter 
gränser för hur avancerade applikationer kan vara. Tidigare har vi påstått att användare 
kommer att ställa högre krav på de applikationer som kan laddas ner till enheten i och 
med att tekniken mognar. Vi anser därför att mobiltelefonernas resurser måste förbättras 
för att ge utrymme för mer eftertraktade applikationer. Med tanke på den snabba 
utvecklingen som pågår när det gäller mobiltelefoner är vi övertygade om att framtida 
telefoner kommer att kunna erbjuda bättre prestanda som därmed möjliggör nedladdning 
av större applikationer med mer finesser. 
 
Dagens mobiltelefoner innehåller redan en del applikationer, t.ex. spel. Vi tror att de 
kommande generationerna av mobiltelefoner också kommer att ha förinstallerade 
applikationer. Mobiltelefontillverkare kommer att se till att de mest eftertraktade 
applikationerna finns på telefonen redan vid försäljning. Anledningen till detta är enligt 
oss att detta kan vara ett sätt att konkurrera med andra mobiltelefontillverkare. 
 

10.7 Vinnare och förlorare. 
 
Den nya tekniken borde leda till ett mervärde för slutkunderna. Vi tror dock inte att det 
kommer att innebära en tjänsteexplosion på kort sikt. Detta beroende på att det föreligger 
många olika omständigheter som försenar processen. Vad vi ser är dock en möjlighet för 
slutkunder att erbjudas mycket av det som WAP-tekniken lovade men inte kunde leva 
upp till. Att själv kunna påverka vad man använder på sin mobila terminal borde inte 
uppfattas som något negativt, frågan är bara hur mycket denna möjlighet kommer att 
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utnyttjas av slutkunderna. Vilket uppdämt behov det finns för en massa nya tjänstetyper 
och hur mottagliga vi är för att ta till oss alla dessa nya tjänster lämnar vi över till andra 
att bedöma. 
 
För operatörerna öppnas många nya möjligheter som kan göra dem till de stora vinnarna i 
och med införandet av J2ME. Den tidigare dominerande inkomstkällan i form av trafik i 
nätet är på väg att bytas ut mot inkomster från de tjänster som erbjuds. Java innebär enligt 
oss ytterligare ett medel för att erbjuda bra tjänster till kunder och den position som 
operatörerna har på marknaden idag gör att detta är en seriös möjlighet till nya inkomster. 
Även det sämsta scenariot med att operatörerna inte får så stor del av tjänsteutbudet borde 
leda till mer bytes i näten vilket leder till ökade inkomster för nätoperatörerna. 
 
Terminaltillverkarna har all anledning att vara med i utvecklingen av denna nya teknik. 
Om det faller väl ut så kommer teknologin att innebära en ökad försäljning av 
mobiltelefoner när användare väljer att byta från en “traditionell” telefon till en Java-
telefon. Enligt de uppgifter vi erhållit är implementationen av Java-teknologi i de mobila 
terminalerna inte något som avskräcker tillverkarna utan snarare en ganska enkel 
operation. Om det blir så att mobila enheter används för fler ändamål anser vi att även 
detta är något som borde gynna mobiltelefontillverkare och deras försäljningssiffror. 
 
Att hård och mjukvarutillverkare är intresserade av att det utvecklas ny teknik behöver vi 
knappt nämna. Att ett företag som Sun och deras konkurrenter lägger ner stora resurser 
på att utveckla Java i mindre terminaler beror på att de i sitt sortiment har eller håller på 
att ta fram utrustning för att tekniken skall kunna realiseras. Alla de förväntade nya 
tjänsterna skall rulla någonstans och det kommer att behövas t.ex. databaser och servrar 
på många olika nivåer.  
 

11 Analys av förväntad utveckling av tjänster och applikationer. 
 
Vi anser att J2ME-tekniken öppnar upp en stor mängd möjligheter som på sikt kommer 
att få stor betydelse för mobilt Internet och det allmänna användandet av mobila 
terminaler. Marknaden för smarta terminaler kommer att fortsätta växa och att det finns 
en teknik för att använda samma applikationer på många olika typer av terminaler kan vi 
inte finna någon negativ reflektion på. Vad det gäller användandet av tjänster via 
mobiltelefonen så är det en komplex fråga och det finns väldigt många aspekter att ta 
hänsyn till innan man kan göra en realistisk analys. 
 
Det är upp till marknadsanalytiker att bedöma vilket behov allmänheten har av tjänster 
serverade via mobiltelefonen. Vår bedömning är dock att det finns många faktorer som 
gör att behovet inte kommer att öka lavinartat och att det inte kommer att efterfrågas 
någon större mängd nya tjänster inom den närmaste framtiden. Vi tror att än så länge 
finns det ett större behov av telefoner som är små, billiga och enkla att använda. Vi är 
dock övertygade om att efterfrågan kommer att se annorlunda ut om ett antal år. 
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Något som talar för dessa teser är att det finns en rad tjänster att tillgå redan idag med 
stöd av WAP och SMS. Det finns dessutom tillgång till billiga WAP-telefoner men 
efterfrågan är ändå begränsad. Låg hastighet och högt pris kan nog vara en del av 
förklaringen till det begränsade intresset men vi anser också att behovet av tjänster är 
frukten av grundlösa förhoppningar från branschen och en övertro på uttalanden från 
respekterade personer i branschen. Ett citat från en oidentifierad källa i branschen är: 
”Det är inte nog med att vi skall utveckla bra tjänster, vi skall dessutom utbilda folk till 
att, använda dom och förstå att dom behöver alla dessa tjänster också” . 
 
I Japan har det skett en mindre explosion av användande av mobila tjänster. Vi tror inte 
att vi kommer att se något liknade scenario i Norden. Dels tror vi att det råder en annan 
grundsyn och intresse för ny teknologi. Något som för en Japan kan skapa nyfikenhet och 
längtan kan, till en början, anses som främmande, krångligt och ointressant för oss. Vi 
tror också att det kan ha betydelse att vi närmat oss Internet från två olika håll. I Sverige 
har snart nog varje människa tillgång till en PC med mycket processorkraft, stor skärm ett 
tydligt gränssnitt och stort tangentbord. Det är svårare att nöja sig med de fysiska 
begränsningar som en mobiltelefon kan erbjuda. Långt fler Japaner har fått sin första 
kontakt med Internet via sin mobiltelefon. Det är t.ex. betydligt vanligare att skicka mail 
från sin mobiltelefon än från en PC, som bekant råder det omvända förhållandet i 
Sverige. 
 
I takt med att det blir lättare att utveckla tjänster och att det blir lättare att förmedla dem 
till kund så kommer intresset av att utveckla tjänster att öka. Det finns många utvecklare 
som står färdiga att utveckla tjänster och dom som blir bra kan få en effektiv spridning. 
 
Frågan många ställer sig är vilken kommer att bli den första s.k. ”Killer Application”. 
Visst är det lätt att tänka sig att om det dyker upp en tjänst som tillräckligt många 
användare är intresserade av så skulle den kunna bryta isen och bidra till utvecklingen av 
J2ME-tekniken. Vi är dock av den uppfattningen att det inte handlar om en 
”killerapplication” det handlar i stället om att en rad olika faktorer eller fysiska hinder 
som måste utraderas. Den nya tekniken måste få tid att mogna hos den breda massan. Det 
handlar alltså om att det skapas bra tjänster som är lättillgängliga för de som söker efter 
dom. Att det skapas bra telefoner med anpassade funktioner för den nya tekniken, som är 
bekväma att använda och till ett överkomligt pris och att dom får en stor spridning. De 
nya generationernas nät måste komma på plats och ha en acceptabel täckning, 
betalningssystem måste vara praktiskt användbara och priset för nedladdning måste finna 
en rimlig nivå. I detta stora sammanhang tror vi att det är svårt att skapa för stor tilltro till 
en ”killerapplication” . 
 
Många artiklar nämner spel som den troliga isbrytaren. Vi tror att det finns en stor 
marknad för spel framför allt i de yngre marknadssegmenten. Det faktum att J2ME 
scenariot gör det lätt att ladda ner ett spel till sin telefon, spela ett tag och när man tröttnat 
på det kastar man det och prövar ett annat, gör att spelapplikationer blir intressantare än 
tidigare. Det finns dock, som vi ser det, argument som talar emot detta. Det första är att 
användare som tycker om att spela datorspel har vant sig vid en PC-miljö där spelen 
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under senare år har utvecklats mycket och de allra flesta har en imponerande grafik och 
ett avancerat gränssnitt. Att gå från denna miljö till att spela på en mobiltelefon borde 
minska intresset hos ganska många potentiella användare. Ett annat argument är att de 
terminaler som återfinns under MIDP-profilen har svårt att klara av de fysiska krav som 
ställs och därför kommer urvalet av tillgängliga spel begränsas till spel med begränsad 
grafik. 
 
Vilket behov vi som användare har av spel så väl som andra tjänster är väldigt 
individuellt. Det finns många som aldrig skulle komma på tanken att lägga dyrbar tid på 
att spela datorspel på sin PC än mindre via sin telefon. Det finns också en grupp 
människor som söker efter ny teknik och kommer att förse sig med den första J2ME-
telefonen som närmar sig konsumentmarknaden. Det är också, som vi ser det, en 
generationsfråga. Vi tar för givet att de unga som växer upp med mobiltelefoner visar 
större intresse för t.ex. spelapplikationer.  
 
För våran egen del känner vi ett mycket begränsat behov av att spela spel via 
mobiltelefonen och vi tror att många delar den uppfattningen. Vi ser i stället att andra 
typer av applikationer och tjänster skulle skapa ett mervärde för kunderna. Anpassade, 
uppdaterade och funktionsrelaterade informationstjänster är det som folk i allmänhet är 
beredda att betala för. Vi målar upp ett exempel för att förklara vilken typ av tjänster vi 
avser. Inför ett besök i främmande stad laddar användaren hem en karta över staden med, 
för kunden, anpassad information. Mycket av den information som kunden behöver finns 
tillgänglig i telefonen. Det kan röra sig om turlistor för stadsbussar, öppentider på 
museum, tillgängliga hotell eller vandrarhem, aktuella biofilmer mm. Allt efter vad 
kunden valt att tillföra sin personligt anpassade applikation. Detta är bara ett exempel på 
informationstjänster som går under rubriken rätt information på rätt plats när kunden 
behöver den. 
 

12 Analys relaterade tekniker 

12.1 WAP som komplement eller konkurrent till J2ME  
 
WAP och J2ME är två helt olika tekniker med helt olika mål och funktion och kan därför 
inte ställas mot varandra. WAP skapades för att göra det möjligt att nå Internet och dess 
applikationer från en mobil enhet med fysiska begränsningar. WAP har blivit en standard 
och många stora företag har investerat mycket pengar i tekniken. WAP fungerar utmärkt 
för att ta del av små informationsmängder. WAP kommer också att bli mera intressant 
när GPRS blir allmänt spridd. 
 
Eftersom WAP tekniken har en del felande länkar så kan det vara så att WAP och J2ME 
kan komplettera varandra och tillsammans fylla behovet av ett fungerande mobilt 
Internet. För att ta del av mindre informationsmängder som finns på nätet behöver en 
användare inte ladda hem någon applikation till sin mobila enhet. För andra applikationer 
som användaren vill spara på sin telefon är det i stället J2ME som är lösningen. Vi har 
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upplevt många fördelar i J2ME tekniken i en direkt jämförelse med WAP. Som exempel 
kan nämnas att J2ME tekniken tillhandahåller mer avancerade grafiska färgapplikationer, 
att det inte krävs ständig uppkoppling och att en användare inte förlorar sin applikation 
bara för att användaren förflyttar sig till ett område utan mobil täckning. Med J2ME 
erbjuds också en bättre säkerhet. Dessa punkter räcker dock inte för att vi skall dra 
slutsatsen att utvecklingen av J2ME skulle betyda slutet för WAP tekniken. Däremot är 
det vår övertygelse att med J2ME tekniken fylls en del av de luckor som WAP:s 
förespråkare talat om men som tekniken ännu inte levt upp till. 
 
Eftersom J2ME tekniken möjliggör att en skriven applikation kan användas över ett brett 
område är det inte en allt för vågad gissning att det kommer att locka till sig många 
applikationsprogrammerare och att det kommer att vara intressantare att skapa Java-
applikationer för J2ME än det är att skapa WAP sidor. 
 
Sammanfattningsvis är vår bedömning att tillsammans med bättre bandbredd och en 
kombination av Javas mångfald och WAP teknikens enkelhet bidrar de båda teknikerna 
till en bättre utveckling av mobilt Internet. 
 

12.2 MicrochaiVM och Brew. 
 
Hewlett Packard och Qualcomm Incorperated är exempel på företag som vill vara 
delaktiga till utvecklingen av Java-teknologi i mobila terminaler och skapa alternativa 
lösningar. Vi har funnit att både Microchai och Brew är alternativa tekniker. Det är dock 
svårt att få fram information om på vilka områden det råder konkurrens och på vilka 
områden teknikerna kompletterar varandra, detta p.g.a. att utveckling pågår och det finns 
ont om information att tillgå. Klart är dock att MicrochaiVM är ett alternativ till KVM. 
Brews:s förhållande till J2ME är komplext men Qualcomm hävdar att Brew skall ses som 
ett komplement till J2ME.  
 
Det kan finnas fördelar med att det utvecklas olika lösningar och att det skapas 
konkurrenssituationer. Som vi ser det är det dock en risk att grundtaken med att det skall 
gå att utveckla applikationer som skall passa för alla typer av t.ex. mobiltelefoner faller. I 
stället skulle det bli så att applikationer utvecklas för olika typer av miljöer och 
terminaltillverkare blir tvungna att välja vilken teknik telefonerna skall utrustas med. 
Detta är bara två tekniker, om det finns eller kommer att finnas flera alternativ faller lite 
av grundtanken. 
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13 Slutsatser 
 
J2ME/MIDP är tekniker som kommer att spela en stor roll i ett framtida mobilt Internet. I 
takt med att telefonernas prestanda blir bättre och näten blir snabbare kommer det att 
skrivas applikationer i Java som har breda användningsområden. Att applikationerna blir 
portabla mellan olika typer av enheter gör det intressant för applikationsutvecklare att ta 
fram nya applikationer. Vi är övertygade om att allt fler av de “redskap” vi använder i 
vårt dagliga liv kommer att förses med någon form av datorkapacitet. Många av dessa 
olika typer av “embedded devices” kommer i framtiden att innehålla Java-teknologi. 
Javas positiva egenskaper och det faktum att det finns väldigt många som behärskar 
språket kommer att leda till att Java-applikationer kommer att ha en stor betydelse för 
bl.a. mobiltelefonbranschen under den närmaste framtiden. 
 
Vi konstaterar att nästan alla stora mobiltelefontillverkare deltar i de expertgrupper som 
står bakom standardiseringen av både CLDC och MIDP. Vi anser därför att det är stor 
sannolikhet att dessa företag kommer att implementera J2ME på åtminstone delar av sitt 
sortiment. 
 
Det finns idag en del omständigheter som stör den totala portabiliteten och det generella 
plattformsoberoendet. Vissa standardklasser döptes om och ändrades vid utvecklandet av 
KVM vilket innebär att applikationer utvecklade för J2ME därför inte kan köras på andra 
Java-plattformar utan att ändringar genomförs. Spelapplikationer kan inte heller 
garanteras bli portabla ens mellan enheter som använder sig av CLDC och MIDP. En 
MIDlet i form av ett spel kommer alltså inte att med säkerhet kunna köras både på en 
Nokia-telefon och en Motorola-telefon. Detta är givetvis inte det man förknippar med 
Java och absolut inte den bild som företagen bakom J2ME vill presentera för 
allmänheten. 
 
Den grundläggande säkerhetslösningen i J2ME går under benämningen 
sandlådemodellen. Denna säkerhetsmodell har ifrågasatts i en rapport författad av 
forskare vi FOA. Forskarna hävdar bl.a. att det ej kan garanteras att all kod håller sig 
inom den rymd som kallas för sandlådan. Om denna rapport äger riktighet är det enligt 
oss ett stort problem som kan leda till att funktioner som ska vara skyddade påverkas av 
de applikationer som användaren laddar ner till enheten. Säkerhetsmodellens 
funktionalitet måste därför noggrant testas, utredas och ev. vidareutvecklas. 
 
Operatörerna har stora konkurrensfördelar när det gäller att sälja nya tjänster och 
applikationer jämfört med många av de andra aktörerna som kommer att försöka slå sig 
in på denna marknad. Operatörerna har inte bara tillgång till näten utan också tillgång till 
kundinformation, etablerade betalningsförfarande och ett inarbetat varumärke. Detta är 
fördelar som ger ett försprång som vi anser operatörerna bör använda sig av. 
 
Vi tror inte på en förlösande ”killer application” som den stora isbrytaren för J2ME som 
teknologi. Vi tror mera på att en mängd olika, av varandra oberoende, förutsättningar 
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måste utvecklas var för sig, för att intresset för mobildata över telefonen skall efterfrågas 
av de breda kundsegmenten. 
 
Utbudet av spel kommer att dominera marknaden av MIDlets till en början och det finns 
kundgrupper som kommer att uppskatta denna utveckling, även om spelens prestanda 
kommer att lämna en del övrigt att önska. Vi anser dock att olika former av anpassade 
informationstjänster är det som kommer att efterfrågas av stora kundgrupper när tekniken 
mognat. 
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BILAGOR 

Bilaga 1, Ordlista 
 
API  Application Programming Interface 
AWT  Abstract Windowing Toolkit 
BREW  Binary Runtime Environment for Wireless Plattform 
CDC  Connected Device Configuration 
CLDC  Connected Limited Device Configuration 
EDGE  Enhanced Data for GSM Evolution 
GPRS  general Packet Radio Service 
GSM  Global System for Mobile Communications 
HLR  Home Location Register 
HTTP  Hyper text Transfer protocol 
IP  Internet protocol 
J2EE  JavaTM 2 Enterprise Edition 
J2ME  JavaTM 2 Micro Edition 
J2SE  JavaTM 2 Standrd Edition 
JAM  Java Application Manager 
JAR  Java Archive 
JIT  Just In Time 
JSR  Java Specification Request 
JVM  Java Virtual Machine 
KVM  Kuaui Virtual Machine 
MIDP  Mobile Information Device Profile 
PDA  Personal Digital Assistant 
RMS  record Management system 
SDK  Software Development Kit 
SMS  Short Message Service 
SSL  Secure Socket Layer 
TCP  Transmission Control Protocol 
TDMA  Time Division Multiple Access 
UMTS  Universal mobile telecommunication System 
WAP  Wireless Application protocol 
WML  Wireless Markup Language 
WTA  Wireless Telephony Application 
WTLS  Wireless Transport Layer Security 
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Bilaga 2, Motorola Accompli 008 
 
RegionAsia & Europe  
Availability Asia & Europe 1Q 2001  
Network/Bandwidth GSM 900/1800/GPRS  
Languages Supported English, Chinese (Simplified and Complex)  
Number of Displayed Softkeys 2 + 1 permanent back key  
Softbutton Height (Pixels) 18  
Softbutton User Defineable Yes  
Softbutton Definition Order Right to left  
Browser Type UP.Browser, WAP 1.1 compatible Supports PDC OTA provisioning  
Browser Version 4.2  
Device ID MOT-F6  
Displays Images Yes  
Image Alignment No  
Image Formats Supported wbmp  
Maximum Image Size in Bytes 2 MB  
Total Colors 1 bit black/white;4-level gray scale touch screen  
Rows in Display 8 lines of text per screen  
Columns in Display 17 for English, 8 for Chinese  
Width (Pixels) 192  
Height (Pixels) 206  
Pixel Aspect Ratio 1:1  
Touch Screen Yes  
Max Deck Size 2048 Bytes  
Cache Size 30KB  
Load Sequence (Data First or Image First) Data  
Table Support Yes  
Table Border No border  
Cell Element Padding Left and top  
Cell Alignment Supported Only left  
Font Type Monospace  
Calling Numbers Within WML (wtai support) Yes  
HTTP_USER_AGENT MOT-F6/00.08.06 UP/4.1.20e  
HTTP_ACCEPT application/vnd.wap.wmlc; 
Type=1108,application/vnd.wap.wmlc,application/vnd.wap.wmlscriptc, 
image/vnd.wap.wbmp; 
Type=0,text/vnd.wap.wml,text/vnd.wap.wmlscript  
HTTP_ACCEPT_CHARSET utf-8  
How to Access Browser Menu Press the Menu button  
Special Considerations no 
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