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Utdrag 

Dette dokumentet inneholder en oversikt over ulik mobiltelefonteknologi, hvilke som bør velges 
for bruk, samt av en low-fidelity prototype av en turistguide for mobiltelefonen. 
 
Vi kan i dag si at vi reiser mer enn før. Vi er nysgjerrige på hvordan andre mennesker har det, og 
er interessert i å lære nye og fremmede kulturer å kjenne. Dette kan ikke kun gjøres via bøker, 
film eller Internett – vi må ut i verden. I den forbindelse er det kjekt å ha en guidebok med seg. 
Her kan vi slå opp og lese om alle severdigheter vi må og bør se ved besøk i et land eller en by. 
 
I dag har ”alle” mennesker en mobiltelefon eller en tilsvarende håndholdt enhet. Denne er med 
oss alle steder, også når vi drar utenlands – om det så er forretningsreise eller ferie. Vi vil alltid 
være tilgjengelig! 
 

1 Innledning 
Ideén for prosjektet ble født ut ifra våre egne behov – vi har reist mye i ulike deler av verden. 
Utmerkede turistguider finnes allerede på papir, men det finnes faktisk steder i verden der man 
helst ikke skal stå åpenlyst med et kart eller en guidebok – da kan man bli utsatt for ran eller det 
som verre er. Utmerkede turistguider finnes også på Internett, men det er ikke alltid like lett å 
komme seg på ”nett”. Fortsatt finnes det områder i verden der internettilgangen er fraværende, i 
tillegg til at det kan være upraktisk å ha med seg PC’en til det aktuelle området. 
 
Det finnes i dag turistguider man kan laste ned på mobiltelefonen, men dette er stort sett kart 
med avmerkede severdigheter. Vår idé er som følger: Når man kommer til et sted, i nærheten av 
en severdighet, vil det komme en pop-up melding på mobiltelefonen om dette. I denne meldingen 
gis det informasjon om severdigheten. Brukeren kan så velge om han vil ha mer tekstlig 
informasjon, i tillegg til mulighet for å se på bilder og video. Dersom brukeren velger dette, kan 
han også få et kart hvor severdigheten er avmerket (i forhold til der han er akkurat nå). 
 

1.1 Problemstilling 

Turistguiden skal fungere på følgende måte: 
 Brukeren kan på forhånd laste ned en link til en applikasjon fra Internett. Brukerens 

mobiloperatør kan automatisk sende applikasjonen til mobiltelefonen når brukeren 
befinner seg utenlands 

 Applikasjonen tilbys av nettoperatør i samarbeid med et eksternt firma 
 Brukeren aktiverer linken når han er kommet frem til ønsket destinasjon, og turistguiden 

er da klar til bruk. På denne måten er det kun de som ”abonnerer” på tjenesten som får 
tilgang til den 

 Informasjonen som mottas (via pop-up meldinger/bilder/video/kart) lagres ikke på 
mobiltelefonen. 

 
Vi ønsker å finne ut følgende: 

 Er det mulig å lage et produkt slik som vi ønsker at det skal være, ut ifra dagens teknologi 
– muligens også fremtidens?  
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 Vi må se på ”problemet” fra en teknologisk side (rask overføring av data, mobiltelefontype 
etc.) og fra brukerens side (gratis tjeneste, billig i bruk, brukervennlig, forkunnskaper etc.) 

 Har vi egentlig bruk for en slik applikasjon? Vi vil knytte dette opp til et intervju gjort med 
brukere, artikkelen [1] vi valgte å presentere i kurset, samt en annen relevant artikkel [2]. 

 

2 Typer og bruk av turistguider 
I dette kapittelet vil vi ta for oss de typene av turistguider som finnes i dag. Dette er den 
gammeldags i papir, den som finnes på Internett og den som kan lastes ned på mobiltelefonen. 
 

2.1 Bruk av turistguide i papirformat 

Egne erfaringer og forarbeid gjør at vi har kommet frem til følgende 
fordeler og ulemper ved å bruke en turistguide i papirformat. 
 
Fordeler 

 Kan lese i den på flyet 
 Bruken er gratis, man betaler kun ved kjøp 
 Kan låne en bok av andre slik at det blir helt gratis 
 Lett å vise at man trenger hjelp ved å stå der og ”lure” med boken i 

hånden 
 Formatet er lett og greit å bruke, alle vet hvordan en bok skal leses 
 Boken er tilgjengelig hele tiden, man trenger ikke å tenke på dekning ved bruk 
 Den inneholder bilder, i format som er lett å se på 
 Den kan brukes som paraply eller sitteunderlag. 

 
Ulemper 

 Avslører lett at man er turist, i enkelte byer og land bør man ikke vise dette åpenlyst 
 På trange plasser, som for eksempel fly, er det ikke like praktisk å brette ut kart 
 Kan være upraktisk å bruke i regnvær 
 Man må gjerne bære boken med seg i hånden, dette kan være upraktisk (størrelsen gjør at 

den ikke lett kan puttes i lommen). 
 

2.2 Bruk av turistguide på Internett 

Egne erfaringer og forarbeid gjør at vi har kommet frem til følgende 
fordeler og ulemper ved å bruke en turistguide på Internett. 
 
Fordeler 

 Den er lett å søke i 
 Det er tilgjengelig mer informasjon enn i for eksempel en turistguide 

i papir 
 Det finnes flere bilder, i tillegg til mulighet for å spille av videofiler 
 Informasjonen kan printes ut, man kan på denne måten lage sin egen bok med tilpasset 

informasjon. 
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Ulemper 
 Man kan ikke alltid ha med seg PC’en på tur 
 Det er ikke internettdekning i alle deler av verden, det er altså ikke mulig og ”komme seg 

på nett” for å få tak i ønsket informasjon 
 Information Overload – det kan rett og slett bli for mye informasjon (man klarer ikke å 

sortere ut det som er viktig) 
 Upraktisk å vise frem en problemstilling på PC’en, det er tungvindt å dra den med seg 

rundt. 
 
Linken, fra Reiseplaneten.no, viser et eksempel på en turistguide man kan finne på Internett: 
http://www.reiseplaneten.no/reiseguider/London/ 
 

2.3 Bruk av elektronisk turistguide på mobiltelefonen 

Egne erfaringer og forarbeid gjør at vi har kommet frem til følgende fordeler og ulemper ved å 
bruke en turistguide på mobiltelefonen. 
 
Fordeler 

 Man avslører ikke så lett at man er turist 
 Mobiltelefonen er lett å oppbevare, enkelt å putte den i lommen 
 Man har ”alltid” med seg mobiltelefonen 
 ”Alle” har mobiltelefon 
 Blir ikke utsatt for Information Overload – man får kun frem den informasjonen man 

trenger 
 Det kreves lite av forkunnskaper om mobiltelefonbruk da informasjonen kun skal ”pop’e” 

opp på skjermen 
 Man trenger å utføre minimalt med ”tastebruk”.   

 
Ulemper 

 Det er ikke mobildekning i alle deler av verden, det er altså ikke mulig å være tilgjengelig 
for å få tak i ønsket informasjon 

 Det er fare for at man kan bli ”hektet”, må alltid ha mobilen med seg for å kunne få tilgang 
til en slik tjeneste. 

 
Linkene under, fra Reiseplaneten.no og YouTube, viser henholdsvis informasjon om en 
turistguide for London og en turistguide for München: 
http://www.reiseplaneten.no/Venstremenyer/3/for_mobiltelefonen/london 
http://www.youtube.com/watch?v=5fyZnIfX1RU 
 

2.4 Vår applikasjon på mobiltelefonen 

Her skal vi beskrive hvordan vi ser for oss at denne tjenesten skal virke. Vi kommer ikke inn på 
det tekniske, men beskriver i grove trekk en løsning for bruk. 
 
 
 

http://www.reiseplaneten.no/reiseguider/London/
http://www.reiseplaneten.no/Venstremenyer/3/for_mobiltelefonen/london
http://www.youtube.com/watch?v=5fyZnIfX1RU
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Hvordan tjenesten vil virke: 
 Det er et eksternt selskap som står bak tjenesten. En teleoperatør kan også tilby tjenesten, 

i samarbeid med selskapet som utvikler turistguiden; ved samarbeid med en teleoperatør 
blir det enklere med fakturering 

 Teleoperatøren kan sende en SMS til alle turister som for eksempel er i London og gjøre 
de oppmerksomme på at denne tjenesten er tilgjengelig og hvor mye bruk av den vil koste 

 Brukeren kan også på forhånd gå inn på internettsidene til tilbyderen og velger hvilke by 
man skal til. Man laster ned en link til applikasjonen, denne aktiveres når man kommer 
frem til turistmålet 

 Man er så klar til å ta i bruk tjenesten. 
 
Hvordan applikasjonen vil virke: 

 Brukeren aktiverer tjenesten når han kommer frem til turistmålet 
 Når brukeren er i nærheten av en severdighet vil han motta en pop-up melding på 

mobiltelefonen 
 Pop-up meldingen vil inneholde informasjon om hvorfor denne severdigheten bør 

besøkes, åpningstider og inngangspriser 
 Bilder og video som beskriver severdigheten vil også bli sendt til mobiltelefonen, dersom 

brukeren selv velger å motta denne informasjonen 
 Et kart vil så vises på mobiltelefonen. Her er både brukerens posisjon og severdighetens 

posisjon avmerket, samt raskeste vei til severdigheten 
 Ingen informasjon vil bli lagret på mobiltelefonen. 

 
I tilbakemelding fra gruppelærer foreslås det en løsning som kombinerer bruk av turistguide på 
papir og turistguide på mobiltelefon. Vårt konsept utelukker ikke bruk av 
kombinasjonsløsninger, det er helt opp til brukeren selv.  
 
I tilbakemelding foreslås det et brukervalg der brukeren kan merke av for om han vil ha mulighet 
for å laste ned bilder og video når han bruker turistguiden. Dette har vi tatt hensyn til ved at 
brukeren selv velger om han vil motta bilder og video, dette blir på ingen måte tvunget på ham. 
 

3 Våre undersøkelser 
Forarbeidet vårt besto av å kartlegge hva som finnes av reiseguider i dag, da med fokus på 
mobiltelefon. Vi har kikket på hvordan de skal brukes og hva de tilbyr av innhold. Vi foretok søk 
på Internett, i tillegg til at vi også snakket med andre studenter. Avsnittene under beskriver våre 
funn. 
  

3.1 Off-line Browsing 

En nettleser (web browser) er enten i “on-line” eller “off-line” status. Nettleseren henter kun 
sider fra servere så lenge den er ”on-line”. Når nettleseren er ”off-line” kan den utføre det som 
heter ”offline browsing”. Det som da skjer er at nettleseren kan vise lokale kopier av nettsider 
den har hentet ned når den var “on-line”. Dette er til god hjelp når PC’en er ”off-line”, og en 
forbindelse til Internett er umulig eller vanskelig [4]. 
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Off-line Browsing kan skje på to måter:  
 Nettsidene blir hentet ned i nettleserens egen cache, som et resultat av brukerens tidligere 

browsing når PC’en var ”on-line” 
 Nettleseren er blitt konfigurert til å ta vare på lokale kopier av bestemte nettsider, som 

den oppdaterer når PC’en er ”on-line”. Dette skjer enten ved at den sjekker om de lokale 
kopiene er oppdatert i henhold til bestemte tidsintervall, eller ved å sjekke at de lokale 
kopiene er oppdatert når nettleseren blir satt til ”on-line” [4].  

 
Hvordan knytte dette til vårt prosjekt?  
Vi har ikke tenkt at informasjonen som sendes til brukerens mobiltelefon skal lagres på 
minnebrikken. Dersom dette hadde blitt gjort kunne brukeren brukt informasjonen på nytt og på 
nytt, og derved kun blitt belastet for kostnadene ved første gangs bruk. Applikasjonen ville da 
blitt ganske lik en elektronisk guidebok. 
 
Vi har tenkt at all informasjon sendes til brukeren hver gang han benytter tjenesten. På denne 
måten vil brukeren til en hver tid få oppdatert informasjon, altså den blir ikke utdatert som den 
kan bli i en turistguide av papir. 
 

3.2 Lokasjonsbaserte tjenester 

Location Based Services (LBS), på norsk lokasjonsbaserte tjenester, er 
trådløse mobiltjenester som skal tilby lokasjonspesifikk informasjon til 
brukere av mobile enheter når disse beveger seg fra sted til sted [5]. 
 
I det siste har mobiltelefonprodusenter, som for eksempel finske Nokia, tatt 
et initiativ til å ha LBS som en del av mobiltelefonen. Opprinnelig ble LBS 
utviklet av produsenter av mobile enheter i samarbeid med firmaer som 

tilbød applikasjoner for mobile enheter. Fordelen med LBS er at brukeren ikke trenger og 
manuelt spesifisere et postnummer eller annen identifikasjon for å kunne bruke LBS når han 
forflytter seg fra en lokasjon til en annen. Teknologien som gjør dette mulig er GPS [5]. 
 
Den som tilbyr lokasjonsbaserte tjenester får posisjonen fra en GPS-brikke innebygd i 
mobilenheten eller ved å bruke radiobølger. Styrken på radiobølgene i forhold til nærmeste 
sender/mast vil da si hvor mobilenheten er (dersom mobilenheten ikke har innebygd GPS) [5]. 
 
Flere nettsteder viser ivrige forbrukere hvordan de skal få mulighet til å bruke GPS på 
mobiltelefonen sin. amobil [27] og Chess [28] har guider over hva man trenger for å sette i gang.  
 
For å utstyre mobiltelefonen med GPS bruker man en GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling, i 
tillegg må man ha programvare. Mobiltelefonen må, som et minstekrav, ha Bluetooth og 
fargeskjerm. I tillegg må den støtte Java-programmer. Det finnes mange tilbydere av 
programmer, blant annet smart2go (http://www.smart2go.com) og GetJar.com 
(http://www.getjar.com). Når man har funnet og installert et program man vil bruke må man 
koble til GPS-mottakeren. 
 
GPS-programmer kan deles opp i to hovedkategorier: Programmer som leveres med og uten kart. 
Programmer som leveres uten kart laster kartdata ned fra Internett. Dette må det betales for i 

http://www.smart2go.com/
http://www.getjar.com/
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form av datatrafikk. Kjøper man derimot et program med kart slipper man å tenke på betaling; all 
kartinformasjon ligger på minnekortet som følger med programmet. 
 
Hvordan knytte dette til vårt prosjekt?  
Dette er akkurat det vi er på jakt etter – kombinasjon av mobiltelefon og GPS er perfekt for vårt 
prosjekt. Brukeren vil da enkelt få vite hvor severdigheten er i forhold til ham selv, i tillegg til at 
dette vil vises på et kart. 
 

3.3 Reiseplaneten.no 

I forbindelse med våre undersøkelser kom vi over internettsidene til 
Reiseplaneten.no (http://www.reiseplaneten.no/). I tillegg til den tradisjonelle 
reiseguiden man kan finne på Internett, har firmaet også reiseguider for 
mobiltelefon og mp3-spiller. 
 
Vi foretok en nærmere undersøkelse av reiseguiden for mobiltelefon. På sidene 
til firmaet var det mulig å laste ned en beta-versjon av en reiseguide - vi valgte en 
for London. En link ble sendt til mobiltelefonen, og ved å aktivere denne ble 
guiden lastet ned til mobiltelefonen. Dette er hva vi vil kalle en elektronisk 

reiseguide, altså den fungerer mer eller mindre som en bok. Man har en meny hvor man blant 
annet kan velge å lese informasjon om severdigheter, og man får også informasjon om hvor de er 
lokalisert og åpningstider. I tillegg kan man også finne mye annen generell informasjon om 
London, hvordan leie bil, anbefaling av hoteller etc. Denne beta-versjonen har ti ulike ”emner” 
brukeren kan velge blant. 
 
Etter litt uttesting av beta-versjonen tok vi kontakt, via telefon, med Reiseplaneten.no og Bengt 
Olsen. Gjennom denne samtalen fikk vi blant annet vite at den mobile reiseguiden fortsatt er 
under testing og at firmaet prøver den ut på forskjellige målgrupper. Bengt Olsen sa at den ikke 
var like populær hos 70-åringer som hos andre målgrupper. Dette kan vi forstå da vi er klar over 
at mobiltelefon i seg selv kan være ukjent og kanskje litt skremmende å bruke for personer i 
denne aldersgruppe. 
  
Vi delte vår prosjektide med Bengt Olsen. Ideén om å gi brukeren en pop-up melding som 
forteller at han kun er ti minutters gange unna en attraksjon som det er verdt å besøke syntes 
han virket interessant. I tillegg syntes han det var fint at brukeren kan få bilder og video som 
omhandler severdigheten vist på mobiltelefonen. Ideén med GPS og kart var også interessant. Vi 
ble enige om å utveksle relevant informasjon som både han og vi ville ha nytte av. Bengt Olsen vil 
også sende oss noen screen-shots av reiseguiden for mobiltelefon, da vi selv prøvde og både 
fotografere og scanne bildene på mobiltelefonen uten særlig vellykket resultat. Se D Bilder fra 
Reiseplaneten.no for bilder fra denne tjenesten. 
 

 

3.4 Google Maps Mobile 

Etter å ha forhørt oss med noen medstudenter om hva de bruker av reiseguider på 
ferie dersom de ønsker å finne informasjon om noe, så svarte de fleste Google 
Maps Mobile (dersom de i det hele tatt brukte noe). Google Maps Mobile blir som 

http://www.reiseplaneten.no/
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regel brukt av brukere som ikke har GPS på sin mobil, og det er fortsatt de fleste av oss [6], [7].  
 
Med Google Maps Mobile kan man søke i kart etter restauranter, butikker eller reisetider. Google 
Maps Mobile kan lastes ned på mobilen gratis, men ved bruk av tjenesten blir man belastet for 
datatrafikken (http://www.google.com/gmm). 
 
Ved testeting av tjenesten fant vi ut at denne ikke kan erstattes helt med en reiseguide. Tjenesten 
tilbyr riktignok veibeskrivelse til ulike destinasjoner, om disse for eksempel ligger på en bestemt 
adresse (som brukeren gir inn) eller om brukeren vil hvite hvilke hoteller som ligger i området 
han befinner seg i. Tjenesten tilbyr ikke slikt som informasjon om severdigheter, åpningstider 
etc. [8]. 
 

3.5 Google Earth 

Google Earth (http://earth.google.com/) er en tjeneste som bare finnes på Internett, den er ikke 
beregnet for mobiltelefon. Denne tjenesten tilbyr mye av det samme som Google Maps Mobile, i 
tillegg til at den viser satellittbilder og bakgrunnsinformasjon hentet fra Wikipedia. Se A Biler fra 
Google Earth for bilder fra denne tjenesten. 
 

3.6 GSM-triangulering 

Triangulering er en prosess for å finne avstanden til et punkt 
ved å beregne lengden til en av sidene i en trekant, samt de to 
vinklene mellom linjen og punktet.  
 
Figuren viser hvordan triangulering kan bli brukt for å finne 
avstand fra land til båt. Observatøren i punkt α beregner 

vinkelen mellom land og skip, og observatøren i punkt β gjør det samme. Hvis lengden l er kjent 
så kan trigonometri brukes for å finne d [30]. Ved GSM-triangulering er det sendere/master som 
brukes som punkt  α og β. 
 
Hvordan knytte dette til vårt prosjekt?  
Dette er et veldig fint alternativ til GPS. Fortsatt har de fleste en mobil uten GPS, selv om dette 
kommer [6], [25], [26], [29]. Mobiltelefoner med denne teknologien er også relativt kostbare 
sammenliknet med en ”vanlig” mobiltelefon [7]. GSM-triangulering en derfor, i dag, en lett 
tilgjengelig teknologi. 
 

4 Brukeren 
Først og fremst har vi definert vår bruker ut fra forutsetning om å avgrense oppgaven, da vi ikke 
evner å omfatte alle typer brukere. Etter samtale med Bengt Olsen i Reiseplaneten.no (se 3.3 
Reiseplaneten.no) fikk vi også gode innspill. Egne erfaringer, samt tilbakemelding fra intervjuet 
vi gjennomførte (se B Intervju), gjør at vi har valgt denne brukerdefinisjonen.  
 

http://www.google.com/gmm
http://earth.google.com/
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4.1 Definisjon av brukeren 

Vi ser for oss en bruker av tjenesten i London. Vår bruker: 
 Er ukjent med byen, har kanskje vært der en til to ganger før 
 Er en typisk byturist som ikke detaljplanlegger, men vil ha med seg det viktigste 
 Må ikke oppleve mest mulig på kortest mulig tid, men tar seg tid til å se og undersøke 
 Er av begge kjønn, men fortrinnsvis single eller par uten barn 
 Vil ikke avsløre at han er turist for å føle seg trygg og en av de innfødte (enkelte steder er 

det farlig å stå åpenlyst med bøker og kart) 
 Er teknologiinteressert og vant til å bruke mobiltelefon 
 Er i aldersgruppen 22 år og oppover til ca 60 år. 

 
I tilbakemelding foreslås det at vår brukerdefinisjon er for bred, og at vi heller burde valgt ut 
flere smalere persona med spesifikke behov. Vår brukerdefinisjon er valgt ut fra forutsetningen 
om å avgrense oppgaven, samt etter samtale og gjennomført intervju. 
 

4.2 Forutsetninger 

Vi har valgt å ta visse forutsetninger vedrørende brukeren vår. Disse er: 
 Brukeren er vant til å bruke en mobiltelefon 
 Brukeren er vant til og har kjennskap til tjenester som SMS. 
 

4.3 Intervju med brukere 

En av våre oppgaver ble å finne ut av om noen kunne tenke seg å bruke en slik type tjeneste, som 
vår applikasjon vil tilby. Vi valgte derfor å gjennomføre et strukturert intervju [3]. I denne type 
intervju stiller vi deltakerne et sett med forhåndsdefinerte spørsmål, litt likt en 
spørreundersøkelse. Svarene ble, imidlertid, ikke definert ut i fra et sett med ferdige svar men 
mer som en samtale med deltakerne. 
 
Vi valgte å spørre fem personer. Disse var av begge kjønn, dessuten var noen av det godt vant 
med å være på reisefot, andre ikke. Vi mener at det er lettere å få konstruktive tilbakemeldinger 
ved å bruke en slik type intervju [3] fremfor en spørreundersøkelse med ferdige svaralternativer. 
Se B Intervju for å lese om gjennomføringen og svarene vi fikk. 
 

5 Teknologi 
Vi har hørt om ulike teknologier som brukes i forbindelse med mobiltelefon og overføring av lyd, 
bilde og video, samt posisjoneringssystemet GPS, men dessverre visste vi ikke hva som lå bak alle 
begrepene og forkortelsene. 
 
Vi begynner med en oversikt over teknologibegreper. De teknologiene vi valgte å gå videre med, 
som er aktuelle for vårt prosjekt, blir presentert i egne avsnitt. Deretter trekker vi en konklusjon 
over hvilke teknologier vi velger å bruke i prosjektet. 
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5.1 Oversikt over teknologibegreper 

Se E Oversikt over teknologibegreper for oversikt over teknologibegrep, samt en kort 
presentasjon av hver av dem. 
 

5.2 GSM 

Hva er GSM 

Global System for Mobile Communications (GSM, opprinnelig fra Groupe Spécial Mobile), eller på 
norsk Globalt system for mobilkommunikasjon, er et digitalt system for mobiltelefoni som sender 
radiobølger i UHF-båndet. GSM er den standarden som er mest populær og mest brukt i verden i 
dag, GSM Association anslår at 82 % av det globale mobiltelefonimarkedet bruker standarden. 
Egenskapene til standarden gjør det enkelt for brukerne å benytte mobiltelefonene sine i ulike 
land uten å være nødt til å bytte mobiltelefon, i tillegg er det også enkelt for mobiloperatørene 
som kan velge utstyr fra ulike produsenter av GSM-teknologi [21]. 
 
GSM regnes som 2. generasjons mobilsystemer (2G). GSM tillater, i tillegg til 
stemmeoverføringstjenester, tjenester som SMS (Short Message Services) og Internett-surfing via 
WAP. Utvidelser av standarden er blant annet GPRS (lansert i 1997) og EDGE (lansert i 1999). 
Disse forbedringene på GSM-standarden ble gjort for å øke overføringshastigheten [21]. 
 
GSM er et radionettverk bestående av radioceller. Hver radiocelle blir betjent av en basestasjon. 
Disse radiocellene brukes for å kunne dekke områder slik at man kan tilby signaler i et større 
område enn man kunne klart med bare en radiocelle. Mobiltelefonen blir koblet til nettet ved at 
den søker etter den radiocellen som til enhver tid er nærmest den [21].  

 
Figuren viser hvordan et GSM-nettverk er strukturert. 
GSM støttes for både utendørs- og innendørsbruk. 
Radius avhenger blant annet av høyden på antennene 
og forhold rundt dem (vær, plassering, støy etc.) [21]. 
 
Det analoge lydsignalet blir digitalisert, og deretter 
blir den digitale tallrekken kryptert. Denne filen 
sendes så hurtig at det går små ”pakker” med data fra 
opptil 20 mobiltelefoner samtidig – de kommer frem 
til basestasjonen etter hverandre i riktig rekkefølge 

og til rett tidspunkt. Informasjonen i en ”pakke” er organisert slik at dataene som representerer 
noe av lyden i to tidsperioder sendes i en og samme ”pakke”. Dersom en ”pakke” tapes i støy eller 
forstyrrelser blir lydkvaliteten bare så vidt dårligere og avbrudd i lyden unngås. Dette gir derfor 
en moderat tidsforsinkelse av lyden i GSM-telefoner (sammenliknet med NMT-systemet). 
Grunnet denne teknikken og krypteringen er det dessuten svært vanskelig å avlytte en samtale 
[21].  

Hvordan skaffer man seg GSM 

Brukeren kjøper en mobiltelefon som støtter standarden. Nesten alle mobiltelefonene på 
markedet i dag støtter standarden, og det er anslått at det er ca 3 milliarder brukere [31]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gsm_network.png
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Hvordan brukes GSM 

GSM er en standard og forutsetter ikke spesiell kunnskap i forbindelse med bruk av 
mobiltelefonen – den rett og slett bare ”er der”. 

Hvordan vil GSM virke sammen med vår applikasjon 

Det er en forutsetning at brukeren av vår applikasjon har en telefon som støtter GSM. 

Konklusjon 

Mobiltelefonen må ha støtte for GSM. Vi ser ikke dette som et problem da 82 % av 
mobiltelefonene i verden i dag bruker denne standarden [21]. 
 

5.3 3G 

Hva er 3G 

3G er en betegnelse for 3. generasjons mobiltelefoni, den er en videreutvikling av 2G.  Den 
omfatter mobile tjenester for sending av data, bilde og tekst i mobilnettverk. De vanligste 
teknologiene for 3G-tjenester er europeiske UMTS, asiatiske CDMA og amerikanske WiMAX. Da vi 
er nødt til å begrense oppgaven tar vi kun for oss den europeiske protokollen UMTS. 
 
3G-tjenester gir nettoperatørene anledning til å tilby mobiltelefonbrukerne et vidt spekter av 
avanserte tjenester, samtidig som man oppnår større nettkapasitet gjennom forbedrede 
utvidelser av protokollen. Tjenester som tilbys kan være WLAN og trådløst bredbånd, alt i et 
mobilt miljø. 3G-nettverk er såkalte Wide Area Cellular Telephone Networks, utviklet for å 
integrere høyhastighets internettilgang og videotelefoni [11]. 
 
En av de viktigste fordelene med 3G, i motsetning til 2G, er at den betjener langt flere brukere, da 
spesielt i urbane og tettbygde strøk, med høyere datarate og lavere kostnad. Den tillater i tillegg 
en overføringshastighet på 384 Kbps for mobile enheter og 2 Mbps for stasjonære enheter. 
Brukere av 3G-nettverk får bedre overføringskapasitet og bedre spektrumeffektivitet, noe som 
muliggjør forflytning mellom ulike 3G-nettverk [11].  
 
Når man skal konvertere et GSM-nettverk over til et 3G-(UMTS)-nettverk, er teknologien som 
brukes General Packet Radio Services (GPRS). Dette er en standard for trådløs dataoverføring 
med mobilkommunikasjon over GSM mobilnettet. GSM er en pakkesvitsjet teknologi der en 
pågående samtale bruker hver 20. del av basestasjonens kapasitet til sending og mottak av 
digitaliserte, komprimerte og krypterte lydfilpakker. GPRS benytter den 20. delen av 
basestasjonens kapasitet som ikke brukes til telefonsamtaler, men når det ikke overføres data 
brukes ingen av 20. delene. Dette gir en forbindelse som alltid er på, det vil si at man kan motta e-
post og surfe på Internett uten å måtte koble seg opp først. GPRS er således en ”trigger” til 3G. Fra 
GPRS kan nettoperatørene bytte direkte til UMTS eller investere i et EDGE-system (se 6.7 EDGE) 
[11], [16], [20]. 
 
UMTS gir brukeren to ting: Enda større overføringshastigheter og multimediastøtte. GPRS-
teknologien gir en overføringshastighet (i teorien) på 114 Kbps, mens UMTS kan gi hastigheter 
på opp til 384 Kbps når brukeren er mobil og på farten. I utvalgte lokale miljøer kan 
overføringshastigheten for stasjonære enheter komme opp i 2 Mbps. 



 
 

12 

Tjenester som er tilgjengelige på mobiltelefonen ved bruk av UMTS er: Internett, underholdning 
(lyd med CD-kvalitet, video, grafikk/bilder og spill), interaktiv e-post med videopostkort, 
Intranett, videokonferanse, faks, video-streaming, elektronisk handel, fjernkontrolløsninger, og 
mulighet for lokalisering av en annen enhet. Det fine er at flere av disse tjenestene kan brukes 
samtidig! En annen tjeneste som også kan benyttes ved bruk av denne protokollen er 
lokaliseringsmulighet. Andre brukere som har registrert seg i en gruppe sammen med deg kan 
lokaliseres gjennom UMTS (vel og merke dersom de har gitt sitt samtykke).  

Hvordan skaffer man seg 3G 

Brukeren kjøper en mobiltelefon som støtter standarden. 

Hvordan brukes 3G 

3G (UMTS) er en standard og forutsetter ikke spesiell kunnskap i forbindelse med bruk av 
mobiltelefonen – den rett og slett bare ”er der”. 

Hvordan vil 3G virke sammen med vår applikasjon 

3G (UMTS) vil virke veldig bra sammen med vår applikasjon. 

Konklusjon 

Mobiltelefonen bør ha støtte for 3G (UMTS).  
 

5.4 Bluetooth 

Hva er Bluetooth 

Bluetooth, på norsk Blåtann, er en radioverføringsprotokoll som benyttes for å 
sende og motta data trådløst mellom enheter i et PAN (Personal Area Network). 
Dette nettverket kan være sammensatt av mobiltelefon, datamaskin, PDA og/eller 
andre mobile enheter som støtter protokollen. 
 
Bluetooth ble først utviklet av svenske Ericsson og senere formalisert av 
Bluetooth Special Interest Group (SIG). SIG var sammensatt av store konsern som 

Sony Ericsson, IBM, Intel, Nokia og Toshiba. 
 
Bluetooth sender data via lav-frekvente radiobølger. Den kommuniserer i frekvensområdet 2.402 
GHz – 2.480 GHz. Dette frekvensområdet er satt til rådighet, via internasjonale avtaler, til enheter 
som brukes i forbindelse med industri, vitenskap og medisin. Bluetooth sender ut svake signaler 
på ca 1 mW, til sammenlikning kan kraftige mobiltelefoner sende ut signaler på ca 3 W. Det at 
Bluetooth bruker lite strøm begrenser også rekkevidden – den kan håndtere opptil åtte mobile 
enheter i en radius av ca 10 meter [24]. 
 
Bluetooth bruker en teknikk som kalles Spread-spectrum Frequenct Hopping. Denne teknikken 
gjør det mulig for flere enheter å kommunisere på den samme frekvensen, uten at de ”ødelegger” 
for hverandre. Dette gjøres ved at enheten bruker 79 individuelle, vilkårlig valgte frekvenser 
innenfor et gitt område, bytter innenfor disse i et gitt oppsett. I Bluetooth sitt tilfelle byttes 
frekvenser 1600 ganger i løpet av et sekund, noe som gjør at flere enheter kan utnytte det 
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begrensede frekvensområdet. Da alle Bluetooth-sendere bruker den samme teknikken, er det 
veldig liten sannsynlighet for at to skal bruke den samme frekvensen [24]. 

Hvordan skaffer man seg Bluetooth 

I en PC må man ha et kort som håndterer Bluetooth. Mange mobiltelefoner har Bluetooth 
innebygd.  

Hvordan brukes Bluetooth 

Bluetooth er konstruert med tanke på lavt strømbruk og har kort rekkevidde. Protokollen tillater 
at enheter kommuniserer med hverandre når de er innenfor hverandres rekkevidde. Enhetene 
bruker et radiokommunikasjonssystem, så det er ikke nødvendig at de er innenfor hverandres 
”sysnvidde”, de kan til og med være i ulike rom. 

Hvordan vil Bluetooth virke sammen med vår applikasjon 

Bluetooth vil ha for liten rekkevidde til at vi kan dra nytte av den. 10 meters radius blir litt for 
lite, selv om den kan håndtere flere enheter samtidig og disse ikke trenger å være innenfor 
”synsvidde” av hverandre. I midlertid, den er sikkert fin å bruke for eksempel inne på et museum. 

Konklusjon 

Bluetooth-basert GPS-mottaker (se 3.2 Lokasjonsbaserte tjenester) er et alternativ til 
mobiltelefon med GPS. Bluetooth i seg selv satser vi ikke på, da den har for liten rekkevidde. 
 

5.5 Wireless LAN 

Hva er Wireless LAN 

Wireless LAN, på norsk trådløst LAN, er en samlebetegnelse på lokale 
datanett som benytter radiobølger til kommunikasjon i stedenfor kabler. 
Backbone-nettet (Information Highway) er kabelbassert, med et eller 
flere aksesspunkter (Access Points), som forbinder de trådløse klientene 
med resten av nettverket. Dette nettverket tillater kommunikasjon 
mellom de ulike enhetene innenfor et begrenset område. Brukeren får 
mulighet til å flytte seg rundt i nettet (trådløst) og fortsatt være 
oppkoblet til Internett. Denne type datanett er også kjent som (IEEE) 
802.11-nettverk eller WiFi [18].  
 
Radioene som brukes i WiFi-kommunikasjon er ganske like de som 
brukes i walkie-talkies, mobiltelefoner og andre enheter. De kan sende og 

motta radiobølger, og de kan konvertere 1’ere og 0’ere til radiobølger; likeså kan de konvertere 
radiobølger til 1’ere og 0’ere [35].  
 
WiFi-radioer har noen få forskjeller fra andre radioer. For det første sender de på en frekvens på 
2.4 GHz eller 5 GHz. Denne frekvensen er vesentlig høyere enn den som brukes for 
mobiltelefoner, walkie-talkies eller fjernsynsapparater. Den høye frekvensen tillater signalet å 
bære mer data. For det andre bruker disse radioene 802.11-nettverksstandarder. Disse har ulike 
egenskaper, se tabell 1: Standarder for WLAN [18], [35]. 
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WLAN-standard Kjennetegn 

IEEE 802.11                Tidlig standard (1997), ikke lenger tilgjengelig på markedet 
Også kalt 802.11-Legacy eller 802.11-1997 

IEEE 802.11a              Den andre standarden fra IEEE 802.11 
Maks-hastighet 54 Mbit/s 
Opererer på 5 GHz-frekvensbåndet 

IEEE 802.11b             Maks-hastighet 11 Mbit/s 
Opererer på 2.4 GHz-frekvensbåndet 

IEEE 802.11g              Maks-hastighet 54 Mbit/s 
Opererer på 2.4 GHz-frekvensbåndet 
Bakoverkompatibel med 802.11b 
Tilbyr det beste fra 802.11a og 802.11b 
Lansert i 2003 

IEEE 802.11n             Maks-hastighet 540 Mbit/s 
Opererer på både 2.4 GHz og 5 GHz-båndet 
Bruker multiple antenner 
Antatt lansering i juni 2009 
Mulig å kjøpe produkter allerede i dag, såkalt draft-n 

Tabell 1: Standarder for WLAN 

WiFi-radioer kan sende på hvert av frekvensbåndene, eller de kan utføre såkalte ”frequency hop” 
(frekvenshopp) mellom de ulike båndene. Frekvenshopp hjelper til med å redusere interferens 
og tillater at flere ulike enheter kan bruke den samme trådløse tilkoblingen samtidig [35]. 
 
Så fremt en enhet har et trådløst adapter, kan flere enheter bruke en router og koble seg til blant 
annet Internett. Denne forbindelsen er virtuelt usynlig og ganske pålitelig. Dersom router’en 
feiler eller for mange mennesker samtidig prøver å bruke applikasjoner som krever mye 
båndbredde kan brukerne oppleve interferens og miste forbindelsen til router’en [35]. 
 
De fleste router’e støtter bruk innenfor en radius på ca 30.5 meter, i alle retninger, selv om 
vegger og dører kan blokkere for signalene [35]. 
 
WiFi har mange fordeler, blant annet er trådløse nettverk enkle å sette opp og billige i drift. 
Områder der man ikke kan trekke kabler, slik som utendørs og i verneverdige bygninger, kan 
dekkes ved å bruke denne type nettverk. På arbeidsplasser, skoler og universitet, kaffeér, 
flyplasser og andre steder der mange mennesker oppholder seg samtidig, vil også WiFi være en 
ypperlig løsning for å tilby tilgang til blant annet Internett. I motsetning til mobiltelefoner vil en 
standard WiFi-enhet virke over hele verden. Nye protokoller for QoS (Quality of Service) gjør 
også WiFi mer egnet for tale og video, samt at strømsparingsmekanismer bedrer batteriene [18]. 
 
WiFi har også mange ulemper, blant annet at forskjellige bånd blir brukt i ulike deler av verden. 
Strømforbruket er også høyt, dersom man sammenlikner med for eksempel Zigbee og Bluetooth, 
noe som gjør at man må bekymre seg om levetid på batteriene. En av de vanligste trådlåse 
krypteringsstandardene, WEP (Wired Equivalent Privacy), er lett å knekke selv om den er satt 
opp korrekt. WiFi-nettverk som er åpne og usikre kan tas i bruk av andre brukere, som blant 
annet kan lese og kopiere data (inkludert personlig informasjon) som blir sent over nettverket. 
WiFi-nettverk har begrenset rekkevidde, ca 32 meter innendørs og 95 meter utendørs. I tillegg er 
rekkevidden avhengig av frekvensbånd; WiFi i 2.4 GHz har en bedre rekkevidde enn WiFi i 5 GHz. 
WiFi-forurensning, eller overdreven bruk av aksesspunkter, i samme område (for eksempel i 
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store bygningskompleks) kan hindre tilgang til router’ne og forstyrre tilgang til andre 
aksesspunkt – kanalene i 802.11 overlapper hverandre. Andre enheter som bruker 2.4 GHz-
båndet, slik som for eksempel mikrobølgeovner, trådløse telefoner og baby calling, kan påvirke 
signalene og skape interferens [18]. 

Hvordan skaffer man seg WLAN 

Brukeren kjøper en mobiltelefon som støtter standarden. 

Hvordan brukes WLAN 

WiFi-nettverk bruker radiobølger, akkurat som mobiltelefoner, fjernsynsapparater og radioer 
gjør. Faktisk er kommunikasjon i et trådløst nettverk lik en toveis radiokommunikasjon. For 
eksempel, en PC’s trådløse adapter oversetter radiosignalene og sender disse via en antenne. En 
trådløs router mottar signalene og dekoder de. Den sender informasjon til Internett ved å bruke 
en fysisk, kablet Ethernet-forbindelse. Denne prosessen fungerer også motsatt vei, da er det 
router’en som mottar informasjon fra Internett, oversetter til radiosignal og sender til PC’s 
trådløse adapter [35]. 

Hvordan vil WLAN virke sammen med vår applikasjon 

Dersom router’en feiler eller for mange mennesker samtidig prøver å bruke applikasjoner som 
krever mye båndbredde (bilder og video) kan brukerne oppleve interferens og miste 
forbindelsen til router’en. I tettbebygde områder vil WiFi-forurensning kunne bli et problem, 
samt at andre enheter som bruker 2.4 GHz-båndet kan påvirke signalene og skape interferens. 

Konklusjon 

Vi vil ikke bruke WLAN sammen med vår applikasjon. 
 

5.6 GPS 

Hva er GPS 

Global Positioning System (GSM), eller på norsk, satellittbasert 
navigasjonssystem, brukes i dagligtale om NAVSTAR.  Dette er et nettverk 
av minst 24 satellitter, som er plassert i bane rundt jorden av det 
amerikanske forsvaret. GPS var opprinnelig laget for militært bruk. GPS 
virker under alle værforhold, hvor som helst i verden og hele døgnet, 
såfremt signalene fra satellittene ikke stoppes av massive objekter som for 

eksempel fjell og husvegger [13]. 
 
GPS-satellitter kretser rundt jorden to ganger pr. dag i en meget nøyaktig bane og sender 
radiosignaler til jorden. GPS-mottakeren tar imot denne informasjonen og bruker tre-punkts 
kryssjekking for å kalkulere brukerens nøyaktige plassering. Dette gir en todimensjonal 
posisjonsangivelse – lengdegrad og breddegrad. Hvis mottakeren har kontakt med fire satellitter 
eller mer, kan posisjonen rapporteres i tredimensjonalt format – lengdegrad, breddegrad og 
høyde. Satellittene inneholder meget nøyaktige atomklokker, og på bakgrunn av forskjellen 
mellom disse kan GPS-mottakeren sammenligne tidspunktet et signal er sendt fra en satellitt med 
tidspunktet det ble mottatt. Tidsforskjellen forteller GPS-mottakeren hvor langt unna satellitten 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:GPS_Satellite_NASA_art-iif.jpg
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er. Med avstandsmål fra noen flere satellitter fastsetter GPS-mottakeren brukerens posisjon. 
Mange mottakere kan også vise den eksakte posisjonen grafisk på et kart [13]. 
 
Nøyaktigheten for en vanlig mottaker under gode forhold kan være på ca. tre meter. 
Korreksjonssignaler fra landbaserte GPS-stasjoner kan forbedre nøyaktigheten ytterligere til 
noen centimeter. Før 1. mai 2000 var det sivile posisjonssignalet av militære hensyn satt til en 
nedre nøyaktighetsgrense på 100 meter, men etter denne datoen hadde alle tilgang til det mest 
presise signalet [13]. 

Hvordan skaffer man seg GPS 

Vi har lest flere artikler på Internett som fastslår at GPS-mottaker i mobiltelefonen vil bli like 
vanlig som kameraet er nå [6], [25], [26], [29]. Mobiltelefonprodusenten Nokia satser for fullt på 
GPS-mobiler. Produsenten vil lansere fire modeller i år, alle med GPS. Nokia sier de satser på å 
selge svært mange mobiltelefoner med GPS-mottaker og navigasjonsmuligheter, 35 millioner 
allerede i år. Ulempen er at disse telefonene er relativt kostbare i forhold til telefoner uten denne 
teknologien [7]. 

Hvordan brukes GPS 

En GPS-mottaker må være låst på signalet fra minst tre satellitter for å kalkulere en 
todimensjonal posisjon (breddegrad, nord/sør og lengdegrad, øst/vest) og sporbevegelse. Med 
fire eller flere satellitter i sikte, fastsetter mottakeren brukerens tredimensjonale posisjon 
(breddegrad, lengdegrad og høyde). Etter at brukerens posisjon er fastsatt, kalkulerer GPS-
enheten annen informasjon, slik som fart, peiling, spor, turlengde, avstand til destinasjon, 
soloppgang og solnedgang [13]. 

Hvordan vil GPS virke sammen med vår applikasjon 

GPS vil virke veldig bra sammen med vår applikasjon. 

Konklusjon 

Vi satser på ny teknologi! Da det sannsynligvis vil bli meget vanlig med GPS på mobilen [6], [29] 
passer dette veldig bra for oss og vår applikasjon.  
 

5.7 EDGE 

Hva er EDGE 

Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) er en oppgradering av GSM-nettet, som gjør at 
overføringshastigheten av data øker sammenliknet med det som oppnås på tradisjonell GSM. 
Teknisk er EDGE 3G-teknologi men blir ofte uoffisielt klassifisert som 2.75G grunnet at 
hastigheten i nettet er lavere [20]. 
 
EDGE kan bli brukt på enhver pakkesvitsjet teknologi, slik som for eksempel Internett. 
Applikasjoner som krever høy dataoverføringshastighet, slik som video og andre multimedia 
tjenester, vil tjene på at overføringshastigheten økes [20]. 
 
EDGE krever ikke at det gjøres endringer, verken HW eller SW, i GSM-kjernen, men 
basestasjonene må oppgraderes. EDGE-kompatible mottakere må installeres og basestasjonens 
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subsystem (Base Station Subsystem) må oppgraderes for å støtte protokollen. Mobiltelefonene 
må også ha ny HW og SW for å kunne ta i bruk EDGE [20]. 
 
Nedlastingshastigheten for EDGE vil være 100-200 kbps, for sending av data vil den være på 50-
75 kbps. Hastighetene kan variere avhengig av faktorer som type tjeneste som brukes, trafikk i 
nettet, radioforholdene på det aktuelle stedet og type mobiltelefon som benyttes [20].  
 
EDGE blir støttet av mange mobiloperatører i blant annet Europa, selv om mange utbyggere 
satser på UMTS som det ultimate når mobilnettet skal oppgraderes. Noen utbyggere satser på å 
kutte ut EDGE, eller bruke det i områder som ikke vil bli støttet av UMTS. Imidlertid, de høye 
kostnadene ved utbygging av UMTS har ført til at mange utbyggere nå støtter EDGE [20]. 

Hvordan skaffer man seg EDGE 

Brukeren kjøper en mobiltelefon som støtter standarden. 

Hvordan brukes EDGE 

EDGE er en standard og forutsetter ikke spesiell kunnskap i forbindelse med bruk av 
mobiltelefonen – den rett og slett bare ”er der”. 

Hvordan vil EDGE virke sammen med vår applikasjon 

EDGE vil virke veldig bra sammen med vår applikasjon. 

Konklusjon 

Mobiltelefonen bør ha støtte for EDGE. 
 

5.8 HSPA 

Hva er HSPA 

High-Speed Packet Access (HSPA) er en fellesbetegnelse på en gruppe protokoller som forbedrer 
og øker ytelsen på eksisterende UMTS-protokoller. To standarder er blitt etablert, High-Speed 
Downlink Packet Access (HSDPA) og High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA), mens en tredje 
standard, High-Speed OFDM Packet Access (HSOPA), kommer. HSOPA blir på norsk også gjerne 
referert til som turbo-3G [14]. 
 
HSDPA og HSUPA øker ytelsen betydelig ved at det brukes forbedrede teknikker. I tillegg er 
måten håndsett og basestasjoner kommuniserer på redefinert. Dette fører til en bedre utnyttelse 
av den eksisterende hastigheten som gis ved bruk av UMTS. Disse to protokollene blir gjerne 
omtalt som 3.5G [14]. 
 
HSOPA bruker spesiell teknologi (blant annet Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) 
antenneteknologi), som gjør at den kan støtte opptil ti ganger så mange brukere som på UMTS 
[14]. 

Hvordan skaffer man seg HSPA 

Brukeren kjøper en mobiltelefon som støtter standarden. 
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Hvordan brukes HSPA 

HSPA er en standard og forutsetter ikke spesiell kunnskap i forbindelse med bruk av 
mobiltelefonen – den rett og slett bare ”er der”. 

Hvordan vil HSPA virke sammen med vår applikasjon 

HSPA vil virke veldig bra sammen med vår applikasjon. 

Konklusjon 

Dette er såpass ny teknologi at mange mobiltelefoner ikke har støtte for den. I tillegg er mobilnett 
rundt om i verden ikke oppgradert til denne teknologien – eller oppgradering foregår. Vi velger 
derfor ikke å satse på HSPA (og underliggende protokoller). 
 

5.9 Konklusjon 

Det finnes ulik teknologi vi kan satse på for bruk sammen med vår applikasjon. Nevnt i 1.1 
Problemstilling er det to punkter vi ønsker å finne ut av: Er det mulig å lage en applikasjon som 
vår ut ifra dagens teknologi, og i så fall, hvilke teknologi skal vi satse på. 
 
Se F Oversikt over teknologier for en oversikt over teknologi vi kan velge i, samt en kort 
kommentar til hver av dem. 
 
Slik det ser ut nå kan faktisk de aller fleste ta i bruk vår mobile turistguide, selv med en ”gammel” 
mobiltelefon. For rask overføring av data, best mulig oppløsning på bilder og video, og for fullt 
utbytte av kartfunksjoner er nok en ny mobiltelefon og teknologi ikke å komme utenom. 
 
Ny mobilteknologi koster ulikt, avhengig av hvilket land man drar til. I Norge kan for eksempel 
bruk av 3G-tjenester være relativt dyrt sammenliknet med tilsvarende bruk i India. Vi har 
fortrinnsvis satset på at en slik turistguide kommer til å bli brukt utenlands, og brukeren vil 
derfor oppleve at kostnadene ved bruk i for eksempel England og India vil bli ulik. 
 
Ulik teknologi gir ulike fordeler. Overføring av bilder og video vil koste mer enn bruk av SMS og 
MMS; nedlasting av bilder og video tar også forholdsvis lang tid. Tidsperspektivet er aktuelt både 
ved bruk av GPRS, EDGE og 3G; ved bruk av 3G vil imidlertid nedlasting gå raskere. 
 
I tilbakemelding ble vi gjort oppmerksom på at de stedene i verden som ofte er utrygge for 
turister også gjerne er de stedene som har dårligst utbygd mobiltelefonnett. Vi har foretatt en 
liten undersøkelse, via Internett, for å finne ut hvor den ulike teknologien finnes. I land som 
Afrika, deler av Asia og Sør-Amerika er faktisk områdene rundt de store byene oppgradert til ny 
teknologi. I våre undersøkelser kan mange nettoperatører i disse landene tilby både GPRS, EDGE 
og UMTS; i likhet med Nord-Amerika, Europa og Asia driver også disse landene med 
oppgradering til HSPA [21], [20], [11],[14]. 
 
Tabell2: Teknologivalg inneholder en oversikt over kombinasjoner av teknologi det er mulig å ha, 
både på mobilnettet og i mobiltelefonen, for å kunne ta i bruk vår mobile turistguide. 
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Kombinasjon Kombinasjon av teknologier 

1 Mobilnett: GSM med GPRS 
Mobiltelefon: En som støtter GSM og oppgraderingen GPRS 
Turistguide: Mottar informasjon via SMS, mottar ikke bilder/video, 
posisjonering via GSM-triangulering, får ikke brukt kart 

2 Mobilnett: GSM med EDGE 
Mobiltelefon: En som støtter GSM og oppgraderingen EDGE 
Turistguide: Mottar informasjon via SMS, bilder og video, posisjonering via 
GSM-triangulering, får brukt kart (nyere teknologi og mobiltelefon) 

3 Mobilnett: 3G (UMTS) 
Mobiltelefon: En som støtter 3G (UMTS) 
Turistguide: Mottar informasjon via SMS, bilder og video, ikke posisjonering og 
kart 

4 Mobilnett: GSM med EDGE 
Mobiltelefon: En som støtter GSM og oppgraderingen EDGE, innebygd Bluetooth 
Turistguide: Fullt utbytte av tjenesten, også støtte for kart 

5 Mobilnett: 3G (UMTS) 
Mobiltelefon: En som støtter 3G (UMTS), innebygd Bluetooth 
Turistguide: Fullt utbytte av tjenesten, også støtte for kart 

6 Mobilnett: GSM med EDGE 
Mobiltelefon: En som støtter GSM og oppgraderingen EDGE, innebygd GPS 
Turistguide: Fullt utbytte av tjenesten, også kart 

7 Mobilnett: 3G (UMTS) 
Mobiltelefon: En som støtter 3G (UMTS), innebygd GPS 
Turistguide: Fullt utbytte av tjenesten, også kart 

Tabell 2: Teknologivalg 

 

6 Prototype 
Prototyping er en prosess der man setter sammen en modell med den hensikt å illustrere en idé 
eller for å få tilbakemelding fra en brukergruppe. Prototyping er en del av designprosessen, og 
den blir gjerne sett på som en viktig del av det å spare kostnader [10]. 
 

6.1 Low-Fidelity prototyping 

En low-fidelity prototype likner ikke på det ferdige produktet. Denne type prototyping er 
brukbare fordi de er enkle, billige og raske å produsere. Eksempler på low-fidelity prototyper er 
skisser og tegninger [9].  
 
I low-fidelity prototyper brukes det materialer som er ulikt det som vil brukes i det ferdige 
produktet. De er særlig brukbare i en tidlig fase av utviklingen, og de er ikke ment å bli integrert i 
det ferdige produktet – de er kun til midlertidig hjelp [9]. Se C Low-fidelity prototype for skisser 
av applikasjonen. 
 

7 Scenarioer 
Personas er en utfyllende beskrivelse av en typisk bruker av det tenkte produktet som utvikles. 
Personas beskriver ikke virkelige mennesker, men er satt sammen av et antall ekte brukere. 
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Personas blir beskrevet detaljert, og de blir definert ut ifra mål/egenskaper hver enkelt personas 
skal ha. I tillegg vil det også være en beskrivelse av ferdigheter, holdninger, oppgaver og miljø for 
hver enkelt personas. Hver personas har et navn, ofte et bilde, og personlige detaljer [32]. 
 
Et scenario er en informativ, fortellende beskrivelse. Det beskriver menneskelig aktivitet i form 
av en historie, som tillater utforskning og diskusjon av innhold, behov og krav vedrørende 
produktet som skal utvikles. Et scenario beskriver ikke eksplisitt bruk av software eller annen 
teknologi for å gjennomføre en oppgave. Vokabular og fraser som kunne vært sagt av en bruker 
tas i bruk [33].  
 
Innenfor definisjonen av vår bruker (se 4.1 Definisjon av brukeren) har vi laget tre personas og 
kombinert disse med tre scenarioer - alle unike og ulike. 

Scenario nr 1: Singel mann i 20-årene, ikke vært i London før 

Stian Stiansen er en 24 år gammel informatikkstudent ved Universitetet i 
Oslo. Stian bor på studenthybel på Kringsjå, dessverre uten Internettilgang. 
Når Stian ikke sliter på termstuen eller lesesalen på Universitetet jobber han 
som støttekontakt på en institusjon for psykisk utviklingshemmede; han 
jobber hver torsdag kveld samt annen hver søndag morgen.  Stian har ingen 
kjæreste, og fritiden brukes til å se actionfilmer på TV’en, drikke Coco Cola 

og spise Grandiosa. Stian er også glad i musikk, og foretrekker alternativ- og/eller progressiv 
rock. 
 
Stian har vært kjempeheldig, og vunnet en tre dagers tur til London, inkludert hotell. Han har kun 
to dager på seg før han må reise. Stian har aldri vært i London før. Stian har egentlig ikke reist 
noe særlig tidligere heller, for å si det slik - han har ikke interesse for det heller. Den eneste 
ferieturen Stian har vært på utenlands er en rundreise med familien sin da han var 11 år gammel 
– i Skandinavia. Stian bestemmer likevel for å benytte seg av turen – man kaster ikke bort 
vinnerlykke!  
 
Hele denne turen kommer veldig brått på Stian. Av den grunn får han ikke tid til å finne ut noe 
om London på forhånd. På grunn av dette er Stian veldig bekymret for at han ikke skal få med seg 
de viktigste severdighetene. Stian har ikke erfaring fra reise og ferie tidligere så han tenker ikke 
på å kjøpe en guidebok. Da han heller ikke har Internettilgang på studenthybelen får han heller 
ikke undersøkt noe om London på nettet. 
 
Når Stian ankommer flyplassen utenfor London får han en SMS fra sin mobiloperatør om han 
ønsker å bli guidet rundt i London via mobiltelefonen. Stian synes det kan være en god idé, og 
velger å se nærmere på hva det går ut på. Etter ønske får han mer informasjon, samt en prisliste 
over hva dette vil koste. Stian blir bedt om å velge ”interessefelt”, altså hva han ønsker å bli 
informert/guidet om. Stian har ikke særlig god økonomi som student og velger kun å bli 
informert om severdigheter og spisesteder, siden mat ikke er inkludert i oppholdet hans.  
 
Stian bor i et hotell i området ved Jubilee Gardens, South Bank. Han velger å ta i bruk tjenesten 
etter å ha kommet fram til hotellet sitt. Innen han har beveget seg noen meter fra hotellet mottar 
han en melding om The London Eye. Meldingen inneholder en kort beskrivelse om hva dette er, 
det blir også vist rangeringsstjerner som forteller hvor ”viktig”/”besøkt”/”likt” severdigheten er. 
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På slutten av meldingen får Stian lov til å velge om han ønsker å få en veibeskrivelse til 
severdigheten, eller om han ønsker mer info - blant annet om åpningstider og kostnad ved å 
besøke pariserhjulet. Stian kan også velge å ignorere severdigheten for en stund og få en 
påminnelse om den senere, samt forkaste meldingen; da vil han aldri få melding om 
severdigheten igjen, eventuelt må han starte tjenesten på nytt. Kort tid etter får han en ny 
melding om en annen sverdighet, Jubilee Gardens. Ved hjelp av rangeringsstjerner er det lettere 
for Stian å prioritere/avgjøre hvilken severdighet han ønsker å besøke først. Stian kan når som 
helst velge å avslutte tjenesten eller ta den på vent, for eksempel når han ønsker å bare gå rundt i 
gatene. 

Scenario nr 2: Singel kvinne i 30-årene, vært mange ganger i London 

Marianne er en 32 år gammel butikksjef på Esthetique Parfymeri. Hun har 
jobbet i denne bransjen siden hun var 19 år. I forbindelse med jobben har 
hun vært på mange seminar i London; disse har imidlertid vært korte og 
fokusert på jobb. Som person er Marianne veldig engasjert i arbeidet sitt, og 
opptatt av suksess innenfor bransjen. Marianne har en stor vennekrets, og er 
kjent for å være en spontan og sosial person.  

 
I løpet av de siste to ukene har Marianne lagt ned betydelig med arbeidstimer på kontoret. Etter 
en super salgsoppgang føler hun at hun virkelig fortjener ferie. Hun vil til London! Marianne 
bestiller flyreise med det samme og skal reise allerede neste dag. Hun bestiller en reise med fire 
overnattinger. Som butikksjef på Esthetique Parfymeri har Marianne mange goder, hun får blant 
annet rabatt på et bestemt hotell i London, dette inkluderer også mat og drikke. Marianne 
utnytter ”frynsegoden” og bestiller hotellet, som hun forresten har besøkt ved tidligere 
anledninger. Hotellet ligger sentralt i London, og i nærheten av London Eye.  
 
Når Marianne ankommer London får hun en SMS fra sin mobiloperatør med spørsmål om hun vil 
bli guidet rundt i London via sin mobiltelefon. Marianne sletter denne meldingen ganske raskt, 
hun har jo vært i London tidligere! Selv om hun ved tidligere besøk i byen ikke har hatt tid til å gå 
rundt som turist vet hun jo sånn omtrent hvor de ”viktigste” severdighetene er. Den første dagen 
drar Marianne til London Eye og tar en tur i pariserhjulet. Hun er veldig glad for at hun har klart å 
finne frem alene - uten noe stress. Neste mål er et besøk i det berømte voksmuseét Madame 
Tussauds. Også dette klarer Marianne å finne frem til selv. Etter flere timer på museét står nå 
Marianne i Londons gater, uten anelse om hvilke andre severdigheter hun bør besøke i dette 
området. Hun vil ikke avsløre at hun er turist, i frykt for å møte de ”gale” menneskene og havne i 
trøbbel.  
 
I nærheten er det en kafé der Marianne setter seg ned for å tenke gjennom hvilke venner hun kan 
sende SMS til for å spørre om tips og råd. Marianne kommer ikke på noen i hennes vennekrets 
som har vært på skikkelig sightseeing i London. Marianne kommer da på SMS’en hun hadde fått 
på flyplassen, men den har hun jo selvfølgelig slettet. Marianne ringer en av sine gode venninner 
og ber henne om å ringe til Mariannes mobiloperatør slik at de kan sende SMS’en på nytt. 
Marianne synes hun har veldig behov for denne tjenesten akkurat nå. 
 
Ikke så lenge etter samtalen med venninnen mottar Marianne en SMS på mobiltelefonen, med 
tilbud om guidet tjeneste. Denne gang takker Marianne ja og tar i bruk mobiltelefonen som 
guidebok i London. Marianne skjuler dermed at hun er turist og kan gå trygt i Londons gater. Hun 
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setter også umåtelig stor pris på at guiden også kan brukes til å vise frem de beste 
shoppinggatene i byen; ved hjelp av menyene på applikasjonen er heller ikke dette noe problem.  

Scenario nr 3: Voksent par i 50-årene, sjelden på ferie utenlands 

Herr og fru Khan er et ektepar i 50-årene. De bor på Holmlia, noe de har gjort i 
over 25 år. Ekteparet kommer opprinnelig fra Pakistan. Herr Khan er mattelærer 
på videregående skole, noe han har vært de siste ti årene. Fru Khan er 
barnehagetante, det har hun vært de siste syv årene. Ekteparet har tre voksne 
barn, som alle har flyttet ut. Herr og fru Khan bor i leiligheten på Holmlia, omgitt 
av slektninger fra Pakistan og gode naboer. 
 
Ekteparet har fått bryllupsgave av sine barn, en ukestur til London, inkludert 

mat og hotell. Her og fru Khan har tidligere vært i London, men det var for 15 år siden. Da var de 
på familiebesøk for en langweekend. 
 
Herr og fru Khan planlegger ikke noe på forhånd, de ønsker å ta det som det kommer. De ønsker 
seg en rolig og fin ferie, uten stress om å se mest mulig på kortest mulig tid. Ekteparet har lite 
forkunnskaper om London, men har blitt ”foret” med informasjon fra barn og svigerbarn om 
hvilke severdigheter de absolutt må besøke.   
 
På flyet angrer ekteparet litt på at de ikke noterte ned severdighetene de ble fortalt om. Da de 
ankommer flyplassen i London mottar de en SMS på mobiltelefonen sin med spørsmål om de 
ønsker å bli guidet rundt i London - ved bruk av mobiltelefonen. Herr Khan er veldig skeptisk til 
dette og er redd det vil bli veldig dyrt, samt at de hele tiden vil motta mange unødvendige 
meldinger. Fru Khan, derimot, ønsker å se nærmere på denne tjenesten. Hun leser at de selv kan 
velge når de ønsker å motta meldinger, og at de selv kan sette opp en meny med hvilke type 
severdigheter de har interesse for. Fru Khan har lyst til å prøve tjenesten. Hun mener de vil spare 
tid og slippe alt stresset dersom de skal finne frem helt på egenhånd.  
 
Herr Khan er fortsatt litt skeptisk. Kan man stole på informasjonen som vil bli gitt på 
mobiltelefonen? Dessuten, han er heller ikke så vant til å bruke mobiltelefon, og synes også det er 
lite sosialt å gå rundt med en mobiltelefon slik i hånden. Han synes ikke det ser særlig ”pent” ut 
for et par i deres alder! Herr Khan spør i resepsjonen på hotellet om hvor de viktigste 
severdighetene ligger, og tar med fru Khan til et av områdene han ble fortalt om. Imidlertid, da de 
kommer frem klarer ikke herr Khan å finne den ønskede severdigheten. Fru Khan bestemmer seg 
da for å ta i bruk tjenesten på mobiltelefonen. Så fort tjenesten blir ”slått på” kommer en pop-up 
melding som viser informasjon om severdigheten de prøver å finne frem til. Ved hjelp av kart og 
veibeskrivelse finner de fort frem. Etter denne opplevelsen blir ekteparet enige om at de, når de 
er tilbake på hotellet, vil notere ned alle severdighetene resepsjonspersonalet anbefaler. Så vil de 
benytte seg av mobiltjenesten kun når de er i området der severdigheten antas å være - for å 
finne fortere og tryggere frem.  
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8 Videreutvikling 
Følgende punkter kan vurderes ved en videreutvikling av applikasjonen: 
 Ved aktivering av applikasjonen velger man hvilke tjenester man vil ha opplysninger om. 

Disse tjenestene er: Attraksjoner, shopping, spisesteder, sportsarrangementer og praktiske 
opplysninger (hotell, fly, leiebil etc.) 

 En slags reiseplanlegger (alá Trafikanten eller Gule Sider). Man skriver inn startsted og 
stoppested, og får reiseruten markert på kartet, i tillegg til en kort beskrivelse. 

 

9 Hovedkonklusjon 
Gjennom arbeidet vårt ønsket vi blant annet å finne ut om det var mulig å lage en turistguide for 
mobiltelefon ut ifra dagens teknologi. Denne turistguiden vil gi brukeren informasjon i form av 
pop-up meldinger, bilder, video, og kart som gir oversikt over severdigheter i området der 
brukeren befinner seg. Vi har funnet ut at de fleste kan ta i bruk vår mobile turistguide, selv med 
en ”gammel” mobiltelefon, men for rask overføring av data, best mulig oppløsning på bilder og 
video, og for fullt utbytte av kartfunksjonene er en ny mobiltelefon best. Undersøkelser foretatt 
(se 5.9 Konklusjon) viser at mange land i verden er langt fremme når det gjelder utbygging av 
mobiltelefonnettet, selv om det i land i blant annet Afrika og Sør-Amerika er områdene rundt de 
store byene/de mest besøkte turistområdene som er prioritert. Dagens teknologi gjør det derved 
fullt mulig å bruke en slik turistguide, men kostnadene ved bruk vil nok variere i de ulike land og 
fra mobiloperatør til mobiloperatør. Kostnadsspørsmålet har imidlertid ikke vært i vårt fokus, 
men det er så vidt berørt i 5.9 Konklusjon.  
 
Vi ønsket også å se på bruk av en slik turistguide ut ifra brukerens ståsted. Vi foretok et intervju 
og testet ut en mobilguide fra Reiseplaneten.no. Vi kom frem til at det er ønskelig og ikke vise 
frem at man er turist i risikoutsatte områder, i tillegg til at brukeren gjerne vil bli ”tatt” for å være 
en innfødt – vil ikke bli oppfattet som uviten og dermed føle seg utenfor. Brukeren er gjerne på 
korte turer, langweekend eller 7-dagers turer (denne type turer er det mest av på 
turoperatørenes sider). Noen vil gjerne oppleve mest mulig mens andre ikke stresser, men likevel 
ikke vil sløse med tiden ved å gå rundt på måfå. Dette tok vi hensyn til ved design av 
applikasjonen der det kreves lite av brukeren: Trenger ikke forkunnskaper, lite scrolling, lite 
trykking, enkle valgmuligheter, alltid mulighet for å avslutte uansett hvor brukeren er i 
applikasjonen, tidsbesparende, avslører ikke at man er turist (alle har en mobiltelefon, prosessen 
tar kort tid). 
 
Vi har lest to artikler som vi mener er relevante i forbindelse med vårt prosjekt: ”Look Who’s 
Talking” av H. Rheingold [1] og ”On the Phenomenology of Technology: the “Janus-faces” of 
Mobile Phones” av M. Arnold [2].  
  
Etter å ha lest artikkelen i [1] har vi fundert og diskutert mye rundt dette med vår bruk av 
teknologi, og da med fokus på mobile enheter som laptop og mobiltelefon. Vi har stilt oss og våre 
brukere de samme spørsmålene som artikkelforfatteren har gjort: Trenger vi virkelig all denne 
teknologien? Hvordan påvirker den oss? Er det teknologien som former oss eller former vi den? 
Hvem styrer hvem – mennesker eller teknologi?  
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Ut fra intervjuet fikk vi interessante og ulike svar på ovennevnte spørsmål, som også er nevnt i B 
Intervju. Ja, vi trenger ikke en slik mobil turistguide – selvfølgelig kan vi klare oss uten. Men, 
hvorfor ikke ta i bruk tilgjengelig teknologi når vi har den? Den amiske befolkningen vil ikke ta i 
bruk ny teknologi dersom den ikke knytter de tettere sammen som en gruppe, det sosiale må 
ikke bli tatt fra de. Bruk av vår mobile applikasjon vil føre til besparing av tid og derved mer tid 
til å være sammen, selv om det også er sosialt å stå med hodene sammen over en turistguide i 
papir. Vår applikasjon er utformet slik at brukeren alltid selv har kontroll med bruken, han kan 
selv avgjøre om han vil se bilder og video og når han vil avslutte bruk av tjenesten. Brukeren vil 
derved selv forme sin bruk av applikasjonen.  
 
I artikkelen [2] beskriver artikkelforfatteren mobiltelefonens to sider – akkurat som Janus. I 
romersk mytologi er guden Janus (Ianus) guden for porter, dører, begynnelse og slutt. Janus er 
avbildet med to ansikter som ser hver sin vei; tilgodesett og forbannet på samme tid. 
Artikkelforfatteren mener at mobiltelefonen er en ”Janus”: Mobiltelefonen peker i alle retninger, 
den gjør at vi kommer og går, i den ene og dermed også den andre retningen. 
 
Artikkelen viser oss at det alltid er to sider ved samme sak. Vi har brukt dette ved utforming og 
design av applikasjonen, for eksempel ved å se hva ulike valg ved bruk av applikasjonen fører til. 
Brukeren vil vende ryggen til følelsen av å være turist, samtidig som han vender seg mot følelsen 
av trygghet ved å bli oppfattet som en innfødt. Brukeren har en applikasjon som er enkel i bruk 
og gir ham god informasjon om hvor han skal gå. Derved får han mer tid til for eksempel å ta 
bilder på ferieturen, noe som igjen vil gi ham følelsen av å være turist. Altså, dette fører kun til at 
man biter seg selv i halen, en løsning fører alltid til at en sak har to sider og man får ikke ”Janus-
effekten” vekk. 
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Vedlegg 

A Bilder fra Google Earth 

 

 
 

Figur A-1: London Eye, med informasjon fra Wikipedia 

 

 
 

Figur A-2: London Eye, med informasjon fra Wikipedia og detaljinformasjon om valgt ord 
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Figur A-3: Zoom’er inn på London Eye, fotopunktene er vist med kamerasymbolet 

 

 
 

Figur A-4: Trykker på et av fotopunktene, får opp bilde av London Eye sett fra dette punktet 
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Figur A-5: Trykker på et av fotopunktene, får opp bilde av London 
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B Intervju 

For å oppnå ett vellykket resultat er det viktig å forstå hva brukeren trenger og ønsker. Det var 
derfor viktig å kjenne brukeren, så vi begynte med å bli litt bedre kjent med personene vi hadde 
valgt å intervjue. Disse personene er studenter på UiO. Vi prøvde å skape en god stemning ved å 
invitere de til en stue med sofa og kaffe. Brukerne ble først bedt om å fortelle kort om seg selv, 
slik at vi kunne få et slags ”helhetsbilde” av personene. 
 
Etter en slik start følte brukerne seg mer åpne og trygge, og var nå klare for hoveddelen av 
intervjuet. Vi startet med å presentere vårt konseptet, uten å avsløre vår ide og våre tanker. Vi 
spurte brukerne om hva de blant annet tar med seg på en ferie, hva de synes om turistbøker, om 
det var viktig for dem å skjule at de var turister på ferie, hvor forberedt de er før de reiser og 
lignende. Det var viktig at intervjuet virket som en vanlig samtale, vi føler at vi på denne måten 
får bedre kontakt med brukerne, og at de derfor er mer åpne og ærlige med svarene. 
 
Deretter spurte vi om de hadde tatt i bruk en eller annen guidebok på mobiltelefonen mens de 
var på ferie. De få som hadde brukt mobilen sin på ferie hadde brukt Google Maps, men da kun 
for veibeskrivelse. Da spurte vi brukerne om dersom det hadde vært en guidebok tilgjengelig på 
mobiltelefonen, ville de tatt denne i bruk, eventuelt hvorfor/hvorfor ikke. Vi spurte de også om 
hvilke funksjoner de kunne tenke seg, og hva de kunne ha behov for på en slik mobil turistguide. 
 
Vi valgte å vise frem Reiseplaneten.no sin guidebok, som en av oss hadde lastet ned på mobilen. 
Vi spurte deretter om de kunne tenke seg en slik guidebok, utifra samtalen vi hadde litt tidligere. 
Ville denne guiden tilfredsstille deres behov og tanker? Responsen var delt. To mente at dette var 
en guidebok man på forhånd kunne ta en titt i. Praktisk med all informasjon samlet på et sted, 
man trenger ikke å oppsøke flere kilder for å få informasjon. Tre mente at det var litt for lite 
informasjon, for eksempel hvor er nærmeste underground når man ikke er kjent? 
 
Etter å ha fått en oversikt over deres synspunkter og ideér viste vi frem vår prototype og spurte 
om deres meninger. Hva ville de ha endret på, hva var de fornøyd med, samt en begrunnelse for 
dette. De fikk deretter utdelt tegneserien vi hadde laget, samt vår low-fidelity prototype. 
 
For de i gruppen som ikke hadde brukt Google Maps gav vi en liten demonstrasjon av hvordan 
denne brukes, med vekt på den funksjonaliteten vi vil ta i bruk. Dette gjelder veibeskrivelsene, 
merking av kjøreruten fra start til mål, samt bruk av navigasjonstasten på mobiltelefonen. 
 
Alle fem samarbeidet veldig godt, og alle fikk komme med sine synspunkter og tanker om vår idé 
og applikasjon. Sammenliknet med guiden fra Reiseplaneten.no er vår applikasjon tilpasset alle 
typer brukere, med litt informasjon på ”stedet” og mulighet for ytterligere informasjon dersom 
det er ønsket. Sammenliknet med guiden fra Reiseplaneten.no tilbyr vår bilder og video fra 
severdighetene. I tillegg får man også kartfunksjonalitet, noe som gjør at for eksempel bruk av 
Google Maps er unødvendig. Brukerne var meget fornøyd med grensesnittet på applikasjonen fra 
Reiseplaneten.no, noe vi som designere nok vil ta hensyn til ved forandring på designet. 
 
Vi valgte å avslutte med å fortelle kort om den amiske befolkningen [1]. Vi  spurte deretter om de 
virkelig ville brukt en slik applikasjon og om de hadde behov for det.. Det ble en lang diskusjon 
om dette. Noen mente at det selvfølgelig ikke er viktig med en slik tjeneste, men hvorfor ikke 
bruke teknologien som er tilgjengelig for å gjøre livet litt enklere? Andre mente at vi i dag har så 
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liten tid, selv på ferie vil vi oppleve mest mulig. De mente derfor at man vil få bedre og mer tid 
sammen ved å slippe stresset med kart, å gå feil, bomturer til kjedelige attraksjoner etc. Felles for 
alle de involverte var dette med kostnadene ved bruk av en slik tjeneste. Uten tvil, det vil koste 
litt ekstra sammenliknet med vanlig bruk av mobiltelefon utenlands. Slik sett  var 
Reiseplaneten.no sin guidebok god nok. En følte at opplevelsen av å være turist, uten guidebok og 
kart i papir, ville være ødeleggende for ferieopplevelsen.  
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C Low-Fidelity prototype 

 
Figur C-1: Beslutningsdiagram 
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Figur C-2: Low-Fidelity prototype, vises et scenario for bruk  
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Figur C-3: Low-Fidelity prototype, viser prosessen fra en godkjent pop-up melding 
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D Bilder fra Reiseplaneten.no 

 

 
 

Figur D-1: Mobil turistguide fra Reiseplaneten.no 

 

 
 

Figur D-2: Mobil turistguide fra Reiseplaneten.no 
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E Oversikt over teknologibegreper 

 
Tabell E-1: Oversikt over teknologibegreper viser en oversikt over teknologibegrep, samt en kort 
presentasjon av hver av dem. 
 

Teknologibegrep Forklaring 

3G Står for et tredjegenerasjons mobilnettverk. Teknologien bak er 
UMTS. Utenfor Europa har den samme teknologien fått forkortelsen 
W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). I andre deler 
av verden vil 3G brukes som navn på CDMA eller CDMA2000 [11], 
[19] 

Bluetooth Radiooverføringsprotokoll som benyttes for å sende og motta data 
trådløst mellom enheter i et personlig datanett sammensatt av 
mobiltelefon, datamaskin, og/eller andre enheter som støtter 
protokollen [12] 

CDMA (Code Division 
Multiple Access) 

Se 3G 

EDGE (Enhanced Data 
rates for GSM Evolution) 

En oppgradering av GSM-nettet, som gjør at overføringshastigheten 
av data øker sammenlignet med det som oppnås på tradisjonell GSM 
[20] 

GPS (Global Positioning 
System) 

Betyr satellittbasert navigasjonssystem. GPS virker under alle 
værforhold, hvor som helst i verden og hele døgnet, såfremt 
signalene fra satellittene ikke stoppes av massive objekter som 
husvegger eller fjell [13] 

GSM (Global System for 
Mobile Communications) 

Et digitalt system for mobiltelefoni som sender radiobølger i UHF-
båndet. GSM tillater i tillegg til stemmeoverføringtjenester tjenester 
som SMS (Short Message Services) og internett-surfing via WAP [21] 

HSPA (High-Speed Packet 
Access) 

Fellesbetegnelse på en gruppe protokoller som forbedrer og øker 
ytelsen på eksisterende UMTS-protokoller. To standarder er 
allerede i bruk, HSDPA og HSUPA, mens en tredje standard, HSOPA, 
kommer. Kalles også turbo-3G [14] 

IrDA (Infrared Data 
Association) 

Fellesbetegnelse på en gruppe protokoller for dataoverføring via 
infrarødt lys, til bruk i for eksempel personlige datanettverk [22] 

TDMA (Time Division 
Multiple Access) 

En metode for overføring av radiobølger innen lokale datanett. Den 
tillater ulike brukere å dele den samme frekvenskanalen ved å dele 
signalene inn i ulike timeslots. Er i bruk i GSM-teknologien (også 
kalt 2G) [15] 

UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications 
System) 

En teknologi for (3G) mobilnett, ikke minst for overføring av data og 
bilde. UMTS ble utviklet for å utfylle mobilstandarden GSM, som 
brukes for mobil taletelefoni over hele verden [16] 

WAP (Wireless Application 
Protocol) 

En åpen internasjonal standard for trådløs overføring av data, til for 
eksempel mobiltelefoner og Internett [23] 

Wi-Fi Wi-Fi Alliance er en organisasjon som eier varemerket og 
rettighetene til navnet Wi-Fi [17]  

Wireless LAN (WLAN) En samlebetegnelse på lokale datanett som benytter radiobølger til 
kommunikasjon [18] 

Tabell E-1: Oversikt over teknologibegreper 
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F Oversikt over teknologier 

 

Tabell F-1: Oversikt over teknologier viser en oversikt over teknologi vi kan velge i, samt en kort 
kommentar til hver av dem. 
 
Teknologi Kommentar 

GSM (2G)                En standard for mobiltelefoni 
En forutsetning at denne standarden brukes 
82% av mobiltelefonene i verden bruker standarden (ca 3 milliarder  
brukere) 
Godt utbygd i (nesten) hele verden 

GPRS  (2.5G)         En utvidelse og forbedring av GSM-nettet 
Oppgradert i store deler av verden 
Brukes også for å konvertere et GSM-nett til et 3G (UMTS)-nett  

EDGE (2.75G)            En utvidelse og forbedring av GSM-nettet 
Høye kostnader ved utbygging av UMTS gjør at mange utbyggere støtter 
denne protokollen 
Oppgradert i store deler av verden 
Tjenester som video og grafikk tjener på oppgraderingen 

UMTS (3G)            En standard for mobiltelefoni, på lik linje med GSM 
Eget mobilnett bygges ut i tillegg til eksisterende GSM-nett 
Betjener flere brukere enn GSM i urbane og tettbygde strøk 
Utbygd i store deler av verden 
Tilbyr tjenester som Internett, lyd med CD-kvalitet, video, grafikk/bilder, e-
post og elektronisk handel 

GPS Tilgjengelig fra hvor som helst i verden 
Beregner brukerens posisjon, fart, avstand til destinasjon, soloppgang og 
solnedgang 
Brukeren kan få tilgang til GPS på to måter: 
1) Brukeren kjøper en mobiltelefon med støtte for GPS 

a. GPS vil bli like vanlig som kamera, radio og mp3 

b. Mobiltelefonprodusenter satser stort på teknologien 

2) Brukeren har en mobiltelefon med Bluetooth og kjøper en GPS-brikke 

som kan kobles til mobiltelefonen ved hjelp av Bluetooth 

a. Mange mobiltelefoner har Bluetooth innebygd 

b. GPS-brikke er etter hvert blitt vanlig og billig 

c. SW til mobiltelefonen er lett tilgjengelig (gratis) fra Internett 

d. Kart er lett tilgjengelig fra Internett 

  
Tabell F-1: Oversikt over teknologier 

 
 

 


