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Ubiquitous Computing – en vision som kan bli verklighet

Vad är ubiquitous computing?
Vad betyder ”ubiquitous”?

Ubiquitous [ju:´bikwitəs] betyder att ”vara överallt eller på många ställen
samtidigt”. Ordet kommer från latinets ubique, ”överallt”.
Ubiquitous computing kan innebära att alla möjliga olika informations- och
kommunikationstjänster är tillgängliga ”överallt, alltid, för alla, i alla former”.
Ubiquitous computing i fokus för datautvecklingen

Under senare år har det börjat talas allt tydligare om ubiquitous computing.
Sedan en banbrytande vision blev formulerad i början av nittiotalet representerar
detta ett stort och växande område inom forskning och utveckling över hela
världen.
Idag är ubiquitous computing den huvudsakliga fokalpunkten inom data-FoU med
stora budgetar och insatser från flera vetenskaper i USA, Japan och inom EU.
Fenomenet ubiquitous computing går under flera olika namn beroende på vilket
perspektiv man har. Det kallas också för pervasive computing (särskilt inom den
amerikanska dataindustrin), ambient intelligence (EU-versionen av ubiquitous
computing), internet of things (kommunikationsindustrin i USA), ubiquitous
network society (Japan). För invigda förkortas gärna dessa företeelser till
”ubicomp”, ”percomp”, eller i Europa ”AmI” (= ambient intelligence).
I stora drag är dessa forsknings- och utvecklingsområden med sina olika
beteckningar variationer på samma tema: ubiquitous computing, datorer i arbete
överallt runt omkring oss, alltid redo att leverera sina tjänster till användaren.
Ny dator-era är på väg

Ubiquitous computing är på väg att bli den tredje eran i datoriseringens historia
sedan mänskligheten
började använda datorer:
1. Centraldator-eran:
en central dator
användes av många
människor, till exempel
genom terminaler.
2. PC-eran: en dator
används av en person på
ett medvetet och
fokuserat sätt, ofta vid
skrivbordet.
3. Ubiquitous computing-eran: en person, många datorer. Oräkneliga datorer
inbyggda i saker, system och i omgivningen gör att tekniken håller sig i bakgrunden
och är knappast märkbar.
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Visionen om ubiquitous computing

Det var i början av nittiotalet utvecklade Mark Weiser, då datorforskare vid Xerox
Palo Alto Research Center i Kalifornien, utvecklande sin banbrytande vision för
ubiquitous computing - som en i människors vardagliga miljö ständigt närvarande
och lätt tillgänglig infrastruktur för information och kommunikation. Det är först
nu, femton år senare, som den tekniska utvecklingen nått dithän att ubiquitous
computing gradvis kan börja bli verklighet.
Mark Weiser är ubicomp-utvecklingens grundare. Det är Weisers visioner och idéer
som under senaste decenniet styrt och präglat stora delar av den omfattande
forskning och utveckling som pågår i USA, Japan och EU. Enligt Weiser kan man
tala om ubiquitous computing när följande fyra kriterier är uppfyllda:
•

Mikrodatorer byggs in i fysiska föremål av alla möjliga slag och storlekar –
och utför sådana uppgifter som tidigare kanske gjordes med stöd av pc eller
inte alls därför att datatekniken då inte fick plats ekonomiskt eller tekniskt.

•

Typiskt för dessa inbäddade/inbyggda digitalsystem är att de är små till
storleken och utåt inte gör något väsen av sig.

•

Inbyggda mikrodatorer utvidgar (förstärker, förmerar, utökar) föremålets
(apparatens, systemets) nyttovärde eller användbarhet för användaren
genom en uppsättning digitalt baserade funktioner.

•

Vid behov kan föremålet kommunicera digitalt med omvärlden (andra
föremål, databaser eller människor) för att hämta eller lämna information.
Fysiska objekt, normalt ”döda” föremål, blir därmed naturliga medlemmar i
en gränslös digitalt kommunicerande värld. Tingen kan börja kommunicera,
tala med omvärlden, tala om hur de mår, bli talade till, hämta vad de kan
behöva för att fungera ... antingen genom att bli styrda av användaren eller
av omständigheter i omvärlden, av den situation som de för tillfället
befinner sig i.

Denna ”ubiquitous” tillgång till olika tjänster ligger just i kommunikationen mellan
apparat och applikationen och dess databaser – inte i apparaten i sig. Det är just
detta som skiljer ubiquitous computing från det mobila nät som vi idag använder.
Det typiska för ubiquitous computing är att tjänsterna – oavsett på vilken teknisk
plattform de finns – kan vara tillgängliga överallt och även när användaren själv är
mobil. Tjänsterna går att anpassa till alla möjliga olika apparater i olika storlekar
som mobiltelefon, handdator och framtidens universella terminal, en ubiquitous
communicator.
Svårt att skarpt definiera vad ubicomp är – och inte är

Frågan är om det ens är möjligt att definiera vad ubiquitous computing är för något
– och vad det inte är. Det är svårt att hitta konsensus i detta ämne bland dem som är
involverade i all den forskning och utveckling som pågår.
Enklast är det att föreställa sig att ubiquitous computing representerar ett nytt
paradigm - ett dominerande tankemönster - inom databehandling och hur
människor kan arbeta och leva tillsammans. Det är ett nytt synsätt för hur man
bygger informations- och kommunikationssystem. Men det är svårt, om ens möjligt
eller meningsfullt, att skarpt och entydigt avgöra var tekniska och
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tillämpningsmässiga gränser går för ubiquitous computing. Området är
oöverskådligt stort, och växande. Det sträcker sig ut i många olika riktningar.
Samtidigt pågår en snabb utveckling.
Några framträdande kännetecken går dock att spåra hos ubicomp-tillämpningar som
håller på att utvecklas.
Fysiska världen kan börja kopplas samman med digitala världen

Ett grundläggande gemensamt drag i det nya paradigmet är att fysiska objekt och
platser kan lätt kopplas elektroniskt till den digitala världen. Tidigare statiska
föremål och miljöer kan bli ”smarta”, börja ”leva” och kommunicera med varandra
och med människor.
Information om den fysiska materiella världen kan på så vis användas för att
förstärka och utvidga människans förmåga att agera, fungera och uppleva. I
ubiquitous computing har den fysiska världen – apparater, föremål och miljöer runt
omkring oss – inbyggd ”intelligens” eller datorfunktionalitet i akt och mening för
att understödja och underlätta olika mänskliga aktiviteter.
Sådana digitala objekt som är inbäddade i den fysiska världen kan vara teknik för
automatisk radiofrekvent identifiering och olika typer av sensorer som kan känna av
och rapportera förhållanden i den fysiska omgivningen. Det är två centrala stråk i
utvecklingen.
Löfte om personligt anpassade tjänster för varje användare

Andra dominerande gemensamma drag i de ubicomp-tillämpningar som forskare
och utvecklare arbetar och experimenterar med är att dessa informationssystem
bygger på
•

automatisk identifiering av människor och fysiska objekt,

•

att hämta information från sensornät som ser, hör, mäter och följer händelser
och ger styrsignaler för att påverka materiella ting och miljöer,

•

att kunna uppfatta ett fysiskt läge, en plats och att kunna lokalisera objekt

•

att leverera personligt anpassade tjänster genom kännedom om användarens
preferenser, tidigare beteende (= vanor) eller aktuella situation (= kontext).

Heltäckande kommunikation en förutsättning för ubicomp

En av många förutsättningar för ubiquitous computing är en mycket långt utbyggd
kommunikationskapacitet (”ubiquitous communication”), på såväl global som lokal
nivå.
Framför allt är det infrastrukturen för en trådlös mobil kommunikation som
kommer att behöva vara långt utbyggd och alltid tillgänglig överallt. I
förlängningen efter nuvarande tredje generationens system (3G) växer fjärde
generationens kommunikationssystem 4G fram. Det är 4G som väntas ge den mer
eller mindre heltäckande kommunikationsmiljö som utan besvärande tekniska
skarvar kan tillhandahålla
•

alla typer av informations- och kommunikationstjänster,
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•
•
•
•

överallt,
alltid,
till vem (eller vad) som helst – människor, maskiner, miljöer
till vilken teknisk apparatur som helst.

Ännu en förutsättning för att kunna tala om verklig ubiquitous computing är att
nästa generationens internet (IPv6) får allmän spridning. Med dess närmast
obegränsade adresseringsförmåga, höga datasäkerhet och möjlighet till end-to-endtjänster (sådant som nuvarande internet i allt väsentligt saknar) går det att enkelt
koppla samman den materiella fysiska världen med den virtuella datavärlden.
Enorm potential - men samtidigt stora utmaningar

Det kan leda till innovativa tillämpningar som hittills inte varit tekniskt eller
ekonomiskt möjliga, eller ens funnits i föreställningsvärlden.
Det ligger en enorm potential i ubiquitous computing.
Samtidigt är det stora utmaningar för att kunna förverkliga de lösningar som finns i
de visioner som är centrala drivkrafter i pågående forskning och utveckling.
Ubiquitous computing kommer att leda till synnerligen komplexa tekniska system,
där traditionella och kända utvecklingssätt och metoder inte räcker till. Många
tvärvetenskapliga områden behöver samverka för att föverkliga såväl ”ambience”
som ”intelligence”.
Den starka utvecklingen av mikroelektronik och kommunikationstekniken gör att
nu ligger Weisers vision om ubiquitous computing inom räckhåll för att
förverkligas – även om utmaningarna verkligen är stora för att lyckas skapa säkra
och lättanvända system som kan bli allmänt tillgängliga i stor skala.
Utvecklingen kommer att ta tid. Tidiga och relativt enkla exempel av ubiquitous
computing finns inom transport och materialhantering där man använder
radiofrekventa transpondrar på lastpallar, förpackningar och containrar för att
enkelt kunna läsa varors ID-nummer och med automatik kunna följa en varas väg
genom distributionssystemet. En liknande användning av radiofrekventa
transpondrar är registrering av biltullar (som trängselskatten i Stockholm.)
Det är därmed en öppen fråga vilka tillämpningar som kan komma att bli utvecklas
under närmaste 5-15 åren. När ubiquitous computing sattes på agendan för femton
år sedan var det en första vision av det nya paradigmet. Den visionen är i allt
väsentligt forfarande giltig och styrande för utvecklingsinsatserna. Målbilden
itereras för till att bli allt tydligare och bättre allt efter som den tekniska
utvecklingen öppnar nya möjligheter.
Ett förhållningssätt till ubiquitous computing (pervasive computing, ambient
intelligence AmI, osv) är att än så länge betrakta det som ett tänkbart koncept för
framtiden, en vision, en gradvis framväxande företeelse och inte se det som en
uppsättning specificerade funktioner och egenskaper som till varje pris kommer att
bli realiserade.

-7-

Ubiquitous Computing – en vision som kan bli verklighet

Vad driver fram ubiquitous computing?
Tekniktrender

Avancerad mikroelektronik till låg kostnad. En fortsatt snabb miniatyrisering av
mikroelektroniken och elektromekaniken är en viktig utveckling för att göra
ubiquitous computing möjlig. Det är en fortsatt exponentiell tillväxt i kapaciteten
hos datorkomponenter. Det åtföljs av lika dramatiska kostnadssänkningar. Det leder
till en massiv spridning av kvalificerad digitalteknik i alla möjliga sammanhang.
Ubiquitous tillgång till kommunikation. Det växer fram en ubiquitous tillgång till
kommunikation, både globalt och lokalt. Kommunikationsnäten blir framför allt
trådlösa. Kostnader sjunker, bandbredder ökar kraftigt, det är möjligt att ständigt
kommunicera även de mest triviala saker. Denna överallt närvarande konnektivitet
innebär att datorer och alla apparater som innehåller någon form av digital teknik
kan kopplas in i nätverken, de kan börja kommunicera och efterhand samarbeta.
Materiella ting och vardagsföremål blir ”smarta”. Många vanliga fysiska
objekt, föremål och miljöer får inbyggd digitalteknik, datorkapacitet, koppling till
kommunikationsnät och/eller sensorer (som gör att föremålet kan se, höra, känna
...) och/eller smarta radiotaggar (som gör att föremålet automatiskt går att
identifiera digitalt). Det leder till att den fysiska miljön kommer att innehålla en
ökande skara smarta objekt och platser.
Tekniken i ubiquitous computing

Det typiska för ubiquitous computing är att datorer finns praktiskt taget överallt,
integrerade i vardagsmiljön. De tillhandahåller på begäran eller proaktivt olika
typer av tjänster till människor. Den huvudsakliga tekniken i ubicomp kommer att
vara
• mycket driftsäkra datorkomponenter med säker energiförsörjning och i olika
storlekar, allt från ”smart dust” (mikrosmå sensorer som kan spridas ut i
mängd, etablera kontakt och trådlöst rapportera om händelser) till
storbildskärmar som kan presentera information för många
•

trådlösa kommunikationsnät som överallt och alltid kopplar samman datorer
och andra digitala komponenter

•

intuitiva användargränssnitt som gör att alla människor på ett naturligt och
ohämmat sätt kan umgås med datorerna, t ex genom tal och gester

•

inbyggd intelligens (om än långt från den mänskliga formen) som kan
hantera kommunikationen med andra datorer och att användningen blir så
enkel som möjligt för människor.

Utan ubiquitous communication, ingen ubiquitous computing

Det handlar mestadels om att trådlös kommunikationsteknik kopplar samman
praktiskt taget allting, alla ting: Människor (snarare mobiler, datorer och kroppsnära
ubicomp-teknik), djur, föremål, apparater och platser (övervakningskameror,
matförpackningar, kläder, hushållsapparater och maskiner, bilar, pass, böcker,
plånböcker och så vidare utan begränsning) och organisationer (sjukhus, affärer,
varulager, gränskontroller).
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En grundtanke i ubicomp-miljön är att trådlösa förbindelser mellan ingående system
går att etablera överallt, alltid. Bandbredden räcker för att i realtid överföra stora
mängder data, högupplösta bilder, rörliga bilder. Alla typer av trådlösa nät – från
mobilnät, satellitnät och lokala nät till hemnät, personliga nät, kroppsnära nät och
sensornät – ska i en sann ubicomp-miljö kunna utbyta information utan hinder.
En trend är att all kommunikation närmaste åren konvergerar mot internetprotokollet
– all digital kommunikation kommer att bli IP-baserad. Med nästa generations
internet, IPv6, följer närmast oändlig adresseringskapacitet (alla materiella ting på
jorden skulle kunna förses med sin egen unika internetadress), hög säkerhet och
utvecklade möjligheter till s k end-to-end-tjänster, något som är begränsat i dagens
internet.
Att bygga allt detta är inte bara en vision, det är en stor utmaning. För att ubicomp
ska fungera i stor skala med hög säkerhet krävs det ubiquitous communication. Det
innebär att det ska finnas en universell täckning – mestadels trådlös – med hög
bandbredd.
Det behöver finnas många kommunikationsnoder med så hög kapacitet så att många
användare samtidigt kan använda önskade tjänster. En ännu större utmaning är att
skapa en kommunikationsmiljö helt utan besvärande skarvar mellan olika
kommunikationsnät och apparater.
Allt ska i denna – den bästa av världar som kanske är ouppnåelig – fungera som vore
det en enda enhetlig infrastruktur. Många forskare är tveksamma till om detta
överhuvudtaget kommer att vara möjligt. En ytterligare utmaning är att det behöver
finnas ett stort mått av säkerhet och integritetsskydd inbyggt på alla nivåer i
kommunikationsnäten.
Nya gränssnitt underlättar för användaren

Ett intuitivt, naturligt och bekvämt användargränssnitt är en central egenskap hos de
ubicomp-miljöer som håller på att utvecklas. Användaren ska inte behöva anpassa
sig till datorn, utan tvärtom ska datorn välkomna ett naturligt och spontant beteende
från användaren (inom rimliga gränser nota bene).
Särskilt intressant är det att kunna använda rösten, att kunna tala med systemet (inte
enbart med enstaka kommandoord, utan med många ord eller fraser) eller att
systemet tolkar användarens närvaro, förstår handrörelser, gester. Andra typer av
system kan bildbehandla vad de ser i en tredimensionell miljö, t ex ett ansikte eller
en händelseutveckling. Traditionella gränssnitt som tangentbord, mus, m m är inte
så gångbara för ett verkligt användarinriktat ubicomp-system.
Detta är en stor utmaning för utvecklarna. Det gäller att skapa system som med hög
säkerhet kan förstå vad många olika människor (med oräkneligt många olika
uttryckssätt och beteenden) säger eller gör inför systemet. Ett dilemma med sådana
gränssnitt är när de används i miljöer där andra människor lätt kan observera och
avlyssna det som pågår. Det kan ge upphov till integritetsproblem.
Inbyggd intelligens

Ubicomp-forskarna arbetar på att bygga in någon form av intelligens i ubicompsystemen (”embedded intelligence”); alltså sätt för ett system att genomföra enklare
resonemang. (Användningen av intelligens-begreppet är möjligen något lättsinnigt,
det handlar som regel om relativt primitiva och förutsägbara resonemang som ska
-9-
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utföras. Betänk att det som kallas “intelligent” i datasammanhang sannolikt är
ganska primitivt och okunnigt. Liksom att “smart” i realiteten betyder “fortfarande
ganska dum”. Istället för ambient intelligence vore det bättre att tala om ambient
functionality, tillgången till olika slag av datorfunktionalitet i omgivningen).
Med sådan inbyggd intelligens kan systemet känna igen en viss (begränsad)
situation. Det kan leta efter matchande data i olika databaser, se mönster, fatta enkla
beslut. Det kanske kan kombinera olika informationer till en ny information. Det
kan utifrån en känd personprofil leverera en personligt utformad tjänst enligt
användarens önskemål eller behov. Eller inom rimliga gränser automatiskt anpassa
sig till en uppkommen situation.
Systemet kan alltså ha en förmåga att förstå vilken situation användaren för tillfället
befinner sig i på basis av de indata som systemet får. Utifrån detta ska systemet
kunna dra slutsats om vad som är rimligt och riktigt att göra i den aktuella
situationen. Ska systemet presentera proaktiva förslag till användaren? Eller ska det
självständigt agera på användarens vägnar, t ex skicka ett meddelande till någon,
hämta en viss information som användaren verkar behöva eller bara anpassa
belysningen i rummet?
För att kunna göra detta måste systemet ha lärt sig en del om användaren, dennes
preferenser, beteenden och vanor. Dels har användaren till en början säkert själv
registrerat en del om sina egna önskemål och behov, alltså lagt in sin personliga
profil. Dels – och kanske framför allt – observerar systemet användarens
uppträdande fortlöpande och ackumulerar data för framtida bruk. Det kan vara
information som kommer från olika slag av sensorer i omgivningen. Detta gör att
systemet rimligtvis med tiden blir allt bättre på att leverera personligt anpassade
tjänster till användaren. Systemet anpassar sig till användaren – är adaptivt – och
det kan kanske även vara förutseende i någon form, d v s att systemet proaktivt kan
agera utan att användaren medvetet behöver styra och ställa med tekniken.
Sensorer och ställdon

I många av de ubicomp-system som utvecklas används sensorer (detektorer, givare,
kameror, osv) av olika slag för att ge systemet förmågan att se, höra, registrera – att
uppfatta sin omgivning, situationen. Man kanske vill fastställa en position i
geografin eller någontings läge i rummet, göra en biometrisk autentisering, följa
olika fysiologiska förlopp eller mäta hälsoparametrar. För allt detta finns det
sensorer som blir allt mindre, energisnålare och billigare, bl a enligt de ”naturlagar”
som styr mikroelektronikens utveckling.
Det leder framgent till massanvändning av sensorer i ”ubiquitous-anda”. Sensorer
kan vara av många olika typer.
Handlar det om få koordinaterna för en plats eller ett fordon används det
satellitbaserade globala positioneringssystemet GPS, så länge det är utomhus. Vill
man bestämma en exakt position inomhus går det använda ultraljudsystem eller
RFID-teknik, t ex var i lokalen en viss person befinner sig för ögonblicket, om
denne står, sitter eller har fallit på golvet. Integritetsrisk kan finnas i förhållandet
vara någonstans som lägesinformationen räknas fram och var den blir tillgänglig,
om det är lokalt eller annorstädes. Likaså är frågan hur de unika identiteterna som
används på människor, platser och föremål får spridning.
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Biometrisk sensorteknik utvecklas vidare och kommer någon gång i framtiden att
bli praktiskt användbar. Det man oroar sig för kan hända är identitetsstölder, att
någon använder en annan persons biometriska data för sitt eget bruk. Forskarna
försöker lösa detta genom att lägga in förmågan att avgöra om det som
biometrisensorn ser verkligen ”lever” här och nu och inte bara är en ”död”
datamängd.
Bland alla fysiologiska sensorer som utvecklas, finns det sådana som ska kunna
känna av en användares känslotillstånd. Möjligen är det kontroversiellt eller
riskfyllt att inför en dator avslöja en människas verkliga känslotillstånd, något som
annars går att maskera med en neutral eller låtsad uppsyn. Men detta ligger
förmodligen långt fram i tiden.
Mera centralt i utvecklingen av sensorer för fysiologiska mätningar och
övervakning av hälsan finns sådana som kontinuerligt på (och i) kroppen kan följa
puls, blodtryck, temperatur, bakterienärvaro och mycket annat. En del typer av
sensorer och radiobaserade identitetsmärkningar kommer sannolikt att implanteras i
kroppen. Kroppsnära ubicomp-system kan fortlöpande analysera hälsotillstånd och
sammanställa resultat. Det kan detektera en annalkande influensa eller ett
hjärtbesvär – och vid behov sända data till vårdgivare.
Andra typer av sensorer kan användas i ubicomp-utrustade fordon, t ex för att
känna av avståndet till framförvarande bil, se hinder och varna i tid, känna om
vägbanan är hal, läsa vägskyltar eller mäta om föraren är berusad, trött eller sjuk.
I fordon är det också centralt att hela tiden känna fordonets position och det
utvecklas ubicomp-tillämpningar även för det. Det är framför allt tillgången till
olika typer av sensorteknik som driver på en sådan utveckling.
Om sensorer ger indata till ubicomp-system, behövs också komponenter som
påverkar omvärlden genom de utdata som systemet lämnar. Om sensorerna finns
osynliga i bakgrunden, så finns även mängder av utmatningsorgan diskret
inbäddade i miljön.
Det kan vara elektromekaniska ställdon, lås, kranar, omkopplare, överhuvudtaget
sådant som på olika sätt aktiverar eller reglerar något i den fysiska världen. T ex
kan det gälla att slå på och av olika maskiner och apparater hemma eller på jobbet,
reglera belysning efter situationen, låsa upp dörren för den som närmar sig och har
behörighet – eller i mer avancerade fall automatiskt dosera och ge läkemedel till en
person på order från ubicomp-systemet.
Tre särdeles viktiga tekniker i kulisserna driver på ubicomp

Fenomenet ubiquitous computing ligger strukturellt inneboende i det mesta av all den
digitala teknik som idag utvecklas. Utöver detta, är det särskilt tre tekniker som
verkar vilja vara med i praktiskt taget alla sammanhang – de är som gjorda för att
passa in i ubiquitous computing. Det är
1. RFID (”smarta radiotaggar” för automatisk digital identifiering),
2. trådlöst ultrabredband UWB och
3. nästa generationens internet IPv6.
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I alla tre finns verkligen stora ubiquitous-potentialer. ambitioner. Vad ”vill” dessa tre
tekniker? Vad öppnar de för möjligheter? Vilken potential har de?
1. RFID, smarta radiotaggar ger allting digital identitet

Ett centralt inslag i ubiquitous computing blir tekniken för radiofrekvent
identifiering, RFID, som använder radiovågor för att digitalt identifiera materiella
ting av alla slag, platser, människor, etc.
Det är små passiva eller aktiva radiotranspondrar – ”smarta radiotaggar” – i
varierande storlek beroende på hur de används. De passiva är i form av små tunna
etiketter, de aktiva är något större med egen strömförsörjning. Redan finns miljontals
exemplar i bruk, framför allt för datafångst inom transport- och logistikområdet.
Tekniken som sådan har funnits länge. Redan för femtio år sedan kom de första
tillämpningarna. Men det är inte förrän nu – och särskilt framgent - som RFIDtekniken kan börja användas i massupplagor, i alla möjliga olika sammanhang.
Det viktiga är att en RFID-etikett (smart radiotagg) kan vara mycket liten (som ett
hårstrå), osynlig och lätt att placera var som och på vad som helst. De kommer att
kunna tryckas på papper eller vävas in i tyg. En RFID-etikett är snart mycket billig
och blir fortsatt allt billigare. Det betyder att det i ökande omfattning kommer att
vara ekonomiskt att sätta RFID-etiketter eller transpondrar på praktiskt taget allting
… skor, lyktstolpar, bilar, reservdelar, datorer, böcker, dörrar, medicinförpackningar,
körkort, mobiltelefoner, livsmedel, patienter, barn, osv.
Därmed får dessa sina unika digitala identiteter som är trådlöst kommunicerbara till
informationssystem i omvärlden. Det som är RFID-märkt blir automatiskt en del i ett
informationssystem som kan vara lokalt och begränsat – eller hur stort och
omfattande som helst.
Det går att i realtid följa och lokalisera RFID-märkta saker, se var de befinner sig
och vad de har för sig. Det går att sortera saker, till exempel bagage eller böcker.
RFID-märkta saker eller människor kan identifiera sig själva så snart de kommer in i
en viss miljö; ett RFID-märkt paket som kommer in till distributionsterminal kan tala
om att det har anlänt och automatiskt initiera alla de åtgärder som behövs för att
godset ska komma vidare till addressaten.
RFID (och andra nya kommande tekniker för digital identifiering) är således en
mycket användbar och universell teknik som kraftigt kommer att driva på
utvecklingen av ubiquitous computing. RFID-tekniken kan på sikt komma in
praktiskt taget överallt och bli en naturlig del i allting, i alla ting. Det ingår i visionen
om internet of things (att jämföra med dagens internet of data eller internet of
people) som betyder att det i nätet inlemmas ett snabbt växande antal fysiska
föremål, maskiner, platser, etc – som snart kan räknas i miljoner, miljarder - som
med sina digitala identiteter därmed kan börja kommunicera med omvärlden.
RFID-tekniken kommer att framträdande finnas med i första vågen av den faktiska
spridningen av ubiquitous computing. Inte minst kommer RFID att snart finnas i
allmänt använda smartkort och i alla möjliga olika konsumentprodukter, inklusive
mobiltelefoner.
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2. Ultrabredband ger trådlös kommunikation som aldrig förr

När det gäller trådlös kommunikation är nästa steg efter de nuvarande WiFi och
Bluetooth standarderna en teknik som kallas UWB ultrawideband. Det är en teknik
som med låg effekt kan överföra data på korta avstånd så snabbt som 100-2000
Mbits/s, en extrem bandbredd, många gånger snabbare och säkrare än dagens
trådlösa tekniker för lokal kommunikation och för kopplingar till de globala näten.
Det betyder att det praktiskt taget går att skapa lokala kommunikationsmiljöer där
allting formligen kan ”bada” i en trådlös bredbandskonnektivitet – perfekt för
ubicomp-tillämpningar som kommer att gynnas kraftigt när UWB blir allmänt
tillgängligt.
UWB är supersnabbt. Det hämmar inget dataflöde som vi idag kan föreställa oss
behöva. Det klarar att överföra flera samtidiga bitströmmar med till exempel
högupplöst video, d v s kan hantera flera tv-program i samma hus. Det är smidigt
nog att kunna hantera så kallad ad-hoc mesh networking, d v s finmaskiga
kommunikationsnät. Ad-hoc-nät är kommunikation som kommer till stånd spontant
med de noder som finns tillgängliga för tillfället. Det kan vara till exempel ett nät
med sensorer för övervakning på en viss plats. Varje nod i detta lokala nät kan
dynamiskt överföra data till valfri granne som kan erbjuda den snabbaste
accessvägen ut i det stora nätet för tillfället. Att på detta vis skapa ett upplägg som är
självkonfigurerande, självreparerande och motståndskraftigt mot störningar är en
idealisk nätmiljö för ubicomp.
En enkel observation är att trådlöst ultrawideband kommer för alltid göra det möjligt
att bl a eliminera den hittills växande härvan av alla ledningar som behövts för att
koppla samman alla elektronikenheter hemma, kontoret eller i fabriken. Med UWB
kopplar man samman stora skärmar, settopboxar, högtalare, tevemottagare,
videospelare, datorer, digitala kameror, smarta telefoner osv – inga kablar, allt
kommunicerar. Nätet bygger sig själv. Bara genom att vara närvarande i rummet
(eller närheten) söker enheterna trådlöst kontakt med varandra, identifierar sig inför
varandra och börjar kommunicera – och nätverket är i drift.
Ultrawideband sänder inte bara data med superhög hastighet och med mycket låg
effektförbrukning. Denna teknik kan också ange positionen med hög precision, så att
det går att lokalisera och följa objekt via nätet. Det är en egenskap som väsentligt
utvidgar användbarheten. Det betyder att det börjar bli möjligt och säkert att
lokalisera människor och föremål inomhus där inte GPS inte fungerar. Låg
strömförbrukning och enkel konstruktion gör UWB till en mycket attraktiv kandidat
i kommande ubicomp-tillämpningar.
Med ultrawideband, UWB, öppnar sig alltså väldigt många nya möjligheter för
ubiquitous computing. Denna nya trådlösa teknik formligen ropar efter att få bli det
dominerande mediet som alla självidentifierande föremål, apparater och platser
kommer att använda för att kunna kommunicera, genomföra transaktioner och
dessutom kunna göra det i nätkonfigurationer som hela tiden anpassar sig efter behov
och situation.
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3. IPv6, nästa generations internet öppnar för ”internet of things”

Ett nytt och bättre internet kommer att behövas för att ubiquitous computing ska
fungera fullt ut.
Ett hinder för utvecklingen av ubicomp hittills i en mera utbredd omfattning på
global nivå är att IP-adresseringssystemet i nuvarande internet, (kallas för IPv4), är
begränsat (även om det kan hantera någon miljard användare). Det kommer snart att
vara uttömt på lediga IP-adresser, kanske redan inom fem år. I varje fall går inte att
framgent hantera en anstormning från olika ubicomp-tillämpningar där alla möjliga
fysiska objekt behöver kommunicera.
En vidareutveckling, nästa generationens internet, (IPng, internet Next Generation)
har förberetts under flera år. I kulisserna finns ett nytt internetprotokoll, IPv6, hittills
delvis infört bl a av amerikanska militären och i Japan.
IPv6 ger – bland mycket annat väsentligt i prestandahöjande avseenden – en enorm
expansion när det gäller tillgängliga IP-adresser. Bildligt talat kan allt på denna jord
kunna få en egen unik IP-adress, eller fler – och ändå finns det gott om ytterligare IPadresser om någon behöver. Med IPv6 kan varje person, plats, föremål få egna unika
adresser.
Det innebär att alla fysiska objekt kan bli en del av internet. De blir adresserbara,
nåbara digitalt.
IPv6 öppnar för ett omfattande införande av så kallade end-to-end-baserade tjänster
och att alla/allt kan ha sin egen unika publika address. En glödlampa, en bok, en
penna kommer att vara kommunicerbar via internet. Flera miljarder prylar, apparater,
manicker, maskiner runt om i världen kan börja hålla kontakten och prata med
varandra.
IPv6 kommer att behövas därför att
•

IPv6 möjliggör ett enormt stort antal nya apparater och tekniska anordningar
kan kopplas in i en världstäckande infrastruktur för digital kommunikation. I
takt med att antalet anslutna saker ökar, underlättas 1) människors behov av
att enkelt och på olika vis kommunicera och 2) utbytet av allt större
datavolymer. Med nuvarande IPv4 kommer detta inte att vara möjligt. Därför
kommer IPv6 att vara nödvändigt.

•

Nödvändigt att återupprätta ett end-to-end internet och för att komma bort
från en falsk känsla av säkerhet. Det behövs även för att ge alla en chans att
vara ständigt kopplade till nätet och därmed ingå i en ubicomp-miljö.

•

IPv6 är också nödvändigt för att klara den fortsatta tillväxten i de existerande
nättjänsterna, samt utvecklingen av nya tjänster och tillämpningar. De
växande ekonomierna i länder med många invånare, som Kina och Indien,
skapar en mängd nya konsumenter som kräver mobil- och internet-baserade
tjänster som information, kommunikation och underhållning. Nuvarande
IPv4 kan inte länge tillfredsställa de kommande behoven.

Den stora potentialen i IPv6, det löfte som tekniken ställer ut, är att göra allting i
världen, t o m varje del i varje ting, till en nod/knutpunkt i det globala nätverket så
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att allt i princip kan kommunicera och samarbeta digitalt.
Men det kostar.
Frågan är vem som kommer att betala. Därför är det en öppen fråga i vilken takt som
IPv6 – som legat ”runt hörnet” under flera år – kommer att etableras så att dess
omvälvande resurser blir allmänt tillgängliga över världen. Det kan bli en
tålamodsprövande väntan på att IPv6 ska finnas mitt ibland oss och vara öppet för
innovativa tillämpningar av ubiquitous computing. I vilken takt som IPv6 kommer
att introduceras är svårt att överblicka. Det finns många tillämpningsidéer och behov
– till exempel för mobil internetkommunikation – som skulle behöva IPv6-kapacitet.
Men så länge som det inte finns användare som är beredda att betala notan är det
ovisst när ett genombrott kommer.

Vad bromsar utvecklingen?
Det krävs även fortsatt mycket utveckling och standardisering inom till exempel
trådlös kommunikation för att kunna bygga väl fungerande ubicomp-system.
De flesta visionära idéer om ubicomp bygger på och förutsätter en självklar tillgång
till en närmast universell bredbandskommunikation. Överallt. Men denna så
nödvändiga nätinfrastruktur existerar inte fullt ut, annat än mycket begränsade
platser. En kommande teknik som Wimax – som ger finmaskiga trådlösa
kommunikationsnät – kan möjligen vara en lösning. Men går det inte att lösa de
infrastrukturella utmaningarna, så kommer ubicomp (som verkligen är
”ubiquitous”) endast att kunna realiseras på vissa begränsade platser. Många av
dessa platser kan dock vara nog så stora; som stora företag, studentmiljöer,
stadsdelar. Sedan kan det ta tid innan resten av befolkningen (även i långt
utvecklade länder) får del av motsvarande utveckling. Behoven kommer att variera,
även om infrastrukturen skulle vara löst till fullo. Därför kommer det rimligtvis att
ta lång tid innan ubicomp-tillämpningar blir allmänt spridda och använda i hela
samhället.
Sedan är förstås frågan: hur ska man beskriva de ubicomp-system som ska byggas?
För konventionella datorsystem finns metoder och verktyg att göra en tydlig
kravspecifikation och modellering. Men för utvecklingen av ett mera fullvuxet
ubicomp-system blir arbetet snabbt komplicerat och svåröverskådligt. Det finns än
så länge – trots all forskning och utveckling inom ubicomp – få konventioner,
enhetliga konstruktionsregler och begränsade erfarenheter av hur sådana system ska
byggas på ett industriellt vis och storskaligt så att det går sätta ut i verkligheten.
Det som mestadels byggts hittills, ganska hantverksmässigt, är begränsade
överskådliga system, små och homogena. En bedömning är att ubicomputvecklingen, tillämpningsmässigt, befinner sig på ungefär samma nivå som
internet och webben i mitten av nittiotalet. Sedan dess har webben i sin första
generation utvecklats mycket kraftigt och mognat. Det kommer ubicomp också att
göra, i takt med att det kommer ut på marknaden, bli kommersialiserat och spritt på
olika ställen. I takt med det kommer det att ställas högre krav på konsistens,
tillförlitlighet och säkerhet. Men det är en utveckling som knappt har startat.
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Är ubicomp lockande och tydligt för potentiella användare?

Ett annat hinder i ubicomp-utvecklingen är att vi som potentiella användare ännu
inte fått något lockande eller tydligt erbjudande om vilka nyttigheter och fördelar
som ubicomp kan leverera.
Särskilt de senaste fem åren har det pågått en stegrande aktivitet på ubicompområdet; många stora FoU-projekt i EU, USA och Japan, konferenser,
medieuppmärksamhet, pilotprojekt och satsningar på att införa begränsade system i
olika miljöer. Trots detta går det knappt att finna en märkbar efterfrågan hos en
tillräckligt stor del av de framtida användarna. Ställen där någorlunda utbyggda
ubicomp-miljöer i tidiga versioner finns att beskåda är i nybyggda avgränsade
samhällen i bl a Singapore och Korea där utbyggnaden skett genom massiva
centrala satsningar.
I ubicomp-branschen förekommer det rikligt med praktikfall om ubicomp, så att
man nästan förbiser att fråga sig om dessa har någon betydelse för alla andra
utanför branschen.
Den potentiella användningen för ubicomp – med användarnyttan och fördelarna förefaller ofta vara ”självklar” i alla de futuristiska scenarier som många forskare
och utvecklare gärna arbetar efter. Hur pass förankrade dessa är i genuina
användarbehov kommer att visa när ubicomp-system så småningom möter
marknaden, användarna. Ett ganska vanligt scenario är att
”Du går in i [mötesrummet, vardagsrummet, museisalen, sjukhuset, hotellrummet,
etc] och det kontext-känsliga ubicomp-systemet känner igen dig [genom RFIDtaggen, ansiktet eller på ditt uppträdande] och [ljuset, musiken, bildskärmen,
arbetsplatsen, arbetsmaterialet, temperaturen, informationsflödet, etc] ställer in sig
i alla avseenden för att passa dina preferenser. Din nya uppehållsplats meddelas
till [rummet, byggnaden, dina kolleger/vänner, etc] och din [videokonferens,
favorit-tv-program, arbetsdokument, kalender, frukost, etc] sätts automatiskt igång.
Osv.”
Det finns en lätt science-fiction-känsla i sådana scenarier. Troligen kommer inga
system att fungera så när de väl är klara. Inte heller behöver detta vara vad
människor i allmänhet verkligen behöver i varje given situation. Men det är den
typen av tillämpningar som många forskare experimenterar med i omfattande
projekt med enorma budgetar inom EU, i USA och Japan.
Vilka tillämpningar som blir livsdugliga är en öppen fråga.
Stora utmaningar för att utveckla fullskalig ubicomp

Visionen om ubiquitous computing är idag precis lika utmanande som den var i
början av nittiotalet. Tekniken har sedan dess utvecklats mycket kraftigt och
fortsätter utvecklas. Det har också växt fram en verkligt ubiquitous infrastruktur för
information och kommunikation med mycket hög kapacitet. Maskinvarumässigt har
framstegen varit stora.
Men viktiga delar av tekniken för en ”fullväxt” ubicomp återstår att utveckla. Det
kommer att kräva stora insatser och att ta tid:
•

I allt väsentligt saknas programvaror som ska få ubicomp att fungera
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driftsäkert i stor skala utanför FoU-laboratorierna.
•

Det är svårt att utveckla genuint användarcentrerade system.

•

Det behövs effektiva lösningar på energiförsörjningen av all tillkommande
mobil och autonom teknik som kommer att behövas i ubicomp-system.

•

Det saknas lösningar för att åstadkomma en trådlös konnektivitet som
fungerar driftsäkert i stor skala överallt för alla människor.
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Var kommer ubicomp att finnas?
Ubicomp etablerar sig på människokroppen

Ubicomp kommer till en del att etablera sig på människokroppen.
Vi kommer att bildligt och bokstavligt kunna klä på oss all den personliga teknik
som behövs för att hantera information, kommunikation och diverse olika mobila
tjänster. Tekniken är kopplad i ett kroppsnära datanät (Body Area Network BAN).
Allt är integrerat i kläderna så att vi inte längre behöver bära på lösa apparater i
fickor, väskor eller händer. Det kroppsnära systemet kan bevaka, samla och
uppdatera information om sådant som pågår i vår omedelbara närhet oavsett var vi
befinner oss eller hu vi rör oss. Det kan användas för att fjärrstyra och övervaka
olika funktioner, för att få information, tjänster och för att kommunicera med
omvärlden. Det kan samspela med ubicomp-system hemma, på kontoret eller i
bilen. En person klädd med detta kroppsnära datanät omger sig med en ”digital
aura”. Det personliga kroppsnätet kan ha många olika utformningar och uttryck
beroende på individuella behov och intressen. I varje fall kommer det att innebära
att den enskilde med sin närvaro fungerar som en mobil digital nod eller
kontaktpunkt i det stora kommunikationsnätet.
Ubicomp omger oss i rummet

Ubicomp kommer att finnas i olika former på sådana platser där vi människor ofta
befinner oss: i bostaden, på arbetsplatsen, i hotellrummet, restaurangen, affären,
gymet. I sådana olika utrymmen kan ubicomp-teknik vara inbyggd i väggar, dörrar,
möbler, golv, hyllor, lampor, dörrar, överallt i närmiljön.
En idé med ett ubicomp-system är att kunna tillhandahålla olika personligt
anpassade informations- och kommunikationstjänster. Då är det nödvändigt dels
kunna identifiera personen digitalt, och dels veta var personen befinner sig och
därmed också vad personen troligen ägnar sig åt – om denne befinner sig på sitt
kontor, hemma i vardagsrummet, i bilen, på gatan, på resa eller på gymet avgör vad
det är för tjänster som kan vara aktuella i varje situation. Detta är context-aware
computing, d v s att tjänsterna på något vis utformas efter aktuell kontext, situation,
som användaren befinner sig i. Det är troligt att detta kommer att kunna
åstadkommas genom att man i rummet bygger in sensorer som känner av närvaron
av en människa, som i sig också bär sin digitala identitet. Därmed vet ubicompsystemet var någonstans i rummet, i världen, som NN befinner sig. Denna enkla
information kan, inte minst, göras tillgänglig om man så önskar på även andra håll i
det globala nätverket.
Dörrar och portar är försedda med sensorer och elektromekaniska lås som ingår i
ubicomp-systemet. Därmed går det att digitalt kommunicera till omvärlden om
dörrar är öppna, stängda eller låsta. Allt går att fjärrstyra, fjärrövervaka. Den som
kommer till en port med auktoriserad digital identitet kan låsa upp och passera
genom dörren. Systemet kan hålla koll på hur många, vilka och när, som passerar in
och ut, osv.
På rummets väggar kan det finnas skärmar med hög upplösning – både mycket
stora och flera små – som presenterar information av alla möjliga slag. Hemma
används skärmarna för video, tv, bildtelefon, anslagstavla, internetläsare. På
kontoret kan olika skärmar användas också för sammanträden på distans – möten
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som kan genomföras i virtuell tredimensionell miljö med datorstödd facilitering.
Skärmar används som grafiska arbetsytor för att hantera information på ett naturligt
och lätthanterligt sätt. Kanske kommer det i några rum att t o m finnas aktiva
tapeter, som genom ubicomp-systemet kan förmedla information, genom att till
exempel ändra färg beroende på vem som är där eller vad som pågår i rummet, om
börsen faller eller om den lokala väderleksprognosen lovar solsken nästa dag.
Ubicomp ger hus som kommunicerar

Utvecklingen för att skapa intelligenta byggnader, smarta hus, har varit på väg
under flera decennier. Förvisso utan att lyckas särskilt väl. Det har gradvis kommit
att handla om att bygga in datorsystem för hantering av säkerhet, energianvändning,
värme, ventilation, belysning, bredbandskommunikation. Det fortsätter i ökande
omfattning genom att tekniken blir allt tillgängligare.
Det som kommer i nya byggnader, genom spridningen av ubiquitous computing,
kan vara elektroniska informationstavlor eller kommunicerande väggar – inne i
byggnaden och ute på fasaden. Här kan till exempel besökare informera sig,
interagera med byggnadens informationssystem för att hitta till rätt avdelning på
sjukhuset eller få specifik kunskap om företagets produkter och tjänster. Byggnaden
kommunicerar och anpassar sig efter situationen, till exempel genom att digitalt
identifiera en väntad enskild eller grupp av besökare för att kunna presentera
relevant information eller tjänst på väggarna. På det viset kan en byggnad ändra
karaktär alltefter vad det är för aktiviteter som pågår.
Ubicomp på allmän plats

Ubiquitous computing förväntas att få växande användning i offentliga miljöer,
gator, torg, affärscentra, vägar. Ett centralt behov hos människor är att kunna
orientera sig i sådana miljöer. Att jag – med stöd av det omgivande
informationssystemet – kan få veta var jag befinner mig. Hur ska jag ta mig till en
bestämd adress? Hur långt är det dit? Gå, ta taxi eller tunnelbana? Var jag kan hitta
en butik som säljer det jag behöver just nu? Var finns närmaste apotek, buss eller
viss restaurang? Osv.
Det kan i gatu- och affärsmiljön miljön finnas smarta adaptiva informations- och
orienteringstavlor eller terminaler att konsultera. Alternativt använder människor
sina mobila universell kommunikatorer för att få just den information eller tjänst
som de behöver i en viss situation. Detta hjälper människor att snabbt och
problemfritt komma dit de vill och finna det de behöver.
Det är inte minst av värde när det är många människor som kommer samman i en
miljö, till exempel för stora evenemang som en mässa eller en musikfestival med
många aktiviteter.
Då går det att ad-hoc arrangera med portabla informationsskärmar som fortlöpande
ger aktuell information och vägledning till deltagarna. Det är också möjligt att med
ubicomp-teknik kontrollera identitet och giltig biljett på alla i fotbollspubliken (som
kan vara ”självidentifierande”).
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Ubicomp 2007 i Tokyos affärsdistrikt Ginza. Med mobil eller personlig ubiquitous
communicator kan konsumenter och turister använda olika lokala informationstjänster som finns
tillgängliga i miljön. Exempel: Sökbar information om utbudet i affärer, varuhus, restauranger,
teatrar. Talad eller grafisk navigerings-hjälp för att gå till den önskade varan. Affärer ger
kunderbjudanden till förbipasserande i dessas mobiler på basis av kunders preferenser.
Navigeringsstöd till olika grundläggande faciliteter i området. Turist- och sightseeing-information
på flera språk. Multimedial evakueringsinformation till närvarande mobiler vid akut fara, t ex brand
i ett varuhus. Alla tjänster är tillgängliga på olika språk, inklusive anpassningar för
funktionshindrade som också har elektronisk navigeringshjälp för att ta sig fram obehindrat i
miljön. Teaterrecensioner, biljettköp. Detta var innehållet i ett omfattande fältprov som gjordes
under två månader 2007 och det får betecknas som state-of-the-art för ubicomp i denna
tillämpningsdomän.
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Hur kommer ubicomp att tillämpas?
Många idéer om potentiella tillämpningar
Ubiquitous computing har idémässigt många potentiella tillämpningar, som inom
vård och omsorg, miljöövervakning, i hemmet, i handeln, i trafiken och för
människor med allt mera mobila och flexibla livsstilar.
Inom dessa – och många andra - områden pågår omfattande FoU-projekt i EU,
Japan och USA med högt ställda ambitioner på att förverkliga konkreta
tillämpningar mycket snart – siktena är ofta inställda på snar lansering ”ligger runt
hörnet” – även om det hittills visat sig det är att målbilderna för projekten glider
framåt en bit i taget. Det går inte så fort som man ibland kan förledas att tro. Det
har tagit trettio år för t ex smarta kort att komma i viss användning och i allt
väsentligt återstår för denna teknik att få en allmän spridning.
Mycket av ubicomp-utvecklingen är genuint visionsdriven – till skillnad från det
mesta annat inom data- och telekomutveckling som traditionellt bygger på att
gradvis förbättra uppnådda resultat – och man kan ibland fråga sig hur pass
realistiska många av dessa visioner är, i varje fall på 5-10 års sikt.
En svårighet inom ubicomp-FoU är att kunna bedöma och förutse vilka
tillämpningar som kommer att vara de mest centrala och efterfrågade. Forskare och
utvecklare experimenterar därför med väldigt många olika tillämpningar och prövar
sig fram. För första gången i datorhistorien är inte valet av angelägna tillämpningar
så givet. Det finns ännu inte så mycket att falla tillbaka på med utvecklingsprinciper
och metoder, ingen vana vid prototyparbete osv som det sedan länge finns i den
traditionella data- och telekommunikationsvärlden.
Går det att lösa de uppgifter som ubicomp utvecklas för att ta sig an? Kommer det
att finnas att efterfrågan? Kommer tillämpningar att tillfredsställa verkliga och
angelägna behov? Vilka tillämpningar är tillräckligt utmanande för att de ska bli
utvecklade? Kommer ubicomp att löna sig? Vem betalar? Kommer frågor kring
integritet, datasäkerhet och miljörisker (mängden elektronikskrot och
energiförbrukning kommer att öka mycket kraftigt genom ubicomp) att få
tillfredsställande lösningar? Det finns många frågetecken att räta ut innan ubicomptillämpningar blir allmänt spridda och tillgängliga på attraktiva premisser.
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Tillämpningar i hemmet, assistans för att bo och leva
”Det smarta hemmet”

Mycket av utvecklingen av ubicomp-tillämpningar är inriktad på hemmiljön, att ge
förutsättningar för det ”smarta hemmet”, ”intelligenta hemmet”.
Det helt igenom smarta hemmet dröjer sannolikt. Hemmiljön, och livet där,
representerar nämligen ett mycket komplext system. Det är inte helt trivialt att
bygga system som på olika sätt assisterar i det dagliga livet. Tekniken för detta är
fortfarande i utvecklingsstadiet. Den är ännu inte såpass mogen att den fungerar
tillräckligt bra och säkert utanför utvecklingslabben. Där det finns fungerande
delsystem för hemmet, är priset för högt för den vanliga konsumenten och
husägaren. Än så länge är det tekniken som driver utvecklingen, inte konsumentens
uttalade behov och önskemål. Mervärdet för konsumenten med det smarta hemmet
ligger i den upplevda nyttan, inte i “intelligensen”. Konsumenten har
grundläggande behov som kretsar kring arbetsbesparingar och förenklingar av
vardagen, enkel användning, fjärrstyrning, underhållning, kostnadssänkningar. Ska
det ubicomp-baserade ”smarta hemmet” lyckas måste leverantörer addressera
behoven och visa på ett mervärde i funktionalitet och subjektiva nyttigheter. Det
återstår att se framgent.
Det som under överskådlig tid kan komma är möjligheten att bygga t ex trådlösa nät
i bostaden för att koppla samman hemelektronik, datorer och telefoner. Det går att
enkelt skapa t ex egna larm- och säkerhetssystem: Ett hus kan förses med ett
trådlöst nät med små övervakningskameror och olika sensorer som tillsammans
registrerar om någonting händer i hemmet som husägaren vill bli informerad om,
till exempel om någon passerar igenom en dörr. Smarta el- och vattenmätare som
kan avläsas automatiskt av leverantören börjar komma i bruk. Det vi väntar på är
system som t ex kan ge meningsfull information till förbrukaren (löpande kostnad
istället för kilowattimme) och med möjligheter att detaljerat analysera hur energin
används. Den grundläggande tekniken finns. Men införande dröjer därför att
standarder saknas.
En tydlig målgrupp för utvecklingen av olika ubicomp-system i boendet är
funktionshindrade och äldre som behöver stöd för olika typer av dagliga aktiviteter
för ökad bekvämlighet och säkerhet.
I scenarierna för det intelligenta hemmet är allt möjligt ...

Studerar man alla de olika scenarier som forskare och utvecklare arbetar med för att
skapa ubicomp-system som tillämpas i hemmet finns några gemensamma drag:
Ubiquitous computing eller ambient intelligence kan användas för att
•

underlätta alla typer av elektronisk kommunikation mellan människor,
såväl mellan dem som bor i hemmet och med dem som befinner sig utanför.
Det kan gälla att planera någonting tillsammans, att utbyta faktainformation
om var en adress ligger geografiskt, att kommunicera för nöjes skull, att
dela med sig av privata bilder till någon annan, att hälsa gäster välkomna till
hemmet eller att hålla objudna utanför dörren. Den mest centrala
funktionaliteten för en ubicomp-baserad kommunikation i hemmet är
inriktad på att understödja just kommunikationen med familjemedlemmar,
släkt och vänner, alltså sådana som ingår i den närmaste kretsen. Fokus i det
smarta hemmets kommunikation kan väntas ligga på merparten privat
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kommunikation och det leder till ett ubicomp-system måste säkert kunna
hantera personliga uppgifter och förhållanden i stora kvantiteter.
•

ge en personligt anpassad tillgång till extern information av många olika
slag. Det innebär att användaren inte vare sig behöver söka/hämta
information eller få osorterad information hälld över sig, utan kan få just
den önskade typen av information presenterad för sig på ett tillgängligt och
stressfritt sätt.

•

ge påminnelser av alla möjliga slag om kommande händelser, avtal, vad
man ska ta med sig, vilka skor man ska ta för att det kommer att regna om
ett pra timmar, vilken mat man köpa, hur man ska borsta tänderna på rätt
sätt, hur man ska laga mat ... även påminnelser om att dricka lite mindre
eller att låta lite vänligare i telefon. Det är ingen ände på alla de – ibland
överraskande udda – egenskaper och funktioner som forskare och utvecklare
experimenterar och arbetar med för att bygga in hemmets framtida
ubicomp-miljö.

•

få hjälp till att hitta personliga tillhörigheter, t ex förlagda leksaker,
nycklar, en bok i bokhyllan.

•

kunna styra och kontrollera alla möjliga apparater, maskiner och
installationer som finns i hemmet (allt från lampor, kylskåp och
tvättmaskiner till värme, ventilation och automatiska dörrar med
passerkontroll). Så småningom kan det komma ubicomp-system som kan
hålla ordning på alla saker i hemmet (som kläder, nycklar, livsmedel) ... allt
för att underlätta olika göromål i hemmet och för att också kunna fjärrstyra
och övervaka hemmet medan man är frånvarande.

•

öka säkerhet och trygghet i hemmet genom att kunna hålla koll på var
familjemedlemmar, husdjur och saker befinner sig, genom att på olika sätt
minska risken för olyckor (som rök, eld, vatten, inbrott) hemma, och när
olyckan är framme snabbt larma rätt hjälp, samt att hantera en säker
passerkontroll vid alla dörrar ... vem är det som kommer till dörren, får
denna person vara här, vad får denna person göra här ... kort sagt, ”vän eller
fiende?”

•

ge en utvecklad mediekonsumtion (t ex att summera TV-program, ge
tillgång till olika spel) och att allmänt öka bekvämligheten och trivseln i
hemmet.
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Tillämpningar på arbetsplatser
Ubicomp kan bidra till ökande flexibilisering av arbetet

Informations- och kommunikationsteknik förändrar alltmer förutsättningarna inom
arbetslivet. Kraven ökar på flexiblare arbetsformer och organisation, förmågan att
hantera stora informationsmängder och att generellt uträtta mera i ett högre tempo.
Medarbetare blir mera mobila och arbetar dagligen på flera olika platser, inom
företaget eller utanför i varierande miljöer.
Arbetstiderna blir mer flexibla, att vara ständigt nåbar är viktigt. Arbetsinnehållet
präglas av projekt, många arbetar i flera projekt samtidigt, projektgrupperna växlar
ofta. Människor byter uppdragsgivare oftare. Många upplever en ny självständighet
på arbetsmarknaden, de kan ha flera uppdragsgivare samtidigt. Några anledningar
till dessa pågående förändringar är globalisering, outsourcing och en allmän
innovationsdynamik inom olika branscher.
Utvecklingen av ubiquitous computing kommer framgent att bidra till en ökande
flexibilisering av arbetet genom att
•
•
•

rationalisera enklare vardagsuppgifter genom ett ”intelligent kontor”
understödja arbete i grupp
frigöra medarbetare från den fysiska arbetsplatsen, att kunna arbeta mobilt.

Ubicomp-tillämpningar i arbetslivet kan gradvis komma att förverkligas tidigare än
t ex i hemmiljön genom att i arbetslivet finns andra ekonomiska förutsättningar. En
del av de scenarier som driver utvecklingen är redan på väg att införas i sådana
företag och sjukhus som väljer att ligga på framkanten av utvecklingen.
Utvecklar kommunikationen mellan människor
Bland de tillämpningsidéer som finns för ubicomp i olika arbetsmiljöer är att ge
stöd för
•

en utvecklad kommunikation mellan människor, dels bland medarbetare
internt i kontorsmiljön, dels med medarbetare som tillfälligt befinner sig
utanför den fysiska arbetsplatsen, dels med andra utanför företaget som man
har anledning att kommunicera med. Kommunikationen kan vara såväl
arbetsrelaterad som privat. Vanligt förekommande i scenarierna är
videokommunikation mellan kolleger, särskilt en ständigt pågående
bildkommunikation på väggskärmar som ger deltagarna en känsla av
närvaro avsett det fysiska avståndet mellan parterna. Många ubicompprojekt innehåller teknik för att understödja och facilitera fysiska möten
mellan människor. Andra mera framtidsorienterade projekt ser virtuella
möten som det dominerande sättet att samarbeta.

•

medarbetare som är i hög grad mobila, t ex ge möjlighet till att arbeta från
vilken plats som helst vid vilken tid som helst, vare sig det är hemifrån, på
resa eller på ledigheten.

•

att medarbetare ska få direkt tillgång till arbetsrelaterad information när
som helst och från valfri plats för att skapa bättre kunskapshantering och
samarbete.
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•

tillgången till bättre hjälpmedel i jobbet, t ex simulatorer för olika
affärsprocesser i företaget, system för att hantera alla dokument och att
fortlöpande producera multimediala protokoll under möten och konferenser.

•

att styra och kontrollera olika maskiner och apparater i kontorsmiljön,
t ex projektorer och skärmar, värme, ventilation, belysning, osv.

•

att förbättra säkerheten beroende på vilka krav som ställs inom
verksamheten. Hela kontorsmiljön kan utvecklas till ett smart space. I den
ubicomp-miljön går det hålla koll på de människor som rör sig där,
kommunicera med dem och också komma ihåg vad de gör, gjort och arbetar
med.

•

att automatiskt ge påminnelser om möten, händelser osv och att hålla
planer och kalendrar uppdaterade.

•

att även tillhandahålla mera företagsspecifika tjänster som att
diagnostisera speciell utrustning som används, dynamisk prissättning av
varor och tjänster beroende på tillgång och efterfrågan, hantera lager, osv.

Det ”intelligenta kontoret” som tar hand om rutinuppgifter och att hålla ordning

Visionen om det intelligenta kontoret handlar om att låta tekniken ta hand om olika
rutinuppgifter, så att medarbetaren kan ägna sig åt mera kvalificerande saker.
Det finns prototypsystem som bl a känner igen medarbetaren när denne anländer till
sitt rum, meddelar kolleger om närvaron, anpassar belysning och klimat efter
personliga preferenser, aktiverar den smarta kaffemaskinen och presenterar
automatiskt den senaste eposten på väggskärmen, sorterad efter projekt och
prioritet. Datorer som enskilda apparater försvinner från skrivborden och ger plats
för diverse smarta föremål och apparater, t ex kaffemaskinen som tänker själv.
Andra uppgifter i det intelligenta kontoret är hjälpa till att genom elektronisk
identifiering hålla ordning på allt analogt arbetsmaterial. Det är fysiska
pappersdokument, böcker, skivor, alla typer av föremål, osv. Sådana dokument och
föremål förses allmänt med streckkoder, eller smarta RFID-etiketter så att
dokumenten snabbt går att återfinna och hantera.
Idéer finns om att skapa kontorssystem som i allt väsentligt saknar det klassiska
gränssnittet som tangentbord och skärm. Trenden är att interaktionen med ubicompsystem sker på ett naturligt och intuitivt sätt, som talstyrning, gester, etc.
Utmatningen sker på elektroniskt papper. Man kan alltså diktera, tala direkt, till
papperet. Med talstyrning kan man ge order till systemet om “ring NN”, “skriv till
NN”, osv.
Det finns utvecklingsidéer om att bygga interaktiva arbetsrum, där man kan
kommunicera med ubicomp-system dels med talkommandon och fri diktering, dels
med handrörelser och gester som uppfattas genom kameror och sensorer i rummet.
För att kunna hantera ett stort informationsflöde och ha ordning på alla dokument,
inklusive all epost, kan programbaserade agenter användas. I bakgrunden sköter
sådana agenter om inkommande information (epost, telefonsamtal, dokument, osv)
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genom att filtrera, sortera, ordna och prioritera.
Det finns en utveckling av ubicomp-system som syftar till att ta hand om en del av
traditionellt sekreterararbete. En sådan ”virtuell assistent” kan självständigt lämna
meddelanden per telefon, svara på inkommande samtal, skicka epost, hantera
mötestider och ta fram dokument och sammanställa akter efter fördefinierade
kriterier. Denna virtuella sekreterare kommer att finnas närvarande vid behov på
medarbetarens skärm – vare sig det är på kontoret eller någon annanstans – i form
av en avatar (en visuellt simulerad figur) som det går att kommunicera med och få
specificerade tjänster från.
Datorstött arbete i grupp

Interaktiva möbler, smarta möbler, är en utveckling som kan leda till nya former av
arbetsmöten och samarbete i grupp. Det är interaktiva bord, stolar, dörrar och
väggar. Tekniken känner igen medarbetaren så snart denne sätter sig i stolen eller
närmar sig en interaktiv vägg för att arbeta. På bord och väggar finns stora generösa
interaktiva plasmaskärmar. Dessa kan överskådligt och engagerande presentera
information som bilder, text, grafik, animeringar. Informationen går att manipulera
genom beröring av skärmen, handgester, rösten eller penna. Ett stort interaktivt
mötesbord att samlas kring har en horisontell interaktiv plasmaskärm som
gemensam arbetsyta.
Alla dessa apparater och interaktiva möbler i kontoret är i ständig trådlös
förbindelse med varandra och med internet. De är alla batteridrivna. Därför kan de
fritt flyttas, tas med eller bytas ut alltefter behov. Därigenom kan virtuella
organisationer och växlande projektgrupper alltid ha optimalt understöd av
ubicomp-tekniken.
Ambient Agora kallas kommande ubicomp-tillämpningar som är avsedda att aktivt
stödja arbetsrelaterade processer inom ett företag. På samma gång utvecklas också
en informell kommunikation mellan medarbetarna och tydliggör fortlöpande sådan
information som har med det gemensamma arbetet att göra. Det finns interaktiva
väggar som kan kommunicera och samspela med olika mobila apparater och
sensorförsedda föremål som kommer i närheten.
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Videokonferenstekniken utvecklas, inte minst genom billigare och allt större
plasmaskärmar, som efterhand kommer att kunna täcka hela kontorsväggar. Videon
kombineras alltmer med gemensamt arbete i dokument.
Nästa steg i denna utveckling är virtuella konferenser med avatarer (avatar = en
datorgenererad persona som representerar en människa). Det innebär att
konferensen mellan geografiskt utspridda deltagare sker i en datorgenererad
tredimensionell arbetsmiljö (augmenterad virtuell arbetsmiljö) som är gemensam på
skärmar för alla deltagarna via internet. I denna virtuella miljö representeras varje
deltagare av sin avatar. Informationsutbytet sker multimedialt med samtal, text,
bilder, video, grafik, simuleringar, osv. Här kan man med underlättande datorstöd
göra presentationer, utbyta information, diskutera, träffa avtal.
Mobila konferenser kan genomföras genom deltagarnas kroppsnära system som de
alltid bär på sig. I ett sådant personligt system kan det också finnas funktionalitet
för stöd i realtid för kommunikation på andra språk.
Mobilt arbete med ubicomp

Krav på ökad mobilitet finns i många arbeten. Mobiltelefoner och kommunicerande
bärbara datorer är ett steg på vägen mot ett väsentligt bättre teknikstöd för mobilt
eller nomadiserande arbete. Utvecklingen ger efterhand tillgång till avancerade
handdatorer och smarta telefoner med stor funktionalitet och kapacitet. Ett
spektrum av mobila apparater för databearbetning och kommunikation utvecklas
för att optimalt passa olika typer av arbeten.
En del teknik kan vara integrerad i användarens kläder för att ge hög rörelsefrihet.
En byggnadsarbetare kan t ex ha tekniken helt inbyggd i skyddshjälmen för att ha
händerna fria. För det mobila kontorsarbetet är det viktigt med snabb
datakommunikation till internet och till företagets alla informationsresurser, t ex för
att direkt få tillgång till olika arbetsdokument.
Medarbetare kan på arbetsplatsen komma att bära en radiofrekvent
identitetsmärkning, en smart radiotagg (RFID) av något slag. Det innebär att
medarbetaren i alla lägen blir automatiskt identifierad där så behövs, t ex för att få
tillträde till arbetsplatsen, för att få tillgång till dokument och andra resurser eller
för att identifiera sig vid kommunikation och i samband med arbetsmöten.
Identifieringen sker utan manuell insats så snart medarbetaren befinner sig nära en
RFID-läsare. Systemet går hela tiden att förändra efter behov genom att alla
komponenter står i trådlös förbindelse med värddatorn. Vill man under en period ha
restriktioner i tillgången till ett projektrum går detta ordna genom enkelt flytta dit
en trådlöst kommunicerande RFID-läsare och direkt börjar systemet att arbeta efter
de nya förutsättningarna.
Det går också att inkludera övervakning på arbetsplatsen genom utspridda trådlösa
videokameror och inspelning som startar så snart specifika RFID-initierade
händelser äger rum. Vem är här? Vem får vara här? Vem får göra vad? Vem får
tillgång till resurs X? Sådana frågor kan hanteras genom ubicomp-tekniken.
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Tillämpningar inom hälsa, vård och omsorg
Angeläget utvecklingsområde

Ett av de allra mest angelägna områdena för ubicomp-användning verkar vara
hälso- och sjukvård – av antalet pågående FoU-projekt att döma. Särskilt stor
uppmärksamhet får tillämpningar inriktade på att i hemmiljön ge stöd och omsorg
till äldre och funktionshindrade för att de ska kunna bo och leva självständigt så
långt möjligt.
När det gäller att utveckla ett mer avancerat IT-stöd inom vården finns ett dilemma:
•

å ena sidan handlar verksamheten om liv och död för människor och i ett
akutläge gäller det att ha snabb åtkomst till all relevant information,

•

å andra sidan är personlig information mycket känslig. Den får inte vara
åtkomlig för vem som helst, när som helst.

Detta är viktiga och centrala hänsyn (och inte triviala att lösa) som behöver tas vid
utvecklingen av ubicomp-tillämpningar för hälso- och sjukvården.
Den funktionalitet som kan förekomma i de ubicomp-system som utvecklas för
användning inom hälso- och sjukvården är bland annat
•

olika sätt att förhindra sjukdomar, t ex genom kontinuerlig övervakning
av en persons hälsa och hälsorelaterade beteenden (som t ex motion, lek och
idrott.) Det kan också vara IT-stöd för att främja en hälsosam livsstil med
personlig rådgivning i rätt tid och omfattning. Hälsoområdet är redan ett
brett kommande fält för ubicomp genom intresset för wellness, träning och
sport, bantning, etc. Det är inte otroligt att man alltmer kommer att kunna
övervaka egna hälsan genom on-line-tjänster kopplade till det personliga
”kroppsnätet” (som kan vara integrerat i t ex träningskläder) för att uppnå en
optimal utveckling för den egna konditionen, styrkan, vikten. Ubicomptillämpningar kan bidra till att ge människor bättre hälsomedvetande och
hjälp med förebyggande egenvård. Det finns också tankar på att personliga
ubicomp-system ska kunna ge prognoser om framtida sjukdomar genom t ex
gen-analys.

•

behandling av sjukdomar kan ske med IT-stöd, särskilt kortvariga enklare
sjukdomar – alltifrån diagnos via videokommunikation med vårdgivare och
ett personligt testlab som tar blodtryck, temperatur, gör urintest osv till att
fortsätta med leverera lämplig behandling och medicinering var och när som
helst. Tanken är att den sjuke inte ska behöva uppsöka läkare för smärre
sjukdomar utan kan kurera sig på distans. Längre fram kan det komma
ubicomp-system som automatiskt kan göra diagnoser på akuta
sjukdomstillstånd och även ge nödvändig medicinering, t ex vid hjärtbesvär
eller epilepsi. I sådana fall behövs också kontinuerlig övervakning av den
sjuke och det sker genom att sensorer är fästade på (och eventuellt i)
kroppen för rapportering till en vårdgivare på distans.

•

ge vård mera långvarigt vid rehabilitering i termer av underlättande stöd för
dagliga aktiviteter i hemmet. Detsamma gäller äldre, funktionshindrade och
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kroniskt sjuka. Dessa kan bl a innebära kontinuerlig övervakning (genom
ubicomp) av dels det fysiologiska tillståndet hos personen, dels av
förhållandena i bostaden. Allt med inriktning på att personen ska kunna
klara sig så långt möjligt att leva i hemmiljön på ett bekvämt och säkert sätt.
Samtidigt kan omsorgsgivarens arbete underlättas. För att det ska kunna
fungera säkert, bekvämt och bra, finns det många idéer om hur ubiquitous
computing tekniskt kan lösa de behov som finns för att underlätta, övervaka
och trygga det dagliga livet. Mycket forskning och utveckling kring
ubicomp tar sikte på sådana lösningar, särskilt i Japan och inom EU. Det
sker genom att överallt i bostaden bygga in datorfunktionalitet (med bl a
RFID-märkningar och sensorer) som följer vad som pågår. Systemet kan
detektera avvikelser i det normala dagliga livsmönstret.Vid behov tjälper det
till att påminna när medicinen ska intas eller att hitta en förlagd sak.
•

att tillhandahålla en optimerad larmkedja för att spara tid vid akuta
sjukdomstillstånd, t ex vid hjärtproblem eller olycksfall.

•

att ge stöd för informationsinhämtning om sjukdomar, behandlingar och
mediciner, hjälp med att välja vårdgivare, osv.

En betydande del av ubicomp-tillämpningarna för vård och omsorg var som helst,
när som helst, bygger på långtgående användning av inbäddade sensorer på
patienten och i dennes omedelbara närhet.
Sjukhus kan börja använda RFID-teknik för att säkrare identifiera patienter, hantera
journaler, reducera risken för medicinska fel och allmänt öka produktiviteten.
Det finns exempel på hur stora sjukhus börjar förse alla patienter med ett RFIDarmband. Där finns patientens identitet i digital form. Identiteten kan alltid och
överallt på sjukhuset läsas beröringsfritt av omgivande ubicomp-system. Läkare
och sköterskor kan i alla situationer trådlöst identifiera patienten. De får
automatiskt tillgång till journaler, provresultat och andra data från en databas.
Också personalen på sjukhuset bär RFID så att de går att lokalisera, att de får
kontrollerat tillträde till olika platser och tillgång till instrument, utrustningar och
läkemedel.

- 29 -

Ubiquitous Computing – en vision som kan bli verklighet

Tillämpningar inom handeln
Ubicomp ger löften om effektivare inköp

Ubiquitous computing kan komma att tillämpas i olika former inom detaljhandeln, t
ex i snabbköp. Tanken är att skapa en maximalt kundorienterad, effektiv och
rationell miljö i affären.
Bland funktioner som ubicomp-system kan tillhandahålla i och kring ett intelligent
snabbköp för livsmedel är att
•

kunden redan hemma får stöd för att sammanställa en inköpslista på basis av
vad som behöver köpas till hushållet (systemet kan ha automatisk koll på
vad som saknas i kylskåp och skafferi eller är på väg att ta slut). Därtill får
kunden förslag på ytterligare sådant som affären kan erbjuda och som
affären vet sedan tidigare att kunden brukar köpa. Affären känner nämligen
kundens personliga profil med preferenser och inköpsmönster.

•

i butiken ger systemet kunden aktiv navigationshjälp för att snabbt hitta och
välja de varor som ska köpas in. Alla varor är redan i produktionsledet
märkta med smarta radiotaggar, RFID. Kunden kommunicerar med
systemet (och varorna) med sin personliga kommunikator där också
inköpslistan finns eller troligare en smart kundvagn med bildskärm. Här kan
kunden få detaljerad information om varje vara (leverantör, kvalitet,
innehåll, hållbarhet, osv), få förslag på alternativa varor, göra jämförelser, få
tips om kompletterande varor som kan behövas för att laga en komplett
måltid, extraerbjudanden, osv. När kunden tar ett paket pasta, kan systemet
samtidigt föreslå inköp av parmesanost. Systemet kan, när kunden så
önskar, ge förslag på en hälsodiet. Kunden kan också vid behov justera sin
personliga profil hos butiken för att framgent få ännu bättre inköpsförslag
och personlig tillrättalagd service.

•

när kundvagnen är fylld, kan kunden passera genom den beröringsfria
kassaplatsen utan att behöva plocka upp varje vara för betalning. Genom att
varorna är RFID-taggade är de redan automatiskt registrerade för betalning i
samband med att de lagts i vagnen (vilket också översiktligt går att följa på
kundvagnens skärm). Transaktionen genomförs i samband med att vagnen
passerar kassaplatsen och kundens konto blir debiterat utan vidare manuella
insatser vare sig från kunden eller butikspersonal.

Genom ubiquitous computing kan det bli möjligt handla var som helst, när som
helst – inte nödvändigtvis genom att gå till en affär för att hämta varorna. I flera
scenarier för utvecklingen av handeln arbetar man med att – i den takt som ett
fungerande och hållbart fysiskt leveranssystem växer fram – ge möjligheter till att
var- och närsomhelst beställa varor för hemleverans med tillgång till samma
informations- och servicenivå som om kunden fysiskt vore på plats i affären.
En utvecklingslinje inom handeln är ubiquitous commerce (”u-commerce”). Det
bygger på att framför allt kapitalvaror, märkesprodukter, kläder, bilar, möbler – och
även annonser, kataloger, TV-program – är märkta med RFID eller annan
datorläsbar kod, d v s varje objekt har sin unika digitala identitet. Praktiskt sett kan
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en potentiell kund rikta sin personliga kommunikator eller mobil mot en sådan
märkt produkt. och få omedelbar tillgång till all tänkbar multimedial information
om produkten. Vad kostar den? Vilken kvalitet har den? Finns den lager? Osv. Vill
man köpa den, kan man göra det genom mobilen. Samma sak med betalningen.
Hela processen kan ske i stort sett genom att man bokstavligen pekar på den
aktuella varan med mobilen.
Affärsmodellen för ubiquitous commerce innebär att produkten inte ens behöver
finnas i en butik för att bli såld. Den kan visas i ett showroom, i en katalog eller på
nätet.
Produkten (en stol, en bil, en skjorta, etc) kan också visas upp av en god vän som
kanske redan äger och använder ett exemplar. Vill jag köpa en likadan använder jag
på plats min ubiquitous communicator för att informera mig och genomföra
transaktionen – och min vän kan få sig tillgodoräknad en liten provision från
leverantören.

En japansk ”ubiquitous communicator” i 2007 års tekniska utförande. Genom att
peka på den RFID-märkta medicinförpackningen går det att verifiera att det är
korrekt medicin (och inte en förfalskning), få detaljerad information om medicinen
från en databas (som att hämta en webbsida), få uppgift om föreskriven dosering
och tider för medicinering eller beställa en ny förpackning.

Tillämpningar inom trafik och mobilitet
För bekvämlighet och säkerhet i trafiken

Ett mycket dynamiskt utvecklingsområde för ubiquitous computing är trafiken. Det
pågår omfattande forskning och utveckling inom intelligenta trafiksystem för olika
typer av trafik. Syftet är främst att med informations- och kommunikationstjänster
ge trafikanter bekvämare och säkrare resor, vare sig resorna sker enskilt i bil eller
kollektivt med tåg, buss eller flyg.
Ser man enbart till bilen är det intressant och passande plattform för olika ubicomptillämpningar. Bilen är i grunden ett självständigt mobilt system med egen stabil
energiförsörjning. Den funktionalitet som ubicomp i grunden kan erbjuda, kan
passa bra i den ständigt mobila miljö som bilen representerar.
Elektronik som hittills kommit in i bilen är sådant som enklare mobiltelefonsystem,
parkeringsvarnare, navigator och datoriserad motorstyrning. Framgent kommer
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bilen att förses med mycket mera inbyggd ”intelligens”. Även vägar, gator och
transportinfrastrukturen i övrigt, utvecklas med olika former av ubicomp-system,
bl a för övervakning och styrning av trafikflöden och för att öka säkerheten.
Tekniken för åstadkomma mycket av planerade ubicomp-tillämpningar för
biltrafiken finns idag till överkomliga kostnader. En hämmande faktor är bristen på
enhetliga och allmänt accepterade tekniska standarder för hur sådana system ska
byggas.
Bilen får digital identitet och internetadress

Varje fordon kan på sikt märkas med smarta radiotaggar, alltså ha en transponder
som standard. På så vis har bilen en fjärrläsbar identitet. Bilen kan därmed
beröringsfritt identifieras elektroniskt vid tankning, parkering, tullstation,
bilprovning, poliskontroll, affärer, dynamiska reklamskyltar vid vägen, av
medtrafikanter, vid trafikincidenter, etc. Fordonet får även trådlös
kommunikationsförmåga och egen internetadress så att information och post kan
utväxlas, t ex för att hämta en karta. Även olika delar i fordonet kan ha egna
internetadresser, så att de kan övervakas, styras, regleras eller rapportera sin status.
Bilens informationssystem kan ha självständig kontakt med t ex hemmets eller
olika tjänsteleverantörers informationssystem. Så kan t ex kartor, musik och annan
information automatiskt distribueras till bilen och bli tillgängliga i bilens system.
Information som färdplaner, körjournal, försäkringsuppgifter, servicejournal, status
på olika delar av fordonet, osv kan också fritt flöda mellan hemmet och fordonet
utan särskilda insatser.
Förassistans genom ubicomp

Intelligenta system i och omkring bilen ska hjälpa föraren att hantera en stressig
trafikmiljö. Visionen är ett kollisionsfri trafik. Sådana säkerhetssystem kan även
tillfälligt ta över kontrollen över bilen.
System för förarassistans i bilen kan på sikt att bli lika viktiga som ABS-bromsar
och antispinn. Det kommer att göra bilresorna behagligare och säkrare. Ett inbyggt
kartbaserat navigeringssystem ger föraren information på instrumentpanelen om
vägval, fasta hastighetsbegränsningar, beräknade restider och om platser och
resurser längs vägen. Det kan också finnas ett seende system i bilen som
automatiskt läser av till exempel tillfälliga vägskyltar eller dynamiska
hastighetsskyltar. Med sådan passiv rapportering har föraren alltid senaste
informationen om vägen.
Med ett mer utvecklat hjälpsystem kan fordonet även aktivt bromsa om farten
skulle ligga långt över den högsta tillåtna hastigheten. Med förbättrad
skyltigenkänning kan hjälpsystemet också aktivt gå in vid stoppskyltar,
väjningsplikt, omkörning förbjuden, rött vid trafikljus osv.
Liknande ubicomp-teknik går att använda i bilen för till exempel att intelligent styra
strålkastarna (automatiskt hel- och halvljus), att varna för omkörande vid filbyte,
döda-vinkeln-varnare, backningskamera och parkeringshjälp, system för
avståndskontroll. Med nattkamera att föraren kan se betydligt bättre framför sig än
vad strålkastarna duger till, därtill även i mörkret vid sidan av vägen. Intelligenta
krockkuddar kan anpassa sin funktion till vilken typ av person (stor, liten, barn)
som sitter i sätet.
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I takt med att ubicomp kommer in alltmer i bilen, kanske följande vision inte är helt
omöjlig: Du kör på den smarta motorvägen i 130 och läser samtidigt en bok. Bilens
inbyggda ubicomp-system övervakar allt det som händer runt om bilen, som
väginformation, förhållandet till andra fordon, osv. Det är en autopilot, som kan
användas helt eller delvis. Systemet styr inte bara motorn utan hela bilen. När det så
blir dags att svänga av motorvägen kopplar du över till manuell körning mot resans
slutmål. Omöjligt är det inte ... All teknik för detta finns redan idag, det gäller bara
att utveckla de rätta systemen för att det ska kunna bli verklighet.
Intelligent bil i intelligent trafikmiljö

Kring en intelligent bil i en intelligent trafikmiljö kan det vara möjligt
• att sända lokala varningsmeddelanden till andra trafikanters fordon genom
ad-hoc-kommunikation runt en olycksplats och dessa ”virtuella
varningstrianglar” kan initieras antingen automatiskt eller av föraren
•

att få platsberoende informationstjänster längs färdvägen, t ex att lokala
affärer sänder reklam, ger personliga erbjudanden till föraren i en RFIDidentifierad bil eller visar personliga meddelanden på vägtavlor

•

att mellan trafikanter utbyta all sköns information under färd

•

att fordon i närheten fungerar som relästation för internet

•

att möta dynamiska farthinder som automatiskt reser sig ur vägbanan när ett
fordon närmar sig i för hög hastighet

•

åstadkomma intelligent trafikflödesoptimering genom ständigt
informationsutbyte och samverkan med alla andra fordon i närområdet.

Det utvecklas ett ubicomp-system som innebär att sensorer i varje fordon på vägen
känner av trafiksituationen (trafikköer, stopp, halka etc) och delar med sig
informationen i realtid till alla andra fordon som rör sig i stadsdelen eller på vägen.
Det är ett system kan hjälpa trafikanterna att tillsammans agera så att trafikflödet
blir optimalt.
Social kontakt med andra trafikanter

Genom ubicomp-system kan trafikanter – normalt obekanta för varandra – som
färdas samma väg börja kommunicera med varandra, istället för att sitta
avskärmade i sina fordon.
Ett svenskt FoU-projekt på detta tema är Hocman, en möjlig framtida tjänst som är
avsedd för att underlätta och uppmuntra till social samvaro mellan motorcykelåkare
ute på vägarna. Ett ubicomp-system ger förutsättningar för ad-hoc-kommunikation
och informationsutbyten.
I princip kan samma typ av ubicomp-system användas för automatisk identifiering
och spontant informationsutbyte mellan människor i alla möjliga olika mobila
sammanhang.
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Tillämpningar med RFID kommer inom alla områden
Spelar stor roll för ubiquitous computing

Tillämpningar med RFID, teknik för radiofrekvent id-märkning eller identifiering,
är den del av ubiquitous computing som snabbast kommer in i vardagen för de
flesta människor. RFID-tekniken har bäring på de flesta tillämpningsområden inom
ubicomp.
System för radiofrekvent identifiering är en central teknik för att brygga över gapet
mellan den fysiska och den virtuella världen.
Primärt innehåller en RFID-tagg, en smart radiotagg, den unika digitala identiteten.
Mer behövs inte i enkla fall. Detta fungerar som en ”pekare” till en eller flera
databaser, där det går att lagra eller hämta obegränsat med information i relation till
det RFID-märkta föremålet. En radiotagg går att se som ”fysisk webbadress”, en
URL, där alla data som hör till märkningen ligger någonstans i en databas, ungefär
som en webbsida.
Genom att ha en liten passiv RFID-etikett (radiotagg) på ett fysiskt föremål, kan
föremålet omgående identifieras så snart det kommer i närheten av en RFID-läsare
– och så kan t ex information om föremålet autmatiskt bli tillgänglig från någon
databas. bli tillgängligt. Även många samtidiga RFID-märkta föremål – till exempel
innehållet i en varukorg – går att läsa av så att informationen på ett ögonblick är
inne i datorsystemet. Vissa RFID-etiketter innehåller inte bara en unik identitet,
utan kan också bära en begränsad mängd andra data.
Avläsningen sker utan beröring och på avstånd – hur långt beror på om taggen är
passiv eller aktiv. Tekniken har funnits i bruk ganska länge. Nu mognar den (= blir
mindre, billigare, lättillgängligare, säkrare). Det leder sannolikt till ”ubiquitous
RFID” – mängder av nya tillämpningar som på olika sätt exploaterar denna teknik
för automatisk identifiering. Fantasin sätter gränserna för var RFID kommer att
användas.
Passiva eller aktiva RFID-transpondrar och andra tekniker för automatisk avläsning
av identitet kommer att spela en mycket central roll i utvecklingen av ubiquitous
computing. På det sättet går det att mycket lätt koppla samman fysiska föremål och
miljöer med digital informationsbehandling.
Spridningen av RFID-system beror främst på faktorer som prisutvecklingen på
transpondrar av olika typer, hanteringen av strålningsrisker och säkerhetsfrågor.
Många innovativa tillämpningar blir möjliga genom priset på RFID-taggar – såväl
passiva som aktiva av olika utförande – sjunker i takt med tillverkningsvolymerna.
Några exempel på tillämpningar:
•

Inom materialhantering och automatiska tillverkningslinjer i industrin –
detta är ett av de allra tidigaste och mest omfattande användningarna av
RFID.

•

Förrådshantering och för att hålla reda på inventarier i kontor, prover i
laboratorier, lager, distributionscentraler, pallar och containrar, böcker i
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bibliotek.
•

Medicinska tillämpningar, till exempel för att hjälpa en patient ta sin
medicin i rätt dos och på rätt tid.

•

Att identifiera och spåra människor, till exempel vid inpassering av
säkerhetsskäl, för att profilmatcha deltagarna i en konferens så att de med
delade intressen kan hitta varandra, för att märka nyfödda på BB för en
säkrare och tryggare hantering.

•

Inom tillverkningsindustrin används RFID-märkning i ökande grad för att
sköta flödet av insatsmaterial, delar och färdiga produkter som levereras ut
och genom att produktens unika ID-märkning fungerar som nyckel är det
sedan möjligt för kunden att få tillgång ett brett spektrum med information.

•

Handeln kommer alltmer att använda ubiquitous RFID för att hålla ordning i
sina lager – och kunna få ögonblicksbilder av vad som finns genom att allt
som kommer in och går ut automatiskt registreras – och med aktiva
hyll/prismärkningar.

•

Djurbesättningar – även vilda djur – får RFID-implantat så att varje djur har
sin digitala identitet och hela tiden går att spåra var det befinner sig och
genom kompletterande sensorer också vad det äter, när det äter, hur mycket
t ex mjölkkor producerar.

•

Idrotten använder RFID-märkning på till exempel deltagande löpare för
automatisk tidtagning och resultatadministration.

•
•
•
•
•
•
•
•

Personidentifiering
Identifiering av blodprover
Miljöövervakning av farliga utsläpp.
Parkeringsövervakning
Övervakning av brevduvor
Märkning av värdefull egendom
Identifiering av stulna fordon
ID-brickor och inpasseringskontroll.

Ubiquitous RFID kommer också att användas i
• i sedlar, pass och värdepapper som skydd mot förfalskningar
• betalkort så att betalning i en kassaterminal kan ske beröringsfritt
• system för patientsäkerhet, t ex för en rationell administration på sjukhus.
Det experimenteras också med en del mycket visionära tillämpningar, som till
exempel:
Smarta köket. Anta att alla varor vi köper i speceributiken är märkta med RFIDetiketter (istället för de tryckta streckkoder som än så länge finns på det mesta). När
man stuvar in varorna i kyl, frys och skafferi, läser datorsystemet automatiskt och
trådlöst av allt som finns tillgängligt. På en skärm kommer överskådligt information
om vad som finns, var det står, förslag på olika rätter som går att tillaga och uppgift
om vad som kan saknas. Föreslagna rätter beror inte enbart på vad ingredienserna
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räcker till, utan utgår även från personliga preferenser – kockens identitet ligger i en
RFID-etikett i klockarmbandet. För varje vara går det att på skärmen få fram
specifika innehållsdeklarationer, etc.
Smarta spelkort. På vanliga spelkort finns osynliga RFID-etiketter tryckta. Korten
kan således kommunicera med ett datorsystem i närheten och det går att övervaka
spelets gång på en skärm vid bordet. Här bokförs resultaten, vinnare och eventuella
försök till falskspel. Nybörjare kan följa spelet och förstå vad som händer och
varför. Det fungerar så att varje kort kommer ihåg i vilket sammanhang som det har
spelats och om det var lyckat eller inte.
Smarta almanackor. Almanackor som är försedda med RFID-etiketter. Om två
eller flera personer ska komma överens om ett möte, lägger de sina almanackor på
ett digitalt ”mötesbord” som kan läsa av identiteterna. På en skärm visas de
tidpunkter som är möjliga för samtliga inblandade.
Smart verktygslåda. Varje verktyg är märkt med en smart radiotagg och har
därmed har en unik identitet. Verktygslådan innehåller ett mobilt RFIDläsarsystem. Det innebär att verktygslådan larmar om hantverkaren är på väg att
lämna platsen utan att ha alla verktyg i lådan. Eller om kirurgen skulle glömma ett
instrument efter sig. Verktygslådan övervakar hur ofta och hur länge verktygen
används. På så vis kan verktyg bytas ut eller underhållas innan de blir obrukbara.
Om verktygen är hyrda kan uthyraren ta betalt på basis av hur mycket verktygen
faktiskt används.
Radiotaggade boardingkort. En idé som utvecklas för flygplatser är att sätta
tryckta engångs-RFID-taggar på varje boardingkort – detta för att slippa försenade
avgångar genom att man kan se var alla passagerare till en viss flight befinner sig
på flygplatsen. Den passagerare som är långt från utgången eller är tankspridd, kan
lätt spåras och föras till avgången i tid (flygbolagen sägs alltid ha problem med
sinkande passagerare). Alla spar tid, pengar och irritation.
Spårning och lokalisering av det mesta ... Genom att använda RFID-märkning på
föremål, människor eller på information är det möjligt – givet att det finns rätt
infrastruktur – att följa deras rörelser, hur tingen används, vad människor gör, var
ett dokument befinner sig.
Utveckling på sikt när smarta radiotaggar finns överallt, på allting

Världen kommer att te sig annorlunda ut så snart det finns RFID-läsare överallt – i
praktiskt taget varje mänsklig hand - (ubiquitous RFID) och när varor, maskiner,
platser, även människor, är märkta med RFID-taggar, smarta radiotaggar. Främst är
det företag och verksamheter som kan rationalisera och tjäna på den utvecklingen,
men även konsumenter kan få en del fördelar på sikt. Några exempel, långt framåt i
tiden:
Enklare byta varor: Säg att du vill byta en RFID-märkt vara i butiken. Glöm
kvittot, det behövs inte. Varan har sin unika identitet i radiotaggen. Med den går det
att se direkt i databasen när inköpet gjordes, priset och annan information kring
köpet om man så vill. Samtidigt samlar butiken användbar information. Visar det
sig att det är många returer för en viss leverans, kan butiken med en utbyggd RFIDinfrastruktur snabb identifiera leverantören för reklamation. Med sådan märkning
kan det vara möjligt att gå tillbaka hur långt som helst i tillverknings- och
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distributionskedjan för att söka information om varan.
Smarta vitvaror: Tänk dig att du har en tvättmaskin som väljer program efter den
RFID-information som sitter i varje plagg. Eller att kylskåpet håller koll på
innehållet eftersom det kan läsa de RFID-märkta förpackningarna. Det larmar om
bästföredatum, ger inköpsförslag, kanske går ut på nätet för att leta efter recept på
basis av vad som finns i lager. Din garderob – om den är smart och dina kläder är
märkta – kan hålla reda på vilka kläder den innehåller och var de finns.
Personuppgifter alltid redo: Du kanske väljer att bära en RFID-tagg på kroppen
som lagrar (eller snarare pekar på databaser där det går att finna) dina valda
personliga data av olika slag. Det kan vara medicinska data, personliga preferenser i
olika avseenden ... eller egna mått och storlekar. Så t ex när du går förbi RFIDmärkta kläder i butiken får du vägledning till utbudet av just dina storlekar och
föredragna färger. Eller när du behöver akut sjukvård, kan din radiotagg ge
vårdpersonalen omedelbar tillgång till personliga uppgifter som är relevanta i
sammanhanget och finns lagrade i databaser någonstans.
Enklare inköp: Du kan köpa en sak genom att helt enkelt ta den och lämna butiken
– prova den radiotaggade mössan, behåll den på och bara gå. Betalningen sker
automatiskt genom att ditt RFID-baserade betalkort i fickan och RFID-märket i
mössan samspelar och kommer överens med butikens beröringsfria kassasystem om
transaktionen.
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Frågor kring ubicomp
Vad finns det för risker med ubicomp?

Frågor som diskuteras i utvecklingen av ubiquitous computing är hantering av
personlig integritet, identitet och datasäkerhet. Vilka egenskaper och kvaliteter
behöver ubicomp-system ha för att människor ska kunna känna tillit till systemen?
Många ubicomp-system kommer att vara mer eller mindre osynliga, integrerade i
miljön. De kommer att finnas tillgängliga praktiskt taget överallt och alltid – i varje
fall i den bästa av världar och det kanske blir så i en framtid. Människor förväntas
umgås med sådana system – många sådana system - på ett naturligt och
odramatiskt sätt i vardagens olika aktiviteter och situationer. Tjänster kommer att
levereras med automatik, utan användarens aktiva insatser eller inblandning.
Efterhand kan man lätt att ta allt detta för givet. Man är inte längre medveten många
av de datorsystem som faktiskt arbetar och kommunicerar om stort och smått i ens
omgivning och vad det kan få för effekter.
Om ett ubicomp-system ska kunna leverera i någon mening personligt anpassade
tjänster i olika situationer ställer det krav på kunskap om personen ifråga. Tekniken
ger långtgående möjligheter
•

att kontinuerligt samla in data om en persons aktiviteter; vilka denne
kommunicerar med, vad den gör, vem den träffar, vad den köper och vilka
val personen gör i olika situationer, osv. Typiska preferenser, vanor och
beteenden. Det kan tekniskt sett ske på många olika sätt, i olika miljöer och
över lång tid.

•

att snabbt söka i databaser med all denna insamlade information för att få
tillgång till en än mer detaljerad profil över personen. I princip kan detta ske
i realtid och vara baserat på information som personen inte alls behöver vara
medveten om att den finns lagrad. Detta sammantaget kan ligga till grund
för utformningen av personligt utformade tjänster.

Inför att dessa möjligheter ska vara allmänt spridda, finns anledning att fundera
över den personliga integriteten:
•

Mängden personlig information som lagras och cirkulerar runt i systemet
kommer att öka enormt.

•

Om och när biometriska gränssnitt kommer att användas blir datakvaliteten
på sådan personliga information att vara väsentligt högre än konventionell
personlig information och därmed kunna användas på fler innovativa sätt.

•

Om ubicomp-systemens individuellt anpassade tjänster överhuvudtaget ska
vara möjliga och meningsfulla, är det nödvändigt att följa och registrera en
stor del av människors olika aktiviteter under dygnet. Utan sådana indata
minskar värdet, användbarheten och meningen med många tänkta ubicomptjänster.

Detta är en utveckling som i allt väsentligt ligger några år framåt. Men om det ska
vara möjligt att få människor att känna sig trygga i en ubicomp-tillvaro, är det
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nödvändigt att systemen utformas för att tillgodose ett integritetsskydd. Annars kan
det bli svårt att få allmän acceptans för utvecklingen.
Tidiga ansatser som att t ex RFID-märka varor i handeln, pass eller pengar, har
mött motstånd av bl a integritetsskäl, att just sådana RFID-märkta saker skulle
kunna fjärravläsas utan bärarens vetskap eller godkännande.
Med tanke att betydligt mer ambitiösa och omfattande ubicomp-satsningar håller på
att utvecklas, kan det finnas risker för kommande motstånd mot en allmän
spridning av sådana system.
De risker som kan finnas med vissa ubicomp-system skiljer sig till arten inte så
mycket från vad som redan upplevs med datorer, internet och mobiler. Det är sådant
som identitetsstöld, illvilliga attacker, digital segregering, spamming och risk för
informationsstress. I ubicomp-system med utspridd sensorteknik framstår riskerna
för illvillig och otillåten övervakning som stora.
Möjligen är det så att om användaren upplever tillräcklig nytta av en tjänst, är det
lätt att skjuta eventuella risker i bakgrunden. Det visar sig hittills i användningen av
mobiltelefoner, där det är tekniskt möjligt att i efterhand spåra plats och tid för ett
samtal, att detta inte förskräcker flertalet användare. Nyttan överstiger risken för
upptäckt. I takt med att ubicomp utvecklas kommer riskerna för spårning,
övervakning, etc (även i realtid) att kunna bli betydligt större än med dagens
mobiler. Därför är rimligt att integritets- och dataskydd så långt möjligt byggs in i
systemen, så att användare inte aktivt behöver tänka på att skydda sig och sina
personliga data.
Om så vore, faller mycket av tanken med framtidens ubicomp-system som ju är
tänkta att verka diskret i bakgrunden för att leverera användaranpassade tjänster i
vardagssituationer – utan att användaren ska behöva hålla på med datorer eller
dataskydd.
Detta är en komplex fråga. En stor utmaning att lösa.
Informationsstress? Eller lugn av att vara informerad?

Att komma åt information och kunskap kommer att kunna ske mycket effektivt
genom ubiquitous computing. Åtkomsten blir möjlig överallt, när som helst genom
att systemet är ständigt tillgängligt. Informationen går att få anpassad till var man
befinner sig och i bästa fall också hänsyn tagen till det aktuella sammanhanget
(context sensitivity).
Användaren får tillgång till kontext-baserad information (som detaljerad karta över
stadsdelen, tidtabell för planerad resa, dynamisk navigeringshjälp) för att kunna
orientera sig, hitta fram till en önskad resurs och kunna fatta bättre beslut med ett
minimum av arbete. Mobila arbetsformer kan underlättas väsentligt om man kan få
och ge information var och när som helst.
Å andra sidan, användaren riskerar bli översköljd med information i sådana här
system. Det kan bli betydligt mer än vad som kommer genom internet idag. I
motsats till dagens pc-användning och internet som mestadels sker ”av och till”,
kommer ubiquitous computing att formligen omge människor nästan hela tiden
(särskilt dem som klär sig i sina kommunicerande kroppsnära system som kan är i

- 39 -

Ubiquitous Computing – en vision som kan bli verklighet

ständig multimedial kontakt med omvärlden).
Det kan göra den enskilde till måltavla för ständiga oinbjudna försök till påverkan
av till exempel reklam, marknadsföring, kontaktförsök av olika slag – en spamming
som kan bli många gånger större än i dagens epost. I en marknadssituation, där
kampen om människors medvetna uppmärksamhet står allt hårdare – och där det
blir allt svårare att fånga uppmärksamheten i ett tilltagande informationsbrus –
kommer kommersiella intressen att vara mycket uppfinningsrika.
En sådan utveckling kan innebära att det blir allt svårare att kunna slappna av
mentalt enbart genom att stänga av flödet av information och tjänster. Även om
användaren aktivt kan undanbe sig att bli påpressad viss information, eller filtrera
bort vissa typer av tjänster, så handlar det om att man måste vara aktiv och på
förhand ta ställning till vad man vill ha och inte ha tillgång till i ett ubicompsystem. Risken finns att människor ska uppleva störningar och avbrott i vardagen
genom ubiquitous computing.
Håller datasäkerheten?

Datasäkerheten kommer att vara en av största frågorna i utvecklingen av ubicomptillämpningar. Det ligger i sakens natur när systemen verkar på många platser och
det kanske är oklart hur långt systemen sträcker sig. De betjänar många människor
som ofta är mobila med många olika typer av tjänster. Datamängderna som
kommuniceras i trådlösa system kan bli enormt stora – väsentligt större än vad som
hanteras i dagens kommunikationssystem.
Till en del kan dessa frågor möjligen lösas med nästa generationens internet IPv6.
Den tekniken stödjer mobila tillämpningar och ger mycket hög datasäkerhet.
Stora utmaningar i utvecklingen av ubicomp-tillämpningar är att skapa mycket
säkra och tillförlitliga system (bättre än t ex dagens persondatorer eller mobiler),
som är billiga (så att de kan spridas för att verkligen bli ”ubiquitous”) och enkla att
använda. Därtill gäller det att hitta former för att reducera energibehovet. Det är
särskilt avgörande för användningen av sensornätverk i ubicomp-tillämpningar, så
att dessa sensorer kan fungera autonomt, långvarigt och säkert.
Har ubicomp potential att inkludera alla människor?

En öppen fråga är om framtida ubiquitous computing kommer att ha potentialen att
inkludera majoriteten människor med att leverera angelägna och praktiskt
användbara tjänster, många av dem innovativa. Kommer flertalet människor att
kunna få tillgång till sådana tjänster i sina vardagliga miljöer? Går det att lita på
ständig tillgång, säkerheten och att integriteten är tillräckligt skyddad?
Detta är frågor som är minst lika angelägna att lösa som att skapa de rent tekniska
förutsättningarna för ubicomp-tillämpningar. Det finns annars risk för någon form
av segregering mellan dem som har tillgång till ett ubicomp-baserat tjänsteutbud
och dem som inte har det.
Vad händer när alla och allt kan kommunicerar med allt och alla?

När datorerna framgent alltmer försvinner in i bakgrunden och vi delegerar mer
eller mindre komplexa processer eller uppgifter till ett ubicomp-system uppstår en
del frågor:
•

Hur många olika datorsystem kommer jag dagligen att omge mig med
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•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

2020?
Hur säkra är dessa system?
Hur kan jag alltid vara säker på att ett system arbetar helt och hållet för min
skull om jag inte alltid kan följa vad det gör? Vad har jag för garantier för
det?
Hur hanteras de enorma mängder data (kan vara många personliga
uppgifter) som fortlöpande genereras i dessa system?
Många ubicomp-system kommer att ha global räckvidd och vara mycket
komplexa – kommer vi överhuvudtaget kunna förstå dem?
Kommer ”dator-ovana” människor att känna förtroende för ubicomp-system
och ha en förmåga att hantera dem?
Kan jag som användare slå vakt om min integritet och skydda mig från att
uppgifter om mig och mina preferenser och beteenden inte sprids vidare,
lagras någonstans, jämförs med andra data och analyseras av någon som jag
inte känner?
Är ubicomp-system som bl a bygger på att lära känna mina personliga
preferenser överhuvudtaget förenliga med behovet av personlig integritet?
Kommer visionen om en ubiquitous computing där elektronisk digital
teknik bäddas in i praktiskt taget allting, alla ting och på alla platser att leda
till en dramatisk ökning av energiförbrukningen i samhället?
Efterhand är det möjligt att merparten av alla processer i samhället
(förvaltning, betalningar, biljettköp, informationsåtkomst, handel, banker,
resande, semestrande osv) kommer att ha en inblandning av ubiquitous
computing. Antingen kan ubicomp vara som ett stöd för verksamheten. Eller
så är tjänsterna tillgängliga enbart genom ubicomp. Kommer det att
innebära att människor i allmänhet blir tvungna att använda ubicomp om de
inte ska hamna utanför möjligheten att genomföra olika vardagliga uppgifter
som att informera sig, betala, köpa biljetter, osv?
Hur kommer ubiquitous computing att utvecklas i realiteten? Hur snabbt får
det spridning? Vilka effekter blir det i samhället?

Frågor som dessa (och många andra)
tyder på att utvecklingen
av framtidens ubiquitous computing
är en verkligt
STOR UTMANING.
Forskningen och utvecklingen inom ubiquitous computing är starkt visionsdriven.
Betänk att gapet mellan vision och verklighet kan vara stort.
Många av de tillämpningar som tillskrivs ubiquitous computing kan komma att ta
lång tid att förverkliga. Ännu längre tid kan det ta att få ut dem i bred användning
på en marknad. Andra tillämpningar kanske aldrig kommer att kunna genomföras.
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