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Konsultprofil - Jonas Weijden
Jag har en god teoretisk bakgrund inom programmering och
datavetenskap. Jag har också en mångårig praktisk
erfarenhet av programvaruutveckling.

Senast har jag varit med och tagit fram ett nytt styrsystem för
löpband. I detta projekt har jag bland annat arbetat med
blåtand och har implementerat funktionalitet för koppling
mellan löpbandets styrsystem och olika blåtandsenheter. Jag
har också arbetat med den kommunikation som används
mellan PLC och dator i samma projekt.

Roller
Utvecklare

Specialiteter
Programmering
Dataräddning

Programspråk
C#, Python, C++, C,
Java

Språk
Svenska, Engelska

Programvaror
Visual Studio, Android
Studio, gcc, make, cvs, svn

Operativsystem
Windows, Unix,
Linux, Mac OS

Ramverk / API
Microsoft.NET, Android
Jetpack, Arduino,
ModBus

Uppdrag
2019 Rodby Innovation - Utveckling av androidapplikation för löpband

Framtagning av en prototyp av en androidapplikation som kommunicerar över
bluetooth low energy med löpbandets styrsystem. Applikationen har möjlighet
att logga användardata samt kan även styra löpbandet.
Tekniker: Android Studio, Jetpack, Java, Bluetooth Low Energy

2017 - 2018 Rodby Innovation - Kontinuerlig analys av sensordata
Insamling och presentation av data från sensorer på användaren av löpbandet.
Sensorer som stöds är pulsband och pulsoximeter med möjlighet för att bygga
ut för fler typer av enheter efter önskemål.
Sådan data kan presenteras direkt i vår programvara eller exporteras för vidare
användning i andra program.
Tekniker: C#, NET, C, WPF, Bluetooth Low Energy

2018-2019 Rodby Innovation - Utveckling av avståndssensor
Utveckling av avståndssensor för löpband med ir-sensor..
Tekniker: C, Arduino/Atmel, RS232 serial / USB

2017 - idag Rodby Innovation - Utvecklare C# .NET
Utveckling av styrsystem för löpband för medicinsk och professionell
användning. Bl.a.. Norska och Svenska skidlandslagen använder banden.
Tekniker: C#, NET, C, WPF, Bluetooth Low Energy
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2017 - 2018 MR Targets - Utvecklare C# .NET
Utveckling av Windows-applikation för styrning av måltavlor för
övningsskjutning. Måltavlorna är fjärrstyrda och kan resas / fällas enligt
förutbestämda målspel för att kunna göra olika typer av avancerade
övningsskjutningar.
Teknisk miljö:Microsoft Windows
Tekniker: C#, NET, C, WPF

Anställningar
2008 - idag Ensys

I mitt arbete för Ensys har jag deltagit i olika projekt inom mjukvaruutveckling
både för internt bruk samt för kunders räkning.

2008 - idag Recovery.se - Dataräddningstekniker & utvecklare
På recovery arbetar jag med att återställa data från allehanda typer av
lagringsmedia och system. I jobbet ingår reverse-engineering och
programmering för att återställa information från olika legacy-system och
andra dåligt eller helt odokumenterade system.
Jag sköter också mycket av de elektronikreparationer som vi utför inom
dataräddningsverksamheten och har därför en del praktisk erfarenhet av att
reparera trasig elektronik.
Teknisk miljö:Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Android
Lågnivå / firmware lagringsmedia: Flashminnen, hårddiskar, elektronik.
Tekniker: C, Python
Filsystem / Filformat: NTFS, Fat

Utbildningar
2006 Datavetenskapligt program Uppsala Universitet / Hipe

Implementerat en concurrent private heap garbage collector för erlang.
2000 - 2006 Datavetenskapligt program Uppsala Universitet

Kurser inom datavetenskap och matematik
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