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Sammanfattning 
 
  
 
 Detta arbete är en undersökning om vad en Jailbreaking av iPhone OS kan tillföra för 
en vanlig användare och även de utökade möjligheterna för utvecklare. Det syftar till att ge en lätt 
överskådlig förklaring om hur jailbreaking fungerar och vilka fördelar och nackdelar som följer med 
det valet. 

 Det var ett personligt intresse för modifikation av operativsystem som gav grunden för 
valet av denna undersökning. Efter det egna införskaffandet av en iPhone 3Gs i slutet av 2009 
utvecklades intresset för jailbreaking, något som successivt byggdes upp till en passion att vilja 
undersöka en iPhones fulla potential. 

 I rapporten kommer ett antal jämförelser att göras mellan ett native iPhone OS och ett 
Jailbreakat iPhone OS. Versionen är 3.1.3, vilken är den senaste stabila. Det presenteras viktiga paket 
som bevis för vad de extra funktioner som kan uppnås genom användandet av jailbreak. Det kommer 
även att beskrivas hur Jailbreak utförs. De paket som presenteras i arbetet kommer att vara de mest 
populära, funktionsrika och pålitliga utav de som finns tillgängliga inom jailbreak communityn. 

 Detta arbete resulterade i en redan förväntad bekräftelse att jailbreak har mycket att 
tillföra både normalanvändare för att utnyttja sin enhet med iPhone OS till sin fulla potential, men 
även för utvecklare som blivit nekade av Apple att få sälja sina produkter på AppStore eller helt 
enkelt bara vill utveckla utan Apples restriktioner och regler. Pengar finns absolut att tjäna genom 
Cydia Store eller liknade, vilket bevisas genom statistik och estimeringar. 
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Summary 

 

 This work is a study of what a jailbreak of the iPhone OS can provide for a normal user 
and also the expanded opportunities for developers. It aims to provide a transparent explanation of 
how jailbreaking works and what advantages and disadvantages that come with that choice. 

 
 It was a personal interest in the modification of operatingsystems that gave the basis 
for the selection of this analysis. Following its acquisition of an iPhone 3Gs by the end of 2009 it 
developed an interest in jailbreaking, which gradually developed into a passion to want to explore 
the full potential of an iPhone. 

 
 In this report comes a number of comparisons to be made between a native iPhone OS 
and Jailbreak iPhone OS. The version is 3.1.3, which is the latest stable. It presents important 
packages as proof of what the extra features that can be achieved by using jailbreak can bring. It will 
also describe how the jailbreak procedure is done. The package presents the work will be the most 
popular, feature-rich and reliable out of those available in the jailbreak community. 
  

 This work resulted in an already anticipated confirmation that the jailbreak has a lot to 
bring to both normal users to use their device with iPhone OS to its full potential, but also for 
developers who have been denied by Apple to sell their products on the AppStore, or simply 
want develop without Apple's restrictions and rules. Money is definitely serve through Cydia Store or 
similar, as evidenced by statistics and estimation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ricky Pettersson  15 april 2010 

Förord 
 
 Anti-jailbreakers need to realize that we’re not all criminals. A lot of us jailbreak for one 
simple reason; it allows our devices to reach their full potential -- unknown jailbreak user. 
 

 Detta arbete utfördes vid Linneuniversitetet i Kalmar och idén vidareutvecklades från en 
närliggande idé där en jämförelse mellan Andorid market och AppStore skulle genomföras. Denna idé 
bortprioriterades dock eftersom orimliga kostnader skulle uppstå. Så jailbreak var mer intressant för mig 
och mer fördelaktigt då en iPhone redan införskaffats. Arbetet hade även högre trolighet att lyckas 
eftersom jag redan testat på jailbreak och visste om dess komplikationer sedan tidigare.     
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Abstract  
 
 Rapporten handlar om hur jailbreaking fungerar och hur det kan användas för att utnyttja 
den aktuella enhetens fulla potential. Det genomförs noggranna tester av ett antal applikationer som har 
en stor variation av olika utökningar och möjligheter av iPhone OS, dessa applikationer laddas ner gratis 
eller inhandlas med av de betalningsalternativ som finns i Cydia Store. Jailbreakningen genomförs med 
Spirit jailbreak, sedan används Cydia och RockApp för installation och hantering av de applikationer som 
bevisar syftet av detta arbete. 
 
 
 Resultatet av arbetet kommer bli en genomgång av applikationer som innehar utökad 
funktionalitet mot vanliga AppStore applikationer. Även tweaks och teman kommer att presenteras i 
rapporten.  
 
 
 I detta arbete kommer samtliga enheter som kan Jailbreakas kallas för iPhone. Det menas 
alltså att även de möjligheter jag presenterar till iPhone ofta kan genomföras på en iPod touch eller en 
iPad. (enheter som kör iPhone OS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Apple, AppStore, iPhone, iPod, iPad, Jailbreak, Spirit,  
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1 Introduktion 

1.1 Allmänt om jailbreak 
 Med Jailbreak menas att en iPhone, iPod eller iPad låses upp och att valfri programkod 
kan köras på enheten utan att Apple först auktoriserar det. Viktigt att veta är att jailbreaking inte 
betyder att enheten i första steget är upplåst för att använda med vilken mobiloperatör som helst. 
Dock när en jailbreak är genomförd finns det ibland ytterligare upplåsningar för att genomföra detta.   

 

 

1.2 Bakgrund 
 Jailbreak är ett sätt för användare av iPhone OS att fritt kunna utöka potentialen på sin 
enhet genom att ta bort de restriktioner som Apple har i iPhone OS. Exempel på några vanliga 
begränsningar som användare av iPhone OS uttalar sig om är avsaknad av att kunna köra flera 
applikationer samtidigt(multitasking), att kunna göra sin enhet mer personlig genom teman eller att 
kunna påverka hur sin enhet fungerar. Men även kravet på användning av Apples egna hårdvara och 
mjukvara vid utveckling av godkända applikationer mot AppStore.  Många av  dessa restriktioner kan 
undvikas eller genomföras annorlunda när en jailbreak genomförts.  

 

 

1.3 Syfte  
 Syftet med detta examensarbete är att undersöka de olika möjligheterna som 
tillkommer när man har jailbreakat en iPhone eller enhet som kör iPhone OS, att förstå de lagliga 
aspekterna och kunna avgöra om jailbreaking, som påstås av vissa är en olaglig verksamhet, är ett 
viktigt verktyg för både normalanvändare och utvecklare för att kunna utnyttja iPhone OS fullt ut. 
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1.4 Metod  
 Undersökningen består av teori från pålitliga källor som skall klargöra vad som 
verkligen gäller vid en jailbreak av en iPhone. Statistik kommer finnas över hur den målgruppen som 
använder sig av ett jailbreakat iPhone OS prioriterar.  Praktisk testning av de mest populära och 
stabila paketen genomförs för "proof of concept". Paketen som redovisas i detta arbete kommer att 
testas om de har utökad funktion utöver AppStore och iPhone OS i native läge.  

 

1.5 Mål 
 Målet är att kunna bevisa en utökad funktionalitet av iPhone OS och därigenom visa 

dess fulla potential. Genom detta arbete ska även grundlig information ges angående jailbreak, dess 

lagliga aspekter och att jailbreak har en Community med en enorm målgrupp med tekniskt 

intresserade användare och att utvecklare kan jobba mot denna målgrupp. Dessa utvecklare kan 

även jobba med vilka utvecklingsverktyg de vill och utan Apples restriktioner. Vill även påpeka att 

Cydia Store eller liknande, kan ses som en andra chans om Apple nekar en applikation på AppStore. 

 

1.6 Avgränsningar 
 Rapporten kommer att fokusera på att tydliggöra vad jailbreak kan tillföra och det 

kommer även att ges exempel på ett större antal applikationer, tweaks och teman . Detta kommer 

begränsas till det som känns mest objektivt prioriterade och även intressanta från ett 

utvecklarperspektiv. Genom att undersöka popularitet kommer samtliga områden att bedömas 

likvärdigt. Arbetet kommer inte att hantera multipla paket som utför samma sak. Till exempel. 

teman.     
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1.7 Förkortningar  
 

iPhone OS  iPhone Operating System 

IDE   Integrated Development Environment 

OS   Operating System 

SDK  Software Development kit 

GUI  Graphical user interface 

API  Application Programming Interface 

SSH  Secure Shell 

UDID  Unique Data Item Description 

VNC  Virtual Network Computing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface
http://sv.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
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1.8 Terminologi 
 
Objective C objektorienterat programmeringsspråk som utökar funktionaliteten från C 
 
C  Strukturerat programmeringspråk som jobbar nära hårdvaran. 
 
Proof of Consept Ett bevis på att en idé eller metod har kunnat genomföras på korrekt 

  sätt. 
Hackare   Datorentusiast med stort intresse av att få en fullständig förståelse av 

  tekniska system  
Crackare  En crackare arbetar med att ta sig förbi olika former av säkerhetsspärrar i 

  datorsystem. 
bootROM Ett BIOS som ansvarar för uppstarten av operativsystemet på en enhet. 
 
SSH  Nätverksprotokoll för säker anslutning mellan datorer.   
 
Pinch Media   Företag specialiserat på att spåra och föra statistik över använda 

  applikationer. 
Alpha, Beta. Testnings stadier inför release av applikationer. Används av utvecklare för 

  att hitta buggar. 
.ipa   Programfil för applikationer för iPhone OS från Apple 
 
Springboard En applikation som ritar ut gränssnittet i iPhone OS,  letar dynamiskt efter 

  applikationer i filsystemet. 
lockscreen Det som visas på skärmen när enheten är låst. 
  
Native  I denna undersökning refererar detta ord till iPhone OS i ett default icke 

  jailbreakat läge. 
Paket  Paket kan vara applikationer, tweaks och teman i detta arbete. 
 
Tweak  Trimning/optimering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A4kerhetssp%C3%A4rr&action=edit&redlink=1
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2 Teori 

2.1 Historian  bakom jailbreak 
 Jailbreak kom första gången till IPhone OS 1.0  i Juli 2007,  och skapades i första hand 
för att lägga till egna simpla ringsignaler till iPhone OS.  Inom en månad 
efter att detta jailbreak kom ut till allmänheten, skapades det första tredje 
parts spelet till iPhone som krävde att man hade en upplåst iPhone för att 
kunna köras. Detta spel var ett simpelt spel som handlade om att man  
skulle skjuta sönder en Zune media player, se bild 1,  vilket var Microsofts 
motsvarighet till Apple touch. Detta var ett "Proof of Concept"  spel för att 
bevisa att det gick att köra kod som inte godkänts av Apple.  Anonyma 
hackare skapade senare ett permanent jailbreak till iPhone OS 1.0. 

 När iPhone OS 2.0 släpptes, täppte Apple till de säkerhetshål 
som användes vid föregående version av operativet för att åstakomma en 
jailbreak. Men ett team skapades, vid namn IPhone Dev Team. De fann ett 
nytt säkerhetshål som de utnyttjade för att skapa ett väldigt populärt 
verktyg som kallas PwnageTool. Detta var för Mac OSX användare och var det första jailbreak som 
hade ett grafiskt interface, vilket gjorde det lättare för fler normalanvändare att genomföra en 
jailbreak.  

 IPhone Dev Team har efter detta utvecklat sitt verktyg för både PC och Mac OSX vid 
senare tillfällen och skapade även ett Jailbreak för iPhone OS 3.0 redan tre månader efter den 
versionen av iPhone OS släpptes i mars 2009.  

 IPhone OS 3.1 släpptes i september 2009 och i den uppdateringen hade Apple 
ytterligare en gång täppt till det säkerhetshål som användes för att jailbreaka version 3.0. Dock 
dröjde det inte länge innan IPhone Dev Team släppt en ny version som även fungerade för version 
3.1.   

 En annan hackare som heter George Hotz(alias Geohot) utvecklade ett 
jailbreakverktyg kallat blackra1n till de mindre uppdateringarna av iPhone OS 3.1 (3.1.1 och 3.1.2) 
och de fungerade lite olika beroende på vilken bootROM och enhet som användes. Detta gjorde att 
vissa iPod Touch modeller och 3G modellen av iPhone kunde få en komplett jailbreak medans de 
senare versionerna av iPhone 3Gs fick en så kallad "tethered jailbreak". Det innebär att enheten 
håller sig jailbreakad så länge den är igång. Men skulle den stängas av så måste den startas med hjälp 
av jailbreak-verktyget genom datorn. Görs inte detta går enheten inte att starta och iPhonen måste 
återställas till fabriksinställningar, vilket tar bort allt som är relaterat till jailbreak i enheten.  

Nu i maj 2010, när denna artikel skrevs släpptes ett jailbreak verktyg som klarar att jailbreaka alla 
publika releaser av iPhone OS. Inklusive versionerna 3.1.2 och 3.2 som körs på IPaden. Detta verktyg 
heter Spirit Jailbreak och består endast av en knapp i ett minimalt fönster(1). 

 

 

 

 

 

Figur 1 Zune vs  iPhone,  

osignerat spel 
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2.2 Jailbreak Virus och maskar   
 Jailbreak har blivit anklagat för att vara anledningen till en säkerhets nedgradering av 
själva enheten, vilket media utnyttjade. Denna säkerhetsrisk är SSH. SSH är ett väldigt populärt 
nätverksprotokoll som används av många jailbreakanvändare för att trådlöst ansluta från en dator till 
sin iPhone och därigenom kunna editera i filsystemet. Problemet med SSH i detta sammanhang är att 
det är lösenordsbaserat, för att kunna ansluta till en iPhone med SSH behöver man ett lösenord. 

 Apple sätter inte unika lösenord på alla enheter, utan använder sig utav ett standard 
lösenord. Detta för att en normal användare inte behöver lösenordet. Detta lösenord används dock  
vid anslutning via SSH och alla enheter som säljs har ett root(admin) lösenord vilket är alpine. Detta 
använde sig en Australiensk student, vid namn Aschley Towns of Wollongong, av för att utveckla en 
nätverksmask som anslöt sig automatiskt till olika enheter som kör iPhone OS med SSH installerat 
och där default lösenordet fortfarande är kvar.  Masken innehöll ej skadlig kod utan utförde ett 
enkelt byte av bakgrundsbilden. Masken tillverkades för att göra folk medvetna om säkerhetsrisken 
som uppstår när lösenordet inte byts vid installation av SSH. Masken kallades senare för iKee. Tyvärr 
användes källkoden från iKee för att göra virus med skadlig kod efter att den publicerats.  

 Enkel fix av detta problem är att byta lösenordet. Antingen genom en terminal, som 
kan antas vara krångligare. Smidigast är dock att applikationen RockApp har en förfrågan som ändrar 
detta lösenord vid installation av programmet. Bytet av lösenord på enheten ger fullständigt 
skydd(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ricky Pettersson  15 april 2010 

Sida | 7  

2.3 Jailbreak lagligt eller olagligt  
 Det är fortfarande inte bestämt enligt lagar om det är olagligt att jailbreaka sin iPhone. 
Apple gör dock allt vad de kan för att kunna få jailbreaking olagligt. Detta gör de med argument om 
att iPhone OS plattformen blir negativt drabbad och att kreativiteten att göra bra applikationer 
försvinner. Dock verkar det endast vara Apple som tycker detta och mängder av motargument 
bevisar att utvecklare blir mer uppmuntrande att just utveckla om Apple släpper på sina strama 
tyglar.  

 Det finns alltså inte än lagar och regler som säger att det är direkt olagligt att 
jailbreaka. Men det finns saker som är olagligt som blir lättare tillgängliga med hjälp av jailbreaking. 
Det påpekas från vissa parter att majoriteten av de som jailbreakar gör det för att kunna köra 
applikationer som redan finns i AppStore. Alltså använda sig av egen installerare för att installera 
crackade applikationer utanför Apples kontroller(2, 3). 

  Detta är förstås direkt olagligt eftersom alla applikationer i Appstore är copywrite 
skyddade av skaparna till de enskilda applikationerna och Apple. 

 Många misstolkar även jailbreak med upplåsning av operatörslåset. Om det nu 
existerar ett operatörslås så finns det paket som tar bort operatörslåset. Dock endast till vissa 
firmwares och det sker inte i samband med själva jailbreakningen. Även detta är oklart ur laglig 
synpunkt. Men återigen möjliggör jailbreak att en upplåsning av operatörslåset kan genomföras. 

 Enhetens garanti är ett annat problem. Jailbreak är 
mjukvarurelaterat och borde därför aldrig kunna förstöra en enhets 
garanti på så vis  att den inte går att få tillbaka till ursprungligt skick. Man 
ska alltid kunna återställa en enhet med iPhone OS med hjälp av iTunes. 
Det finns nämnligen ett DFU-mode på samtliga enheter. Detta är ett 
återställningsläge som finns inlagt i hårdvaran och inte går att ändra 
genom modifikation av mjukvaran, se bild 2. Så om all hårdvara är 
fungerande så kan enheten alltid återställas på det viset.  

 Dock kommer garantin inte gälla om det går att bevisa att 
den är jailbreakad. Ett klassiskt garantifel är att skärmen slocknar. Om 
enheten då lämnas in för ett garantiärende och är jailbreakad kan man 
bli nekad hjälp. 

 

 

 

2.4  Undantag   
 Apple har mjukvarurelaterade begränsningar på vissa komponenter i de olika 
enheterna. Ljusstyrkan på skärmen och ljudvolymen till högtalaren är bra exempel på detta. 
Skärmens ljusstyrka går att höja mer med hjälp av tweaks. Även ljudvolymen går att höja mer. Logiskt 
nog begränsades dessa av Apple för att förlänga livslängden på dem.  

 

 

 

Figur 2 Restore mode, 

återställningsläge 
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2.5 Hur skapas en jailbreak? 
 De datorkunniga personer som skapar applikationer och verktyg för att kunna 
genomföra en jailbreak på en enhet med IPhone OS kallas för Crackare. Dessa Crackare skapar sitt 
verktyg genom att väldigt noggrant studera hur IPhone operativet fungerar och letar efter säkerhets 
hål(4). Dessa säkerhetshål används sedan för att komma förbi det rättighetsbaserade systemet som 
de flesta operativ system använder sig av idag. När en iPhone införskaffas kommer det finnas 
användar"user"- rättigheter till de funktioner som finns i systemet. Detta innebär att man INTE har 
tillgång till hela systemet och kan göra vad man vill. Hela syftet med att jailbreaka sin enhet är just för 
att få tillgång till hela systemet och det är precis vad dessa personer åstadkommer genom att 
använda sig av säkerhetshål som gör att rättigheterna öppnas till root "admin", vilket medför en 
tillgänglighet till filsystemet.  

2.6 Stabilitet 
 Apple har gjort en väldigt pålitlig enhet i grundutförande, i alla fall mjukvarumässigt. 

Jailbreaking medför att denna garanti förflyttas från Apples ansvar till användares händer. Det går 

därmed inte att skylla på att Apples mjukvara är instabil eller beter sig på ett konstigt sätt i samband 

med jailbreaking. Stabiliteten i enheten kan försämras det får man förvänta sig.  

En iPhone efter jailbreak kan bli så pass instabil att en totalåterställning på telefonen kan krävas. Ett 

smart drag är att göra en backup på all känslig data som finns på telefonen innan nya paket eller 

uppdateringar av befintliga paket installeras från Cydia eller liknande. 

 

2.6.1  Mobile Substrate och  Rock Extensions 

 

 När en iPhone blivit jailbreakad och iPhone OS får problem 

finns det ett säkerhetsläge som tillfälligt stänger av alla installerade paket, 

se bild 3. Detta läge kan telefonen hamna i  om man installerar paket som 

ej fungerar eller är buggiga. Mobile Substrate och Rock Extensions är två 

hanterare som kan stänga av och på installerade paket, vilket ofta kan 

hjälpa användaren att avinstallera det felaktiga paketet och på så vis 

återfå stabilitet. Om det inte går kan en backup i alla fall göras på viktig 

information innan man måste göra en total återställning och börja om från 

början med ett icke modifierat OS. 

 

 

 

 

 

Figur 3 Sad iPhone, säkert 

läge(safemode) 
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2.7 AppStore 
 AppStore är Apples stora mobila marknad för åtkomst till alla applikationer som finns 
till iPhone OS och då är godkända av Apple och är godkända av deras villkor. I denna butik finns 
applikationer som utvecklats med korrekta regler och med iPhone SDK. 

 AppStore är en otroligt lyckad satsning av Apple och har fram till idag över 200,000 
applikationer tillgängliga och har haft mer än 4,000,000,000 nerladdningar av de tillgängliga 
applikationerna. 

 Om man sedan tittar på de estimeringar som gjorts om hur många användare som 
faktiskt genomför en jailbreak, kan en tydlig marknad ses inom iPhone OS men utanför AppStore(5).   

 

2.8 Statistik 
  Jay Freeman, som är skaparen av applikationen Cydia, estimerar att 8.5% av alla iPods 
och  iPhones är  jailbreakade. Vilket innebär ungefär 4 miljoner användare,  470.000 personer utav 
dem ansluter dagligen till Cydia och har handlat för över $220.000.  

 När Cydia Store öppnades, släpptes en applikation lik My3g applikationen redovisad i 
resultatet. Utvecklaren av denna applikation tjänade $19.000 på 2 veckor(6). 

OBS OBS OBS , dessa siffror är från Augusti 2009 , Cydia Store har bara existerat sedan Mars 2009. 
Mer aktuella siffror har ej hittats, så man kan bara konstatera att tillväxten är enorm.  

 

2.9 Applikationsutveckling 
  

 När utveckling mot iPhone OS sker medför det krav på hårdvaran. Apple har ganska 
enkla men stränga regler.  Utveckling till Apple-produkter bör ske på en dator från just Apple som då 
kör ett MAC OS X operativsystem.  En iPhone-applikation kan alltså inte utvecklas fullständigt från 
andra datorer än de som är Intel-baserade med Mac OS X Leopard (10.5) eller Snow Leopard (10.6) 
med utvecklingsverktyget Xcode och den officiella iPhone SDK:n installerad.  

 Det finns självklart utvecklingsverktyg som kan användas för utveckling av iPhone 
applikationer i andra operativsystem men då kommer applikationen INTE kunna bli godkänd av Apple 
och därför inte kan publiceras ut på AppStore.  

 Vid utveckling mot jailbreak communityn gäller inte dessa inlåsta regler. 
Utvecklingsverktyg från andra tillverkare än Apple kan användas. Företaget IBM har skapat plugins 
för den välkända utvecklingsmiljön Eclipce, där Eclipce fungerar både på Mac OSX och Windows men 
även under Linux.  Man programmerar fortfarande under programmeringsspråket Objective C(7).  

 Adobe har stöd i sin utvecklingsmiljö Adobe Flash CS5 för att skapa applikationer till 
iPhone OS. De applikationer skapade med detta verktyg blev nyligen utslängda från AppStore. 
Verktyget är dock fullt dugligt för att arbeta med mot jailbreak Communityn och Cydia Store(8). 

 DragonFireSDK är en SDK som fungerar fullt ut på Windows och ingen programmering  
med Objective C kod görs. Istället används C/C++. Här får man med iPhone simulator och komplett 
dokumentation(9). 

http://developer.apple.com/iphone/index.action#downloads
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 Det utvecklas hela tiden portningar av olika slag för att kunna köra olika kod i iPhone 
OS. Dock inget stabilt nog för att ta med i denna rapport utöver de redan nämnda. 

 

 

2.10 Apples utvecklingsprocedur  
 För att utveckla till iPhone OS behöver man en Mac OSX dator med operativsystemet 

Leopard, eller Snow Leopard som är den senaste versionen. Xcode är gratis om operativsystemet är 

av version 10.6 eller nyare. Sedan krävs ett utvecklingsverktyg. Det tillgängliga heter Xcode. Xcode är 

en komplett utvecklingsmiljö som innehåller allt som behövs i mjukvara för att utveckla en godkänd, 

bra och kraftfull applikation till iPhone OS.  

 

2.11  Xcode IDE 
Xcode 3.2  

 Xcode är en komplett utvecklings miljö som innehåller det mesta som 

behövs för utveckling till Apples produkter och däribland applikationer till iPhone OS.  

Interface Builder 

 Interface Builder är en del av Xcode 3.2 och används för att bygga 

interface till applikationer genom ett välutvecklat grafiskt gränssnitt. 

Instruments for Performance Analysis 

 För att få optimal prestanda och bästa möjliga upplevelse av en 

applikation kan detta verktyg ge en möjlighet att hitta och rätta till prestandaproblem 

och minnesläckor. 

iPhone Simulator 

Vid utveckling av iPhone applikationer fås även tillgång till en iPhone simulator för att spara tid då 

man inte behöver testköra sina applikationer på en fysisk enhet(10).  
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2.11.1 Utvecklingsprocedur mot jailbreak 

 Den rekommenderade utvecklingsproceduren mot Jailbreak Communityn är exakt den 
samma som för applikationer mot AppStore. Dock här har utvecklaren större friheter och får 
möjligheten att välja hur de vill utveckla sin applikation samt hur den ska distribueras. Alltså mer 
frihet. Vill ge ett exempel med applikationen GrooveShark, en applikation väldigt lik Spotify men där 
man kan ladda upp egen musik på deras servrar. Apple anser detta olagligt,  vilket gjorde att de fick 
distribuera sin applikation själva och de har de lyckats med(11). 
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2.12 Cydia 

2.12.1 Allmänt 

Cydia är en applikation likt AppStore och är den mest kända 
ingångsvägen till att kunna använda sig av 3:e parts applikationer 
och tweaks.  Denna applikation utvecklades av Jay Freeman (alias 
"Saurik") och installeras oftast i samband med att en Jailbreak 
genomförts. Cydia är den mest kända applikationen för detta 
ändamål.  

Cydias startsida innehåller tips för att komma igång med 
nerladdning av paket som är populära, även tillgång till Cydia Store 
fås här igenom, se bild 4. 

 

 

2.12.2 Cydia GUI 

Cydia innehåller 3 olika GUI varianter, se bild 5. Det är ett rent 
grafiskt, ett hacker interface och ett rent utvecklar interface. Det grafiska 
innebär att användare kan söka sig fram och hitta paket för att sedan ladda 
ner och installera på sin iPhone. Ett Hacker interface tillför några alternativ 
som hjälper till vid utveckling.  

Ett rent utvecklar interface används av de som vill hantera paket 
utan några filter alls. Dessa filter är till för att blockera kod som inte är 
färdigutvecklat eller stabilt nog för normala användare.  Alltså Beta 
releaser av paket. 

 

 

 

2.12.3 Cydia Store 

 Cydia store är en betaltjänst för applikationer, tweaks och 
teman som endast kan nås genom en jailbreakad enhet, se figur 6. 
Vid köp på Cydia Store används oftast PayPal eller AmazonPayment. 
Likt det AppleID som krävs vid betalning på AppStore, använder man 
istället sitt Facebook-konto eller sitt Google-konto för att identifiera 
sig. Då kan man synka inhandlade applikationer med sitt konto. När 
en sådan här synkning till ett specifikt konto existerar skapas då 
funktionaliteten att enheten kan bytas, att operativsystemet kan 
uppdateras eller att en återställning av iPhone OS kan genomföras, 
och att då  applikationen ska kunna laddas ner igen utan ny betalning 
av applikationen. 

 

Figur 4 Cydia Start 

Figur 5 Cydia GUI Choice 

Figur 6 Cydia Store 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jay_Freeman&action=edit&redlink=1
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2.12.4 Cydia Development 

 

Det finns många exempel på applikationer som lyckats genom 
Cydia efter att AppStore nekat dem. Det finns mängder av 
anledningar till varför Apple inte godkänner applikationer. Det kan 
vara att en applikation är för lik en original applikation som följer 
med operativsystemet från början.  Eller att man använder otillåtna 
verktyg vid utvecklingen av applikationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.5 Cydia Sources 

Cydia är uppbyggt på ett källsystem, där vem som helst kan 
lägga upp en egen källa i form av en url till en repository sida med 
paket som kan hämtas hem. Man kan ansöka till de mer betrodda 
källorna eller skaparen av Cydia för att få sin källa eller sitt paket 
”betrott” och då bli signerad av den ansökta parten. Detta är då för 
de som vill vara säkra på att paket gör det skall göra. Man kan då 
som användare se det som en säkerhetsprocedur. I bild 7 syns 3 
egna källor inlagda av mig. Dessa är inte betrodda med signerade 
paket. Man ser även källan BigBoss som är en källa som är betrodd 
och bara innehar paket som är signerade av dem och på så vis 
intygar BigBoss att det inte finns skadlig kod i deras paket.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Sources, källsystem för 

paket 
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2.12.6 Cydia Installer 

 

Här i bild 8 ser man hur det ser ut när ett paket som valts ut 
för installation börjar att installeras. Detta görs genom en debian 
installerare. Man väljer samma paket igen om man vill göra en 
uppdatering av paketet eller om man vill avinstallera det. 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.7 Efterföljare 

Efter Cydias ankomst har det tillkommit fler liknande applikationer som ICY och RockApp. 
RockApp är den applikation som får mest uppmärksamhet just nu. ICY har exakt samma syfte som 
både Cydia och RockApp så rapporten kommer inte att presentera information om ICY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Cydia Installer, 

Debian paket installerare 
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2.13 RockApp 

2.13.1 Allmänt 

 RockApp är har samma syfte som Cydia; att hantera, 

hitta och utnyttja de paket som jailbreak communityn använder. 

RockApp är en applikation som har jobbat mycket för att göra  sin 

applikation snabb i jämförelse med Cydia. 

 

 

 

 

2.13.2 Rock ID/ RockApp Store 

I bild 10 ser man hur det ser ut när man införskaffat ett RockID. Detta ID 

är helt gratis och innebär att man får ett RockApp konto. Man får då 

tillgång till RockApps motsvarighet till Cydia Store. Den heter enkelt Rock 

Store och möjliggör att man kan köpa applikationer på RockApp. Många 

paket som är intressanta går dock endast att inhandlas via Cydia Store. 

Men de licenserna som skapas kan RockApp hantera liksom Cydia. Vilket 

gör att deras Backup av applikationer fungerar mycket bra. 

 

 

 

2.13.3 RockApp Backup 

 Bild 11 visar det backup system som RockApp 

använder sig av. 5 stycken backups kommer automatiskt att läggas 

till med tiden. Möjligheten finns att låsa olika kombinationer av 

dessa om man uppnår ett läge som verkar mycket stabilt. Man ser 

även här att man kan köra en enhet med iPhone OS stabilt med över 

200 paket installerade.  

 

 

 

Figur 9 RockApp Start 

Figur 10 Rock ID, RockApp 

konto 

Figur 11 RockApp Backup 
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2.13.4 RockApp Rating 

RockApp har ett system för betygsättning av samtliga paket. Det 

fungerar likadant som  AppStore gör. Detta kommer att användas i 

rapporten för att hitta de paket som är stabilast, mest populära och för 

att undvika krascher av systemet. 

 

 

 

 

 

 

2.13.5 Skillnader 

 

 RockApp har en mycket snabbare gränssnitt och har byggt ett GUI som kan köras 

samtidigt som dess installerare av paket kan arbeta i backgrunden. Detta är inte ens möjligt i Cydia. 

Man kan även installera paket i flera steg och därmed vänta med att gå ur applikationen innan de nya 

paketen börjar köras. 

 

 

 

Figur 12 RockApp Rating, 

betygssystem över paket 

Figur 13 RockApp VS Cydia, diagram över snabbhet i applikationerna. 



Ricky Pettersson  15 april 2010 

Sida | 17  

3 Metod 
 

3.1 Utförande  

 En jailbreak utfördes. Spirit var de jailbreak-verktyg för version 3.1.3(7E18) som 
användes. Baseband 05.12.01 är installerad på aktuell enhet och medför att en komplett Jailbreak 
kommer kunna genomföras(ej tethered ). Cydia Installeras i samband med att Jailbreak genomförts. 
Efter det installerades RockApp för att få de nödvändiga backup funktioner som behövs om något 
skulle gå fel under testperioden. Efter detta installerades de mest populära paketen, vars funktioner 
testades. Skärmdump skapades på aktuellt paket. Även köp från Cydia-Store och RockApp 
genomfördes. 

 Undersökningen skedde under ca 2 månader och sköttes så objektivt som möjligt. Alla 
tester skedde på en iPhone 3Gs inköpt i slutet av 2009, fullt uppdaterad.  

3.2 Urval 

 Olika paket kommer testas, där prioriteten läggs på de paket som är mest populära 

och pålitliga. De paket som kommer presenteras kommer ha förmågan att utöka potentialen av 

iPhone OS eller inte ha godkänd koppling mot AppStore. En stor mängd paket kommer inte att tas 

upp i denna rapport alls. Antingen för total avsaknad av relevans med arbetet. 

 

3.3 Reliabilitet 

 Resultaten kommer ha hög reliabilitet eftersom de flesta tweaks, teman och 

applikationer som kommer testas kommer vara ett direkt bevis på vad man kan åstadkomma med en 

jailbreak. Detta är självklart eftersom iPhone OS i native läge utan jailbreak då är ganska begränsad 

och ej kan köra de paket som är redovisade. De finns ej finns tillgängliga i AppStore. Om den utökade 

funktionaliteten hos paketen redan finns i iPhone OS, eller tillgänglig på AppStore kommer syftet att 

presenteras noggrant.   
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4 Resultat  
 

4.1 Allmänt 

 Under testperioden testades hundratals paket, vilket resulterade i funna bevis på 
utökad funktionalitet. Jailbreak är en otrolig utbyggnad av iPhone OS som är en självklarhet att göra 
om man vill ha ut full potential av sin enhet. Dock tycker jag att den delen som innebär installation av 
olagliga AppStore applikationer är överflödig. Mitt intresse fångades mest av möjligheten att kunna 
gör sin enhet unik och personlig. 

4.2 Applikationer 

 Man ser ganska omgående att de mest populära applikationerna som laddas ner från 
Cydia och RockApp sällan är spel eller applikationer som har syfte att vara rent tidfördriv. Man får 
bortse från emulatorer av äldre spelenheter. Anledningen där kan dock vara både den utökade 
funktionaliteten eller just för att kunna spela.    

4.3 Stream 

 Att strömma populära Tv-serier, filmer och anime direkt till telefonen finns det 
mängder av applikationer som kan åstadkomma. Dessa fungerar dock ofta inte i Sverige, utan bara i 
USA, vilket är en anledning till bortprioritering i detta arbete.  

4.4 Tweaks  

 Tweaks är av stort intresse då de är merparten av de paket som laddas ner. De märks 
verkligen att Jailbreakare är intresserade av att öka just potentialen av enheten. Kanske kan man 
förutse att det är just tekniskt intresserade människor som just utför en jailbreak från början och att 
en person med mindre intresse av teknik faktiskt inte ens testar på jailbreak.   

4.5 Teman 

 Det finns en uppsjö av teman. Både hög och låg kvalitet samt olika omfattningar. En 
del har bara en ändrad bakgrund, andra ändrar i princip varje grafiskt element i enheten. Ett tema är 
ett ganska enkelt paket att utveckla. Därför tillkommer teman oftare än andra paket.  
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4.6 Bevis på utökad funktionalitet 

 

 

PwnTunes - 9.99 € , Cydia Store 

 När man vanligtvis ansluter en 
iPhone till en dator via USB, så är det endast 
foton(DCIM) från kameran på själva enheten som 
går att hitta från Windows Explorer, se bild 14. För 
att kunna förflytta musik till och från enheten 
måste iTunes installeras och synkas. Dock med 
detta tweak får man mer rättigheter direkt i 
Windows och möjliggör därmed Drag&Drop för 
musik till iPhone. iTunes behövs inte alls för att 
kunna lägga till, ta bort eller ändra den musik som 
redan finns. Enheten fungerar alltså precis som ett 
USB minne och är inte låst till enstaka datorer som 
vid användandet av iTunes. 

 

 

 

 

 

SB Settings - gratis 

 För att göra en sådan enkel sak som att stänga av 
eller på bluetooth, måste dessa steg utföras; lockscreen-
>springboard->settings->general->bluetooth->on/off. Detta är 
extremt omständigt. Samma sak är det vid avstängning av Wifi 
eller att nå flygplansläge. SBsettings är en flik som kommer ner 
från ovansidan på skärmen när man drar ett finger över klockan i 
statusfältet, se bild 15. Denna flik är alltid tillgänglig och det går 
då att få tillgång till ett antal knappar. Med dessa knappar kan 
man stänga av och på Wifi, bluetooth och mycket annat. Det går 
även att se ip-adresser och hur mycket RAM som finns tillgängligt. 
Även processer kan hanteras från denna vy. 

 

 

 

 

 

Figur 14 PwnTunes Extension, hantera musik enkelt 

Figur 15 SB-Settings, flik med 

viktiga switchar. 



Ricky Pettersson  15 april 2010 

Sida | 20  

 

 

 

Music Controls -  $ 4,99, Cydia Store 

 iPod musikspelaren i iPhone kan styras genom att 
man dubbelklickar på home-knappen. Den funktionen finns redan 
utan jailbreak. Paketet Music Controls med hjälp av Backgrounder, 
se bild 17,  använder sig av de kontroller som redan finns för iPod 
och implementerar de med alla andra musikspelare som finns till 
iPhone idag, t ex Spotify, Pandora radio eller GrooveShark. Ingen 
skillnad märks därmed om iPod körs eller Spotify. Detta syns i bild 
16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backgrounder - gratis  

 Multitasking är den största nyheten som 
kommer till nya iPhone OS 4.0 när det släpps. Till Jailbreakade 
iPhone finns det dock sedan ett bra tag tillbaka ett tweak som 
gör att det går att köra flera program samtidigt. Funktionen är 
inte lika optimerad som de inbyggda funktionerna, men det 
möjliggör att man kan surfa och lyssna på Spotify samtidigt. 
Backgrounder möjliggör alltså att applikationerna har 
möjligheten att kunna köras i bakgrunden så länge det finns 
minne tillgängligt. När backgrounder aktiveras ser det ut som 
på bild 17 innan applikationen läggs i bakgrunden.  

 

 

 

 

Figur 16 Music Controls, Samtliga 

musikspelare fungerar som iPod 

Figur 17 Backgrounder, möjliggör 

multitasking 
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Activator - gratis 

 Detta är en ganska ny tweak. Activator har alla de 
vanliga gesterna registrerade för att utföra händelser i iPhone OS. 
Denna tweak styr alltså vilken applikation som skall göra vad vid en 
specifik  händelse. En vanlig gest är att iPod popup fältet kommer vid 
en dubbeltrycknig av homeknappen, detta går att ändra likt bild 18.   

 

 

 

 

 

 

 

 

My3g -  $ 2,79, RockApp 

 

 Apple har restriktioner som gäller nerladdning av 
data över 3g nätet. Oftast är det viss mängd data som är tillåten att 
laddas ner på en gång. Apple har även förbjudigt vissa 
applikationer att fungera om inte enheten är uppkopplad till ett 
Wifi nätverk. Vissa VoIP tjänster finns tillgängliga idag på AppStore. 
Skype är ett exempel, detta program möjliggör att man kan ringa 
gratis över internet.  AppStore tyckte dock bara det skulle vara 
möjligt att ringa med Skype över en Wifi koppling och nekade först 
Skype  över 3g(12). Applikationen My3g lurar alla applikationer 
som finns på iPhonen att den är ansluten till ett Wifi nätverk och 
på så sett försvinner dessa restriktioner. obs Skype över 3g blev 
godkänt vid ett senare tillfälle(13).  Man kan se på bild 19 att 
AppStore applikationen här är upplåst från dessa restriktioner. 

 

 

 

 

Figur 18 Activator, system för 

aktivering genom gester och 

knapptryckningar 

Figur 19 My3g, program som lurar 

applikationer att uppkoppling mot 

Wifi finns 
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MyWi-  $ 9,99, RockApp 

 

 MyWi möjliggör Internet Tethering, alltså att dela sin 
internetanslutning med andra enheter. IPhone har haft möjlighet att 
dela sin anslutning via USB eller bluetooth sedan tidigare.  Dock har 
vissa telefonoperatörer stängt av denna funktion. MyWi möjliggör 
detta igen för samtliga iPhone enheter med ett operativ nyare än 
version 3.1. Utöver att en iPhone kan dela sin internetanslutning 
över USB och bluetooth klarar den även av att skapa en Wifi-hotspot 
som flera datorer kan ansluta sig till över just Wifi, alternativet syns 
på bild 20. MyWi delar sedan sin internetuppkoppling över 3g med 
dessa datorer. Denna hotspot kan hållas privat med hjälp av WEP 
kryptering.  

 

 

 

 

 

Haptic Pro-  $ 2,99 RockApp 

 

 Vibratorn i iPhone används inte så mycket mer än 
när telefonen ringer, man får sms eller notiser. Haptic Pro 
använder vibratorn i iPhone för att hjälpa användare att skriva 
rätt. Då den simulerar känslan av ett riktigt tangentbord. När 
man normalt skriver en text på iPhone kommer endast ett litet 
klick-ljud. Denna applikation har samma funktion, just att guida 
den som skriver att ett tryck registrerats korrekt. Haptic Pro gör 
helt enkelt detta med vibratorn. Exempel syns på bild 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 MyWi, skapar en Wifi-

hotspot 

Figur 21 Haptic Pro, vibrationer vid 

knapptryckningar 
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Insomnia - gratis 

 Apple har smarta strömsparningsfuntioner i sina 
enheter. En av dem är att koppla bort enheten från Wifi om man 
inte använder telefonen så skärmen lyser. Även applikationer 
stängs automatiskt av om telefonen inte används hela tiden. Detta 
sparar batteri. Om man sen ser scenariot att en person har 
telefonen dockad i en laddare hela tiden och prioriterar snabb 
access, behövs dessa funktioner då? Insomnia är en applikation 
som låter Wifi vara anslutet och att program får fortsätta köras 
även att telefonen är låst och skärmen är avstängd. 

 

 

 

 

 

 

InstallOus - gratis 

 När man handlat en applikation i AppStore körs 
kontroller att man betalt samt synkningar mot ett Apple-konto. 
Om allt är godkänt installeras applikationen på enheten med 
Apples egna installations verktyg.  

InstallOus är en installerare av .ipa filer. InstallOus har inte 
betalningskontroller eller liknande och är då den mest kända 
vägen att installera olagliga crackade AppStore applikationer på 
en iPhone. Man tar sin .ipa fil man vill installera, lägger till den i 
en viss mapp i filsystemet, man startar applikationen, kör den fil 
som lagts över och sen finns den och fungerar som vilken annan 
applikation som helst. Ett undantag är att den inte kan 
uppdateras eller liknande med nyare versioner av programmet 
från AppStore. 

 

 

 

 

 

Figur 22 Insomnia, förhindrar 

strömsparläge 

Figur 23 Install0us, installerare för 

tredjeparts applikationer 
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LockInfo-  $ 4,99, Cydia Store 

 

 Detta är en häftig utökning av vad och hur 
telefonen ska fungera i låst läge. Vanligtvis visas bara en klocka 
med datum på Lockscreen. Även en valfri bakgrund kan då ses. 
Med LockInfo kan man utöka informationsflödet på Lockscreen 
rejält. Denna utökning är uppbyggd med plugins som kan laddas 
hem från Cydia. Det finns väderplugins med prognoser för valfritt 
antal dagar, RSS flöden, THINGS app, twitter, kalender, 
mailhantering, notifikations hantering, samtalshantering och sms 
hantering, se figur 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterboard - gratis 

 Saurik(skaparen av Cydia) skapade detta 
program för att kunna skräddarsy sina extensions och teman, 
allt detta i en enda applikation. Alla paket som kan laddas ner 
och som stöds av Winterboard kommer att synas i denna 
applikation. Den är uppbyggd så att de paket som ligger överst i 
listan prioriteras högst. Mängder av extensions kan då 
användas utan att för mycket prestanda riskerar att förloras. 
Man kan se på bild 25 hur dessa extensions fungerar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Lockinfo Ex 1, utökar 

funktionaliteten på Lockscreen 

Figur 25 Winterboard, hanterare 

av extensions och teman 
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Lockdown - gratis 

 Detta är en applikation med ett väldigt enkelt syfte. 
Lockdown är till för att hålla icke behöriga borta från applikationer. 
Man skapar ett kodlås på 4 siffror för de applikationer man själv 
väljer att skydda. Dessa kan vara mail, facebook eller någon 
applikation ej lämpad för barn. Detta är ett enkelt och användbart 
verktyg som inte finns inbyggt från början i iPhone OS. Hur kodlåset 
ser ut syns på bild 26. Man kan även låsa borttagningen av 
applikationer från Springboard. 

 

 

 

 

 

 

iBlacklist-  $ 11,99 RockApp 

Detta är en applikation där användaren enkelt kan blockera 
inkommande samtal eller meddelanden till telefonen. Användare 
bygger upp svartlistor med kontakter eller telefonnummer som helt 
enkelt ignoreras när de ansluter till telefonen. Det finns även vitlistor 
för personer som alltid får ringa eller skicka meddelanden till 
telefonen. 

iBlacklist har även en föräldrarkontroll med samma system, Dock så 
kan då även utgående samtal och meddelanden kontrolleras . Även 
här sätter man svartlistor för de telefonnummer som ska blockeras 
och vitlistor för de som är tillåtna. Applikationen syns på bild 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 Lockdown, låser 

applikationer med lösenord 

Figur 27 iBlacklist, kontrollerar 

samtal och meddelanden 
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Firewall IP-  $ 2,99 RockApp 

 

Detta är en brandvägg för iPhone OS. I detta program bestämmer 
man rättigheterna som de övriga applikationerna som är 
installerade på enheten får göra, förmågan att öppna/stänga 
portar, kontrollera sessioner och kontrollera vilka domäner som 
är tillåtna att ansluta till. Applikationen stödjer TCP & UDP 
protokollen. Även regler för hur applikationer ska bete sig när 
telefonen är ansluten till 3g och eller Wifi nätverk kan sättas, 
vilket medför att applikationer kan blockeras från att skicka 
privata data så som telefonnumret, enhetens UDID eller annan 
statistik. På bild 28 ser man en förfrågan från programmet, där 
den vill kontrollera hur en mailserver ska ansluta. 

 

 

 

 

 

 

 

Veency - gratis 

 Detta är en VNC server som körs på 
iPhoneenheten. Detta möjliggör anslutning över Wifi på ett 
väldigt smidigt sätt och förmågan att se telefonens display och 
kunna integrera direkt i denna display  med mus och 
tangentbord. Möjligheter över 3g finns, men krävs mycket 
arbete eftersom 3g operatörerna har brandväggar och liknande 
som motverkar dessa anslutningar. Detta är ett populärt sätt för 
att kunna demonstrera det som visas på enhetens skärm. Bild 
29 visar en anslutning till en iPhone. 

 

 

 

 

 

Figur 28 Firewall IP, kontrollerar 

nätverksanslutningar 

Figur 29 Veency, mjukvara för 

fjärrstyrning 
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Btstack - gratis 

Apple egna bluetooth-stack är ganska begränsad. Detta tweak 
är en egenutvecklad bluetoothstack som helt ersätter den 
inbyggda stacken. Detta möjliggör anslutning av egna 
bluetooth tangentbord, Wiimotes eller möss. Det finns även 
möjlighet att ansluta en extern GPS för utökad mottagning vid 
Navigation osv. Se bild 30 för exempel på hur det kan se ut vid 
sökning av bluetooth tangentbord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nes4iphone & Snes4iphone-  $ 5,99 RockApp 

Dessa två är emulatorer för iPhone OS där man kan 
köra alla sina gamla Nintendo 8-bitars spel och 
även Super Nintendo spel. De senaste versionerna 
har även stöd för inkoppling av en eller flera 
wiimotes. Detta möjliggör då att multiplayer kan 
genomföras. Om bilden sedan speglas up på en tv-
källa kan man få en häftig spelupplevelse. Det finns 
även emulatorer för Nintendo 64 och Sega Genesis. 
Se bild 31 för skärmdump på ett spel som körs i 
emulator under iPhone OS. 

 

 

 

 

 

Figur 30 BTstack, utökar 

funtionalitet med bluetooth 

Figur 31 Snes4iphone, Super Nintendo Emulator 
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FontSwap - gratis 

En applikation som kan byta samtliga tecken i iPhone OS mot ett 
installerat Font-Paket, se figur 32. Det finns mängder av olika paket 
och är ett mycket enkelt sätt att sätta en personlig prägel på sin 
enhet. Fler fonter går att ladda ner från Cydia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories / Categories SB -  $ 0,99 Cydia Store 

Denna tweak möjliggör att man kan bygga upp mappar med sina 
applikationer. De kan döpas valfritt och det kan läggas valfria 
applikationer i dem. Det finns även ett  påbyggnads plugin som 
heter Categories SB som integrerar själva mappen i Springboard. 
Detta gör att det går minst lika snabbt att öppna en mapp som att 
scrolla bland de vanliga applikationerna. Bild 33 visar hur det ser ut 
när man öppnat mappen vid namn STUFFIT. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32 FontSwap. hanterar 

valbara fonter i systemet 

Figur 33 Categories/Categories SB, 

möjliggör mappar i systemet 
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MivTones-  $ 9,99 RockApp 

 IPhone är en multimedia maskin med 
videokompabilitet. MivTones är en applikation som tar över de 
vanliga ringsignalerna som spelas vid inkommande samtal och 
ersätter de med videos eller musik. Applikationen har ett eget 
redigerings gränssnitt och en eget media bibliotek på nätet. Detta 
bibliotek syns på bild 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iconoclasm - $ 2,99 Cydia Store 

 Detta är en tweak som kan modifiera 
utförandet av hur ikonerna är uppställda. På bild 35 ser man 
en layout som visar 5x5 ikoner, där de 4 ikonerna längs ner på 
bilden inte påverkas. Det finns över 100 olika layouter för att 
kunna få en personlig touch på sin enhet. Fler exempel syns i 
denna rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34 MivTones, 

videoringsignaler till iPhone 

Figur 35 Iconoclasm, 

ikonuppställnning med 5x5 
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Wifi sync-  $ 9,99 Cydia Store 

 Detta program blev precis nekat av Apple för att 
få säljas på AppStore. Denna applikation möjliggör trådlös 
Synkning över Wifi mellan iPhone och iTunes utan att behöva 
koppla in en USB kabel. Utvecklaren Greg Hughes, som 
säkerligen lagt mycket tid på att få detta att fungera vände sig 
efter Apples nekande då istället till Jailbreak Communityn och 
just Cydia Store.  Applikationen blev signerad och säljs nu för 
närmre 10 dollar. Bild 36 visar steget innan synkning mot 
iTunes. 

 

 

 

 

 

 

openSSH - gratis 

 Ett säkert och krypterat 
nätverksprotokoll som kan användas 
för att få tillgång till filsysystemet och 
därigenom kunna lägga till filer, musik, 
ringsignaler osv. Men man kan även 
utföra egna backuper av data. t.ex. 
kontakt information. Detta medför 
även att SSH klienter i Linux också kan 
användas ihop med iPhone OS. WinScp 
är ett populärt SSH program för 
anslutning till en iPhone från ett 
Windows operativsystem. Bild 37 visar 
WinScp uppkopplat mot en iPhone över 
SSH protokollet. 

 

 

 

 

Figur 36 WI-FI Sync, Trådlös 

synkning med iTunes 

Figur 37 WinScp, program som använder SSH för åtkomst till 

filsystemet på iPhone OS 
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Gv-Mobile - gratis 

 Detta är en Google Voice applikation som stödjer 
det mesta som Google Voice erbjuder. Det krävs dock ett konto 
för att kunna använda tjänsten, vilket man får genom att ansöka 
till Google. Denna applikation motsvarar direkt funktionaliteten 
från den applikation som inte fick läggas ut på AppStore. När 
nekandet skett anklagades Apple för att avböjt tjänsten på 
grunden att de kan förlora pengar på den applikationen. 
FCC(Federal Communications Commission) utreder om denna 
händelse är ett konkurrensbegränsande beteende från Apple och 
möjligen AT & T. Applikationen kunde inte testas eftersom konto 
till Google Voice saknas. Applikationen fungerar inte heller i 
Sverige(1, 14). 

 

 

 

 

 

 

AddExchange - gratis 

 Denna tweak möjliggör att man kan ha fler än 1 enda Mail Exchange-konto per enhet. 
Vilket inte är möjligt i iPhone OS 3.x. Detta kommer dock att ändras i iPhone OS 4.0.   

 

 

Action Menu - gratis 

 Detta är en utökning av de tillgängliga händelserna som finns i iPhone vid hantering av 
text och telefonnummer. Med hjälp av Action Menu finns möjligheterna att klippa och klistra 
multipla texter och med enkelhet markera delar och hela partier av text på ett smart sätt. Även 
kontakter kan skapas och ett markerat telefonnummer kan ringas upp direkt. Detta är väldigt 
användbart vid redigering av text. 

 

 

 

Figur 38 Gv-Mobile, omtalad 

Google-voice applikation 
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4.7 iPhone 4.0  

 

 Steve Jobs har lovat mängder av nya funktioner i iPhone OS 4.0 som ska släppas enligt 

Apple i slutet på sommaren. iPhone OS 4.0 skall innehålla över 100 nya funktioner. Tyvärr har jag ej 

haft möjlighet att testa dessa nya funktioner, eftersom jag inte haft till gång till iPhone OS 4.0.  

 Bland alla dessa finns Multitasking, möjlighet att skapa mappar och bättre 

mailhantering bland de största nyheterna. Dessa utökningar finns redan till ett jailbreakat iPhone OS 

redan idag, dock är de med förståelse inte lika optimerade och kompletta som de som Apple 

utvecklat själva. När det gäller att kunna göra sin enhet personlig verkar det bara utökas stöd för 

bakgrundsbild på Springboard.  Teman och liknande verkar det inte finnas stöd för alls.  

 Man måste uppgradera till OS 4.0 för att få tillgång till Apples nya iBooks affär och 

Game Center som är en spel Communty likt Xbox live, fast för iPhone spel. Även utökningar kallat 

"Enterprise features" vilket inkluderar; fjärrstyrd enhets hantering och trådlös applikations 

distribuering.  

Det finns även över 1500 API:er för utvecklare att leka med och även en ny version av iPhone SDK(15, 

16).  
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 I denna tabell visas en enkel jämförelse mellan iPhone OS 3.1.3 Native, 3.1.3 

Jailbreaked och iPhone OS 4.0 med de nyheter som presenterats av Apple. 

 

Utökad Funktionalitet iPhone OS 3.1.3 

Native 

iPhone OS 3.1.3 

Jailbreaked 

iPhone OS 4.0 Native 

Multitasking - X X(optimized) 

Folders - X X 

Multiple Exchange 

Accounts 

- X X(+ more) 

Themes - X -(only background) 

Wifi hotspot - X - 

App Switching 

Animations 

- X(many different) X(more optimized) 

Video Ringtones - X - 

iBooks - - X(release) 

Bluetooth Keyboard - X X 

Enterprise  - - X(release) 

Game Center. - - X(release) 

figur 39 jämförelse  av utökad funktionalitet mellan iPhone OS 

http://www.engadget.com/2010/04/08/apple-previews-game-center-social-gaming-platform-for-iphone-os/
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5 Slutsats 
 

 Jailbreak motsvarar förväntningarna. Överlag är det ett bra sätt för att utöka 
potentialen av enheten. iPhone OS är ett fruktansvärt kraftfullt operativsystem och man kan bli 
förvånad över hur mycket som går att genomföra genom en Jailbreak.  

 Man ser tydigt att utvecklare som gjort en seriös produkt mot AppStore och sedan 
blivigt nekade har en andra chans inom Jailbreak Communityn. Med detta menar jag applikationer 
utvecklade med fria verktyg eller liknade scenarion. Alltså inte applikationer som är rent av dåliga 
eller inkräktar på olagliga aktiviteter. Wifi sync och GV-mobile är bra exempel applikationer som 
lyckats inom Cydia. 

 För normalanvändare blir det lättare och lättare att 
genomföra en jailbreak och hantera de paket som behövs. Nu 
räcker det med att klicka på en enda knapp för att genomföra en 
jailbreak och påbörja sin väg mot ett utökat iPhone OS, se bild 40.  

 

 Detta arbete har genomförts innan release av 
iPhone OS 4.0. Vilket medför att möjligheten finns att Jailbreak 
blir mindre prioriterat till nyare versioner, eller mer prioriterat. Detta eftersom Apple i iPhone OS 4.0  
gör vissa av de extensions som visats i denna rapport överflödiga. Men dock långt ifrån alla. Nya 
möjligheter i hårdvaran när nästa version av iPhone kommer ut,  kommer i sin tur skapa fler 
utvecklingsmöjligheter inom Jailbreak Communityn.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 40 Spirit, Enkelt jailbreak 

verktyg 
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6 Diskussion 
 

 Arbetet med denna undersökning, möjligheterna med jailbreakning, har för mig varit 
en fröjd. Jag har sånt extremt intresse av detta och tillsammans med det stora antalet timmar jag 
använt för att testa alla dessa applikationer, tweaks och teman har jag utvecklat stor kunskap inom 
området.  

 Krascher av operativ systemet har skett ett flertal gånger under min testperiod och har 
tagit lite tid att återställa varje gång. Men det har alltid gått att återställa igen och har man gjort 
backup på sina paket tar det ej många minuter att få telefonen funktionsduglig igen.   

 Ursprungligen var inriktningen mer än jämförelse mellan iPhone OS och Android OS 
istället för möjligheterna med Jailbreak. Detta ändrades dock lite sent och gjorde att jag inte kunde få 
ut en riktig undersökningsblankett till en grupp jailbreakanvändare för frågor kring just deras 
erfarenheter. Vilket vore ett intressant tillskott. 

 Ur laglig aspekt måste man tänka på att det finns delar inom jailbreaking som 
möjliggör att iPhone OS blir ett verktyg för att köra olaglig programvara, att låsas upp ur operatörslås 
och liknade. Vilket man som normalanvändare inte kanske tänker på eller behöver bry sig om. Men 
företag har en större nackdel här och bör kanske vistas i en tryggare miljö. I alla fall tills lagarna kring 
jailbreaking blivit fastställda. 

 Jag har ej utfört en upplåsning av operatörslåset på min enhet och ej heller installerat 
crackade applikationer. Endast visat hur det går till.  
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 Bild nr 1 tagen från artikel nr 15. 

 Bild nr 2 tagen från http://www.apple.com/support/ 

 Bild nr 3 tagen från http://www.appleiphoneschool.com/  
  
 Ikoner i samband med förklaring av Xcode IDE kommer från 
 http://developer.apple.com/technologies/tools/ 
 
 Kvarvarande bilder i detta arbete är skärmdumpar från min personliga iPhone 3Gs och 
kan ses som bevis på att applikation är testad för funktionalitet och reliabilitet. Detta utfördes genom 
en koppling över VNC. Klienten VNC Viewer på datorkälla under Windows 7, Server Veency användes 
på iPhone. Program för skärmdumpning kallat Snagit användes för konvertering av bilderna till 
användbart format. 
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 Rekommenderad övrig läsning för full förståelse för jailbreak, iPhone OS och dess 
möjliga utökningar. Om begrepp eller liknande känns främmande, finns ett flertal förklarade här. 
 

18) http://blog.wolfire.com/2010/05/Another-view-of-game-piracy 
(2010-May-06), Article about game piracy. 

19) http://www.wired.com/gadgetlab/2009/08/cydia-app-store 
(2009-Aug-06), Rejected by Apple. 

20) http://en.wikipedia.org/wiki/SpringBoard 
(2010-April-23), iPhone OS Springboard application explained. 

21) http://www.appleiphoneschool.com 
(2010-May-27), Major blog for popular apps, tweaks and themes.  

22) http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_SDK 
(2010-May-26), iPhone SDK explained. 

23) http://en.wikipedia.org/wiki/Objective-C 
(2010-May-26), Objective C explained. 

24) http://sv.wikipedia.org/wiki/SSH 
(2010-May-21), Secure Shell(SSH) explained. 

25) http://www.pinchmedia.com/blog/piracy-in-the-app-store-from-360idev/ 
(2009-Oct-12), Analysis over piracy in the AppStore(old info). 

26) http://resources.pinchmedia.com/docs/pinch_analytics/iPhone_Documentation 
(2010-May-31), detailed application usage reporting 

27) http://www.pjtrix.com/blawg/2009/07/21/iphone-development-on-windows-linux-with-
open-source-tools/ 
(2009-July-21), iPhone open source development on Windows/Linux, explained. 

28) http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone 
(2010-May-26), iPhone unit explained. 

29) http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_OS 
(2010-May-26), iPhone Operating System explained. 

30) http://en.wikipedia.org/wiki/Cydia_(application) 
(2010-May-27), Cydia application explained. 

31) http://www.wired.com/gadgetlab/2009/11/jailbreak-community/ 
(2010-Nov-12), Article about jailbreak-community. 
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