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Förord
Examensarbetet har utförts på distans åt CreateIT AB, Junsele under våren 2002.

Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla människor som har ställt upp för oss under
examensarbetets gång.

Speciellt tack till vår handledare på CreateIT, Peter Sehlin,  vår handledare på
ITN, Patrik Björklund och alla snälla människor som har lånat ut telefoner till oss,
då telefonintervjuer är en stor del av arbetet.

Norrköping 2002-06-06

Anna Edholm och Anna-Carin Karlsson
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Sammanfattning
Denna rapport är en sammanställning av utfört examensarbete åt CreateIT AB i
Junsele. Uppgiften var att utreda hur man kan implementera ett system för att ta
reda på en mobils position i CreateITs tidredovisningsapplikation.

I rapporten tar vi upp flera teorier för hur en position kan bestämmas, dels GSM-
nätets positionsbestämning och dels genom GPS-satelliter. Fördelar och nackdelar
med de båda systemen diskuteras i rapporten.

Vi granskar de tjänster och produkter som finns på marknaden våren 2002.

Slutligen sammanfattar vi systemen, produkterna och skriver rekommendationer
till företag som vill positionsbestämma sina anställda.

Fakta har hämtats från operatörer i Sverige, mobiltelefonföretag, Internet, artiklar,
tillverkare och distributörer av GPS-enheter.
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Abstract
This report describes a final-year examination project performed at CreateIT AB in
Junsele. The task was to investigate how a system for mobile positioning can be
implemented in CreateITs application for account of time.

In this report several theories for positioning are discussed. Both through GSM-
networks and through GPS-satellites. Advantages and disadvantages with both
positioning systems are discussed in the report.

We review the services and products that exist on the market the spring 2002.

Finally we sum up the systems, the products and write a recommendation to
companies that wishes to position their employees.

Facts have been collected from operators in Sweden, other mobile telephone
companies, the Internet, articles, manufacturer and distributor of GPS-modules.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Examensarbetet utförs åt CreateIT AB, Junsele på distans. CreateIT
tillhandahåller Internetlösningar till små och stora företag. De har även arbetat en
hel del med e-handelslösningar såsom auktioner och e-butiker.

CreateIT har idag en fungerande Internetlösning för tidsredosvisning gentemot
kund och projekt. Kundens anställda ska kunna rapportera tid, resor och
materialförbrukning från en mobiltelefon med WAP när de är ute på ett jobb. Till
tidsredovisningen används en mobiltelefon med DOF-abonnemang och en WAP-
läsare 1.2.1. Tidsredovisningslösningen är gjord i XML. Till denna applikation vill
CreateIT ha en positionering av den mobil som rapporterar, samt att en position
ska kunna tas av telefonen var 30:e minut.

Syftet med examensarbetet är att utreda olika positioneringsmetoder för
mobiltelefoner, jämföra dessa och ge ett förslag till företaget CreateIT AB på hur ett
positioneringssystem kan integreras i deras befintliga tidsrapporteringsapplikation.

1.2 Disposition

Rapporten inleder i kapitel 2 med att beskriva vilka mål som examensarbetet har,
vilka metoder som har används och planeringen av arbetet. I kapitel 3 ges en kort
introduktion till hur GSM-nätet är uppbyggt och hur det fungerar. I kapitel 4 får
läsaren förståelse för hur GPS-systemet fungerar, vilka GSM-tjänster som finns på
marknaden tas upp i kapitel 5. I kapitel 6 ges fakta om de GPS-tjänster som finns
på marknaden. Kapitel 7 beskriver de hybridlösningar som finns idag, de innehåller
alltså både GSM och GPS. I kapitel 8 sammanfattas examensarbetet, system
jämförs och rekommendationer till företag ges.

2 Problemformulering

2.1 Kravspecificering och mål

Utreda vilka positioneringssystem som finns och som kan integreras med CreateITs
nuvarande tidsredovisningsprogram samt jämförelse mellan dessa olika lösningar.

Kostnadsbedömning för att ta fram en lösning, uppskattat pris mot kund.

Ge förslag på en lösning. Lösningen ska kunna ta en position på personen/fordonet
som utför rapporteringen. Positionen skall även kunnas tas var 30:e minut.
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2.2 Metod

Insamling av information har skett främst genom intervjuer, böcker och Internet.
Intervjuerna har skett med personer inom mobilkommunikations- och
satellitkommunikationbranschen. Böcker innefattar även artiklar och tidskrifter.
Arbetet har skett utifrån CreateITs mål och krav, vi har försökt haft dessa som en
röd tråd genom hela arbetet.
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3 Introduktion till GSM-nätet
För att förstå positionstekniken i mobiltelefonnäten är en bra kunskap i Global
System for Mobile Communications (GSM) viktig. GSM introducerades 1991 och är
idag en av de ledande digitala mobiltelefonsystemen. GSM har över 646 miljoner
användare och innehar flest abonnenter i världen av de existerande
mobiltelefonsystemen. Utbredningen är främst i Europa, Sydostasien och
Australien.

3.1 Introduktion till GSM

Ett GSM-nätverk har en speciell hierarkisk struktur [1], strukturen är viktig och
möjliggör framkopplingen av rätt samtal till rätt användare. Strukturen består av
dessa delar [17]; cell, location area (LA), MSC Service area, PLMN Service area och
GSM Service area.

3.1.1 Cellen

Cellen är den minsta delen i systemet och täcker en yta från en radiosändare.
Cellens storlek beror på radiosändarens nivåstyrka, dess vinkel och mängden stora
hinder. Storleken på cellen kan variera mellan 100 meter och 35 kilometer. En cell
kan vara cirkulär eller hexagonal med radiosändaren alltid i mitten. Cellen
identifieras med Cell Global Identity (CGI) som kan användas vid positionering.
CGI består av fyra delar; MCC, MNC, LAC och CI.

Tabell 2: Förklaring av de fyra delarna i CGI.

Förkortning Betydelse Förklaring
MCC Mobile Country Code identifierar vilket land användaren är

registrerad i.
MNC Mobile Network Code talar om vilket nätverk mobilen använder

sig av i landet.

LAC Location Area Code berättar vilket Location Area mobilen
befinner sig i.

CI Cell Identity specificerar i vilken cell mobilen är i.

3.1.2 Location Area

LA är en grupp av celler. Den LA som en användares mobil befinner sig i är lagrad i
en databas som heter Visitor Location Register (VLR). När en mobiltelefon byter LA
uppdateras VLR-databasen.

3.1.3 MSC Service area

MSC Service area är arean av flera LA som använder samma Mobile services
Switching Centre (MSC). Vilken MSC Service area som mobilen befinner sig i lagras
i en databas som heter Home Location Register (HLR).

3.1.4 PLMN Service area

PLMN Service area – Public Land Mobile Network, PLMN Service area är den
totala ytan som en operatör handhar.

GSM Service area är hela nätverkets geografiska yta. Ytan ökar hela tiden eftersom
fler länder skaffar sig ett GSM-nätverk.
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3.2 GSM-nätets komponenter

GSM-nätverket är indelat i två delar; Switching System (SS) och Base Station
System (BSS). SS ansvarar för uppkoppling av samtal och användarrelaterade
funktioner. BSS handhar radiorelaterade funktioner. De två systemen är uppbyggt
av olika komponenter som visas i figur 1.

Figur 1: Figuren visar vilka noder som ingår i GSM-nätet.

3.2.1 Komponenter i SS

MSC tar hand om omkopplingar mellan telefonsamtal. Även samtal från andra
telefon- och datasystem kontrolleras av MSC. MSCn är sammankopplad med
publika datanätverk, privata nätverk samt andra mobila nätverk.

Gateway MSC (GMSC) är gränssnittet för GSM mot andra nätverk. Det är möjligt
för en GMSC att läsa information från andra nätverks HLRer. Detta möjliggör att
koppla fram samtal till en mobiltelefon. Andra nätverk passerar alltid en GMSC
när de kopplas mot GSM-nätverket.

HLR är databasen som lagrar och handhar användare för en operatör. I en HLR
lagras användarinformation såsom identitet, tjänster och den senaste cell
positionen (cell id) för varje användare.

VLR är en kopia av en HLR, och lagrar även användarinformation om användare
som vanligtvis tillhör andra nätverk. Detta är nödvändigt för ”roaming” det vill
säga att en person förflyttar sig mellan olika operatörers mobiltelefonnät.
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3.2.2 Komponenter i BSS

Base station controller (BSC) distribuerar och handhar alla radiorelaterade
funktioner i GSM-nätverket. En BSC kan kontrollera flera Base Transceiver
Station (BTS). En BTS är gränssnittet mellan mobiltelefonen och GSM-nätverket
genom radiovågor.

4 Introduktion till GPS

4.1 Vad är GPS

GPS står för Global Positioning System och består av ett antal amerikanska
satelliter som ständigt cirkulerar runt jorden. Satelliterna sänder ut en radiosignal
med väldig låg styrka och kan användas av alla som har en GPS-mottagare.
Systemet är ursprungligen tänkt för militärt bruk, men är idag också tillgänglig för
allmänheten [4].

4.2 Tre segment

NAVSTAR-systemet (Navigation Satellite Timing And Ranging) är det officiella
namnet för USAs GPS-system och består av tre segment: Rymdsegment,
Kontrollsegment och Användarsegment. Även Ryssland har ett GPS-system som
heter GLONASS, men till detta system tas ej hänsyn i denna rapport.

4.2.1 Rymdsegment

Rymdsegmenten består av minst 24 satelliter, 21 aktiva och 3 reservsatelliter,
satelliterna är hjärtat av systemet. Satelliterna cirkulerar i en hög bana runt
jorden, cirka 20 000 km över jordens yta. Eftersom satelliten befinner sig på en hög
höjd så täcker signalen en stor del av jordens yta. Satelliterna är placerade i sina
banor så att en GPS-mottagare på jorden alltid täcks av minst fyra satelliter.
Satelliterna har en hastighet på 11 000 km/h vilket gör att varje satellit cirkulerar
ett varv runt jorden på 12 timmar. De drivs av solenergi och är byggda för att
fungera i minst 10 år. Om solenergin uteblir av någon anledning finns ett
reservbatteri som gör att satelliten kan fortsätta sin bana runt jorden. Signalen
behöver klar sikt ner till mottagaren, den klarar dock av att penetrera moln, glas
och plast. Alltså en mottagare i en byggnad eller under vatten kan ej positioneras.

4.2.2 Kontrollsegment

Kontrollsegmentet kontrollerar GPS-satelliterna genom att övervaka dem, se till att
de följer sin bana och uppdatera deras klockinformation. Det finns fem
kontrollstationer världen över, fyra obemannade och en bemannad
övervakningsstation (”master control station”). De fyra obemannade stationerna
erhåller data från satelliterna och sänder informationen vidare till
övervakningsstationen. Övervakningsstationen rättar datan och sänder upp
information till GPS-satelliterna.

4.2.3 Användarsegment

Användarsegmentet består av en användare och dennes GPS-mottagare.
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4.3 Hur fungerar det?

För att GPS-mottagaren ska kunna kalkylera positionen är den tvungen att veta
var satelliterna befinner sig samt avståndet till dem. GPS-mottagaren tar emot två
typer av kodad information från satelliterna. En typ av information kallas
”almanac” data, den innehåller en ungefärlig position av satelliterna. Denna
information överförs kontinuerligt och sparas i GPS-mottagarens minne.

Den andra typen av information kallas  ”ephiemeris” data. Det är en
korrigeringssignal som sänds upp till satelliten om kontrollstationen märker att
satellitens bana, höjd, position eller fart är felaktig.

Med hjälp av almanac- och ephiemeris-datan kan GPS-mottagaren alltid veta
positionen på satelliterna.

När positionen är känd för satelliterna behövs också avståndet från satelliterna till
GPS-mottagaren för att en position ska kunna beräknas. Distansen från satelliten
kan räknas ut med följande: Hastigheten på den överförda signalen multiplicerad
med tiden det tog för signalen att nå mottagaren. Denna uträkning kallas Time of
Arrival (TA). Hastigheten på signalen är lika hög som ljusets hastighet, det vill
säga 3*10^8 m/s.

När både satelliternas position och distans är känd, kan GPS-mottagaren
bestämma sin egen position. Det behövs fyra satelliter för att få en tredimensionell
position (latitud, longitud och altitud). Noggrannheten blir mellan 10 och 30 meter.

4.4 Differential GPS

DGPS (differential GPS) är ett sätt att få bättre noggrannhet på signalen. En
referensstation utplaceras vid en känd position. Eftersom mottagaren vid
referensstationen vet sin egen position kan den räkna ut hur mycket fel satellitens
signal är. När användaren sedan bestämmer sin position tas felmarginalen som
referensstationen räknade ut med i beräkningarna och en noggrannare position
erhålles. En illustration visas i figur 2. En typisk noggrannhet för DGPS är 1 till 5
meter.

Figur 2: Figur visar hur Differential GPS fungerar.



12

5 GSM tjänster

5.1 Inledning till tjänster på marknaden våren 2002

Telia och Vodafone är de två mobiltelefonoperatörerna i Sverige som i nuläget
tillhandahåller positioneringstjänster. De båda operatörerna har profilerat sig lite
olika. Tele2/Comviq har däremot lagt ner sitt projekt och har i dagsläget inget
intresse i att handhålla tjänsten.

Positioneringstjänster är inte tänkta att i första hand tala om för telefonägaren var
denne befinner sig. Istället handlar det om tjänster som drar nytta av positionen för
att skräddarsy information:

• Konsumentinriktning. Via telefonen lämnas information om vad som finns i
närheten. Det kan vara varor, butiker, vänner eller spel.

• Företagsinriktning. Via ett webbgränssnitt kan en central lokalisera var vissa
personer eller fordon befinner sig.

Vodafone har lanserat sin tjänst med inriktning på företag än så länge [6]. Tjänsten
är tänkt för företag som vill kontrollera sina anställdas position. Budfirmor och
liknande transportföretag kan då snabbt få en överblick på en karta och dirigera
sina bilar mot uppdrag. Bevakningsföretag eller hemtjänsten kan snabbt se var
personalen befinner sig och skicka meddelande med arbetsinstruktioner. Vodafone
låter företagen som köper tjänsten utveckla sina egna applikationer. Vodafones
server levererar då bara koordinater och tänkbar radie till kunden.

Vodafones tjänst bygger på att mobiltelefonen utrustas med ett speciellt SIM-kort,
som innehåller funktioner som känner av vart mobilen befinner sig.  För att
positionen ska kunna kalkyleras används uppgifterna om vilken cell mobilen
befinner sig samt mobilens radiosignalstyrka. Denna information skickas sedan
vidare till positioneringssystemet.

Telia har lanserat ett antal olika positioneringstjänster, både för privatpersoner och
företag [8]. Tjänsten kräver inte något nytt SIM-kort i telefonen, utan använder sig
utav informationen som redan finns i GSM-nätet om mobiltelefonens position.
Tanken är att det ska kunna skickas iväg ett SMS-meddelande med en fråga om
närmaste restaurang eller bensinmack och få tillbaka ett svar från Gula Sidorna.

Den stora marknaden har inneburit att det hela tiden dyker upp nystartade företag
som utvecklar antingen de tekniska plattformarna som tar fram
positionsinformation eller gränssnitt som behandlar informationen och omvandlar
det till en attraktiv tjänst.

De två mobiltelefonoperatörerna i Sverige, Vodafone och Telia har valt olika
plattformar för sina tekniker, båda utvecklade av svenska företag. Telia använder
MPS, Mobilt positioneringssystem från Ericsson och Vodafone har valt teknik från
Lundaföretaget Kipling. Utvecklingsföretagen tjänar pengar genom att antingen
sälja licenser baserat på antalet användare eller helt enkelt dela på intäkterna som
operatören får in när tjänsten används.

Tjänster som bygger på GSM kommer dock att blandas upp med GPS-teknik så
småningom. Sychip lanserade exempelvis nyligen ett minimal GPS-modul avsedd
för installation i mobiltelefoner. Även andra typer av apparater kommer att kunna
använda tekniken, exempelvis bärbara datorer. Tyska Blue Impact har utvecklat en
kombinerad GSM/GPS-modul, Tellmen, till handdatorn Visor.

I de nya tjänsterna som bygger på mobiltelefoners position finns det möjlighet att
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inte bli positionerad. Användarna väljer själv när de ska vara sökbara. Genom att
slå av telefonen blir det omöjligt till och med för operatören att se var telefonen
befinner sig. Integritetsfrågorna är de utvecklande företagen väl medvetna om och
det är därför som avstängningsmöjligheter byggts in i systemen. Användaren måste
också bekräfta anslutningen till systemet med en kod som denne fått via ett SMS-
meddelande i telefonens fönster. Arbetsgivarna kommer dock sannolikt att kräva
att funktionen som gör telefonen spårbar är påslagen under all arbetstid.

Säkerheten i företagstjänsterna är uppbyggd på en teknik som bara kräver
användarnamn och lösenord hos den som ska positionera telefonerna. Det är bara
säkert tills någon slarvar med dessa uppgifter. Kommer en obehörig åt uppgifterna
eller de kommer ut på Internet på annat sätt, kan vem som helst ta sig in på en
webbsida och se var exempelvis bevakningsföretagets personal befinner sig. Det är
värdefull information för inbrottstjuvar.

Visserligen är det praktiskt möjligt med teknik som låser kontona till vissa IP-
nummer också, men då försvinner samtidigt möjligheten att göra spårningen från
vilken dator som helst.

5.2 Positioneringsmetoder

Det finns två olika sätt för positionering av en mobiltelefon, dessa två sätt skiljer
sig åt och beskrivs nedan.

• GSM-nätverket med basstationer ger i sig möjlighet att se en placering genom att
systemet vet mot vilken basstation telefonen kommunicerar. Noggrannheten avgörs
av hur långt det är mellan basstationerna.

•  Den andra metoden bygger på att ett nytt SIM-kort installeras i telefonen. Det
har utökats med funktioner som med hjälp av styrkan på signalerna kan mäta
distansen till olika basstationer. Vid en positionsförfrågan till en sådan telefon
returneras mittkoordinater samt ett värde för en trolig radie inom vilken telefonen
befinner sig.

Positionsuppgifterna måste sedan matchas mot ett kartmaterial och dess
koordinatsystem. Om tjänsten ska lämna uppgifter om exempelvis närmaste hotell,
måste även hotellet tilldelas koordinater. Ett exempel på hur en
positionsbestämning sker i figur 3.
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Figur 3: Figuren visar en översikt om hur en positionering går till
.

5.3 Vodafones GSM Positionering

Vodafone har tagit fram en egen tjänst för positionering: Vodafone GSM
Positionering. De erbjuder kunden en kartapplikation på webben, där kunden kan
skicka positionsbegäran, erhålla svar på sin positionsbegäran, skicka SMS till de
abonnemang som ingår i avtalet, bevaka de abonnemang som ingår i avtalet och ha
regelbundna positionsbestämningar.

Vodafone erbjuder också ett API (Application Programming Interface) så att
kunden själv kan göra sina egna applikationer. Dessa skickas med e-post och finns
för JAVA och XML. Kunden får ett konto som nås genom ett användarnamn och
lösenord. Efter inloggning i positioneringssystemet kan positionsförfrågningar
skickas och resultat läsas enligt protokollspecifikationen.

5.3.1 Hur det fungerar

För att systemet ska fungera, ska ett nytt SIM-kort med en
positioneringsapplikation erhållas från Vodafone. Mobilen måste stödja GSM fas2+
samt SIMtoolkit klass 2. Positionering erhålls genom att positioneringssystemet
skickar ut en positionsförfrågan med begäran om position till SIM-kortet, till det
telefonnummer kunden vill positionera. SIM-kortet returnerar ett automatiskt svar
innehållande cellinformation samt en statuskod.

Cellinformationen kan sedan ge koordinater för den troligaste punkt där mobilen
finns samt cellens utbredning med hjälp av site-databasen. Detta presenteras för
kunden med ett X- och Y-värde via den protokollsspecifikation som finns beskriven.
Även en radie uträknat från X- och Y-värdet ges.

Denna information visualiseras på den webbkarta Vodafone kan tillhandahålla
kunden eller som input till en egen applikation eller till exempel Kartex.
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5.3.2 Noggrannhet

Noggrannheten i städer räknas normalt till 300 meter upp till en kilometer. På
landsbygden är det betydligt sämre, värden från någon kilometer upp mot 10
kilometer sägs normalt förekomma vid positionsbestämning.

5.3.3 Integritet

Den person som använder telefonen kan själv styra möjligheten att bli positionerad
genom att aktivera eller stänga av funktionen med hjälp av en PIN2-kod på sin
mobiltelefon. Positionering kan heller inte göras på en mobiltelefon som är
avstängd.

5.4 Telias ”Närmaste Resurs”

Telias namn på deras positioneringstjänst är ”närmaste resurs” och är en tjänst för
företag och organisationer. Systemet använder GSM-nätets tekniker och de enda
investeringar som krävs är ett Internetabonnemang samt ett mobilt abonnemang
hos Telia. Tjänsten är webbaserad och fungerar bara inom Sveriges gränser.
Tjänsten är tillgänglig för alla med GSM-telefon oavsett modell och märke.
Tjänsten tar reda på vilken basstation som GSM-telefonen är uppkopplad mot och
har bäst radiokontakt med.  Dessutom mäts avståndet från basstationen till GSM-
telefonen, med hjälp av denna information samt en databas som vet var
basstationen befinner sig räknas det ut inom vilket område mobilen befinner sig.
Ett närmaste resursabonnemang ger ett personligt användarkonto och ett lösenord.
GSM telefoner av valfria modeller kan nyttjas vid positioneringen.

Det finns två olika nivåer av behörighet, användare och administratör. Användaren
kan söka efter en grupp eller efter en särskild mobilenhet från sin dator. Resultaten
visas i en lista samt på en karta. Användaren kan också ha en del personliga
inställningar, som visar till exempel vilken av dess enhet som är närmast en viss
plats. Administratören kan från sin dator ändra information om användare och
företag, lägga till nya, ta bort och ändra informationen, skapa grupper till exempel
lastbilsförare, traktorförare etc.

5.4.1 Ericssons Mobile Positioning system (MPS)

Telias positioneringsteknik bygger på ett system som Ericsson har byggt. Systemet
heter MPS 3,0 och anger en geografisk position av en mobiltelefonanvändare [7]
[14]. Systemet ska enligt Ericsson garantera en noggrannhet på 10-20 meter.
Systemet kräver inga nya eller modifierade mobiltelefoner utan existerande och
framtida mobiltelefoner kommer alltså att fungera med MPS. MPS använder sig
utav en öppen API vilket innebär att egna positioneringsapplikationer kan göras.
MPS består av de nuvarande delarna i nätverket; HLR, MSC, MSC/ VLR, BSC samt
de två nya positionsnoderna; Gateway Mobile Positioning Center (GMPC) och
Serving Mobile Positioning Center (SMPC). Informationen om vilken cell
mobilanvändaren befinner sig i ges från Cell-id och Timing Advance (CGI +TA) och
levereras till MPS via GSM-nätverket. MPCn beräknar mobiltelefonens koordinater
utifrån den information som erhölls.

5.4.1.1 Användarintegritet

För att förhindra att systemet används illegalt och för att skydda användaren sker
ett flertal kontroller i MPS 3,0 innan telefonen kan positionsbestämmas.

5.4.1.2 Ericssons positionskoncept består utav tre delar:

Positioneringsproceduren
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Positioneringproceduren sker i SMPC, mobiltelefonens position anges och
rapporteras. Proceduren innehåller information som krävs för signalering.

Positioning Gateway
GMPC fungerar som en gateway mellan det fasta telefonnätet (PLMN) och Location
Service Client (LCS-klient). GMPS är också ansvarig för behörighetskontrollen av
LCS-klienten.

LCS-klienten
LCS-klienten innehåller applikationer som använder positionsinformationen. Den
kommunicerar med GMPC via API. Det finns två olika typer utav LCS-klienter.
1. Externa applikationer som är levererade till systemet utav operatörer,

systemförsäljare och applikationsutvecklare. Applikationerna kommunicerar
med MPC via TCP/IP och HTTP baserade protokoll. Detta gör det möjligt att
komma åt applikationerna via Internet.

2. Interna applikationer, dessa är reserverade för nödsamtal och dessa
kommunicerar via ett SS7 baserat protokoll eller TCP/IP.

5.4.1.3 Hur en positionering går till

Den grundläggande idén är att göra det möjligt för flera olika accessapplikationer
att kunna begära mobilpositionering från systemet. Det vill säga att GMPC tar
emot begäran för positionering från olika applikationer.

För att förhindra illegalt användande av systemet och för att skydda användarens
identitet görs ett antal kontroller före en position kan ges.

Positioneringen går till på följande sätt:

1. Applikationen kontaktar GMPCn och måste bli igenkänd som en LCS-klient.
Det är PLMN-operatören som administrerar vilka klienter som kan koppla upp
sig mot GMPCn. Applikationen identifierar sig själv och loggar in på GMPCn
med ID och lösenord.

2. GMPC kollar om klienten är klassad som ”Emergency Centre” (EC). När ett
nödsamtal görs går detta genom ECn. Är det ett nödsamtal, sker inga vidare
kontroller eftersom ett sådant samtal är tillåtet att positioneras.

3. Om det inte är ett nödsamtal, måste GMPC verifiera att applikationen är
behörig att begära positionsinformation av en specifik användare. Profilen på
LCS-klienten administreras av PLMN-operatörer och innehåller information
om vilka mobiltelefonanvändare varje LCS-klient har rätt att positionera.

4. När alla kontroller är klara och godkända skickar GMPC en begäran till HLR
om vilken MSC som ska kontaktas. Sedan skickas en positioneringsbegäran till
den MSC som har hand om den mobil som ska positioneras.

5. I MSC/VLR kontrolleras om Positioning Allowed Indicator (PAI) flaggan är
aktiverad. Om den inte är det kan mobilen inte positioneras, och begäran
förkastas. Flaggan tillåter användaren att välja om han eller hon vill låta sin
mobil kunna bli positionsbestämd. Skulle det vara ett nödsamtal spelar det
ingen roll om flaggan inte är aktiverad, mobilen positioneras ändå.

6. Om mobilen är idle kommer MSC/VLR sätta upp ett signaleringssamtal mot
mobilen. Genom detta kommer CGI och TA värdena bli tillgängliga för MSCn.
CGI och TA värdena sänds sedan till den SMPC som begärde positionen.
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7. SMPCn översätter CGI och TA värdena till en geografisk yta. Koordinaterna
sänds sedan till GMPC via MSC/VLR. Slutligen skickar GMPCn mobilens
position till LCS-klienten via API.

Punkt 1-7 kan ses i figur X.

Figur 4: Bilden visar hur det går till när en applikation
begär en position på en specifik mobil.

5.4.1.4 Mobile Positioning Centre (MPC)

MPC består av Gateway MPC (GMPC) och Serving MPC (SMPC) MPCn verkar
mellan PLMN och användarapplikationen. Den hanterar alla positionsbegäranden,
beräknar den geodetiska positionen av mobilen och generar statistik. I grova drag
administrerar den hela positioneringssystemet. MPC systemet är en klient-server-
lösning bestående av MPC-server och MPC-tool med ett grafiskt användar-
gränssnitt som fungerar på vilken plattform som helst som klarar java. En MPC-
server hanterar kommunikationen med externa system för att erhålla
positioneringsdata. Servern är ansvarig för positioneringsberäkningar samt
konvertering av positioneringsdata till olika geografiska koordinatsystem. MPC
erbjuder ett gränssnitt genom vilken användarapplikationer och MPC-servern kan
kommunicera. Kommuniceringen består av positionsförfrågningar från
applikationen och positioneringssvar på MPC-servern. MPCn kan hantera flera
applikationsuppkopplingar samtidigt. MPC-tool erbjuder ett användarvänligt
gränssnitt för administrationen av MPC-servern.

5.4.1.5 Positioneringsmetoder

En av de största fördelarna med MPS-konceptet är att MPC agerar som en gateway
mellan applikationer och positioneringsmetoden. Applikationen måste inte veta
eller vara beroende av en specifik positioneringsmetod. Positioneringsmetoden i
MPS 3,0 är baserad på TA-värden och den cell som mobilen befinner sig i.
Positioneringsmetoden stör användaren endast om denna ska försöka ringa eller om
någon försöker ringa telefonen samtidigt som systemet sätter upp ett
signaleringssamtal mot mobilen. Pågående samtal stör ej, eftersom TA-värdena
redan är tillgängliga då.
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5.4.1.6 Position

Positionen beskrivs som en båge, en del av en cirkel med ett visst djup. Se figur 5.
Informationen som ges av SMPC för att beskriva delen kommer vara:

• BTS:ens position i longitud och latitud.
• Radien av innercirkeln (om endast CGI kan användas, blir värdet 0)
• Radien av yttercirkeln (detta är cirkels maximala storlek, om CGI används)
• Startvinkeln (För en omnicell är vinkeln 0)
• Slutvinkeln (360 grader för en omnicell)

TA-värdet är skillnaden mellan inner- och yttercirkeln, dvs. djupet blir ungefär 550
meter. Det är inte möjligt att ge ett specifikt värde, då det beror på en mängd olika
faktorer. Till exempel om det är en omnicell eller en sektorcell, om ytan på celldelen
ändras beroende på avståndet till BTS:en.

Figur 5: Bilden visar hur noggrann en position blir när
CGI och TA i en sektorcell användes.

6 GPS tjänster
GPS-tjänster erbjuds i flera olika produkter, bland annat så finns det telefoner med
inbyggd GPS, handdatorer med GPS-moduler och även andra GPS-enheter.

6.1 GSM-telefoner med inbyggd GPS
6.1.1 Benefon Esc!

Personal navigation phone är ett kommunikationsredskap innehållande teknik som
gör det möjligt att få sin position via GPS och ringa via GSM nätet [13]. Telefonen
har samma mått som en Ericsson i 600 serien, den mäter 129x49x23 mm och väger
150 gram. Den är stöt och vattentålig samt har en display på 20 rader med en
upplösning på 100x160 pixlar som krävs vid användning av en kartapplikation.
”Benefon Esc!” är utrustad med en tolv-kanalers GPS. På GPS-mottagaren kan
helfart, halvfart eller helt avslagen väljas och telefonen drar ström därefter,  man
kan även stänga av GSM-modulen och endast använda GPS. På displayen ses
förutom positionen även hur många meter över havet du befinner dig, samt tider för
gryning och skymning där du befinner dig. Du ser även hur snabbt du färdas
framåt och du kan mäta avstånd. I telefonen medföljer en odetaljerad världskarta.
Möjligheten att ladda hem specifika kartor över olika områden finns via Benefons
hemsida.
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Figur 6: Benefons mobiltelefon med både GSM och GPS.

6.1.2 Benefon Track

Benefon Track är ytterligare en GSM-telefon med inbyggd GPS från Benefon [13].
Den fungerar både på 900- och 1800-bandet i GSM. Benefon Track innehåller en
tolvkanals GPS-mottagare. Den tar emot koordinater, tid och satelliternas status.
På telefonen sitter en alarmknapp, den kan bli programmerad för flera saker, bland
annat kan den skicka ett SOS-meddelande med position och öppna ett 112-samtal.
Telefonen ökar säkerheten för till exempel utsatta yrkesgrupper då den är portabel
och fungerar överallt där det finns GSM-täckning. Telefonen ger möjlighet till att
även användas för att övervaka och ge vägvisningar till personal och lämpar sig för
väktare, poliser och så vidare. I nuläget är Benefon Track endast lanserad för
räddningspersonal och polis, ej för privatpersoner.

Figur 7: Bild över en Benefon Track telefon

6.2 GPS moduler till PDA

Till de flesta PDAs finns det GPS-moduler som monteras på bakstycket. GPS-
modulen är liten och integreras med handdatorn som håller reda på tider,
kontaktpersoner, e-post, möten och dylikt. GPS:en talar om var du är och vart du
ska i en kartbild på displayen även position, kurs, fart, avstånd, tid till destination,
spår med mera visas. GPS-mottagare fästs vid handatorn med hjälp utav en ”clip
on”, det behövs alltså inga kablar. Det kan skilja lite i utbudet mellan de olika
tillverkarna, försäljarna, men detta är ytterst lite och man måste utgå ifrån vilken
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modell och märke man har på sin PDA. Exempel på märken är GPS Companion
som kommer från Magellan samt Navman Mobile GPS 3000.

6.2.1 Handspring Treo 180

På marknaden finns en PDA vid namn Treo, vad som är speciellt med denna enhet
är att det är en kombination mellan en handdator och en GSM-telefon [10]. Treo
har en processor på 33Mhz, ett internminne på 16 Mb, ett inbyggt tangentbord,
USB synkning, uppladdningsbara batterier, samt Windows och Mac stöd. Treo är
en dualband mobiltelefon med GPRS vilket underlättar all trafik på Internet.
Samtalen sker smidigast via ett headset. Några funktioner som Treo har är att
kunna växla mellan två samtal, lägga in kortnummer, och snabb uppringning.
Ännu finns ingen GPS-modul till denna PDA, men det är under utveckling och bör
komma på marknaden hösten 2002.
.

Figur 8: Bild över en Handspring Treo 180

7 GPS-GSM tjänster

7.1 Larmenhet från redKnows

Med redKnows larmenhet som visas i figur 9 kan GPS-mottagaren kompletteras till
ett kraftfullt positioneringssystem [11]. Förutom att du får information ifrån GPS-
mottagaren om exakt position, kan andra se din position, riktning och hastighet allt
med GPS mottagarens precisa värden. RedKnows larmenhet är ett interface mellan
en GPS mottagare och en mobiltelefon som har två grundläggande funktioner:

1. Alla som har tillgång till telefonnumret som tillhör redKnows larmenhet kan
via ett SMS meddelande få redKnows enhetens  position i sin egna redKnows
larmenhet eller mobiltelefonens display som ett textmeddelande.

2. Som användare av redKnows handhållen larmenhet kan du när som helst
skicka din exakta position, riktning och fart till en förprogrammerad mottagare
med en enkel knapptryckning.
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Figur 9: Bilden visar hur redKnows larmenhet fungerar.

7.1.1 Map Management

RedKnows larmenhet är anpassad för ett Map Management program som säljs via
Axhede & Hansson AB. Via en central kan ett flertal objekt följas samtidigt på en
karta där programmet själv med en vald intervall kontrollerar objektets fart,
position och riktning. I programmet kan information om varje objekt/fordon med
text lätt redigeras.

Tabell 3: Specifikation över redKnowslarmenhet.

Enheter Information
Vikt 200 gram
Längd 135 mm
Bredd 34 mm
Höjd 26 mm
Längd på kabel 1200 mm
Drifttid 24 timmar kontinuerligt

7.1.2 Komplett larmenhet

En komplett redKnows handhållen larmenhet innehåller:
1. redKnows handhållen larmenhet.
2. Magellan GPS mottagare med NMEA utgång och data in.
3. GSM mobiltelefon.

7.2 Surveying Box från redKnows

RedKnows Surveying Box är en liten GPS-GSM enhet som kan övervaka fordon, se
figur 10 [11]. Boxen kontrollerar position och status på till exempelt bilen eller
båten. Enheten kan även fjärrstyra andra enheter såsom larm, belysningar,
pumpar etc. Funktionerna är SMS styrda. Förfrågningar görs via ett SMS
meddelande som till exempel ”P”, ”S” eller ”V”. Inom ett par sekunder returneras
ett svar.
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Vid skickande av ett ”P”, erhålls position, hastighet och riktning. Vid skickande av
ett ”S”, erhålls tid, position, hastighet, riktning, batterispänning, samt vind, djup
och temperatur. Vid skickande av ett ”V” erhålls ett ”S” svar då fordonet startar
eller stoppar, om fordonet står stilla skickas ett svar så fort den börjar röra på sig
igen.

Figur 10: Surveying Box från redKnows,
storleken på enheten mäter 110 x 70 x 30 mm.

7.3 Falcom track från iCOM

Falcom Track bygger på larmöverföring och positionsbestämning via GPS.
Positionsnoggrannhet på några meter och möjlighet till ljudövervakning och
personlarmsändare. SMS meddelanden kan skickas från mobiltelefon till enheten
och svar med position ges i koordinatform. Larm skickas till larmcentra samt till
egen GSM-telefon. En frizon kan programmeras in där enheten kan röra sig och
larm utlöses om enheten kommer utanför detta område.

Falcom Track stöder OVLS protokoll, Svensk standard för positioneringssystem,
vilket innebär att Falcom Track kan användas i ledningssystem för
transportåkerier, samt att systemet kan utvecklas och kundanpassas. Modulen
innehåller även dualband GSM modem med stöd för SMS, Tal, Fax via GSM nätet.
Modemet är en färdig lösning och ansluts externt till alla terminaler som styr
standard AT-kommandon. Falcom A2D-3 är typgodkänd vilket gör att den går att
integrera i olika systemlösningar där trådlös överföring via GSM önskas. Tillbehör
som handsfree och telefonlur ger möjlighet till tal.

Bild 11: Falcom Modul

Tabell 4: Tekniska fakta rörande Falcom

Enheter Information
Larmingångar: 4 (I/O portar)
Antennanslutningar: GSM, intern GPS, extern GPS
Strömförbrukning: 165 mAh i viloläge, 355 mAh i sändning
Strömförsörjning: 10,8-31,2 V DC
Temperaturområde: -20 till + 55 grader Celcius
Mått: 115x54x33 mm
Vikt: 200 gram
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7.4 MILES – personlarm

MILES är ett varumärke ägt av Consafe Infotech Products AB [12]. MILES är till
för människor som har ett osäkert yrke och kan hamna i osäkra situationer. Till
exempel socialarbetare, poliser, jordbrukare och skogsarbetere. Personlarmet är en
kombination av GSM och GPS. GSM-systemet står för dialogen mellan personen
som är nödställd och larmoperatören. GPS-systemet fastställer positionen för den
nödställde. Användaren utrustas med en vanlig GSM-mobiltelefon, en liten
telefonmodul som fästes på telefonen och en GPS-enhet. Hur produkterna ser ut
visas i figur 12.

Om den nödställde trycker två gånger på larmknappen som sitter på GPS-enheten
skickas larmet via GSM-nätet till larmcentralen. Larmcentralen får reda på den
nödställdes exakta position och användaruppgifter. En bekräftelse skickas tillbaka
till användaren. Larmoperatören vidtar förutbestämda åtgärder som kund och
operatör har kommit överens om innan.

Figur 12: MILES-PERSONLARM från Consafe infotech.
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8 Resultat

8.1 Jämförelse mellan produkter på marknaden

Det finns en mängd produkter på marknaden våren 2002. I följande avsnitt
diskuteras och jämförs dessa lösningar.

8.1.1 GSM-lösningar

Tabell 5: Jämförelse mellan GSM-lösningar på marknaden våren 2002.

Telia positioning Vodafone Positioning
Fördelar Enkelt, kan använda vanlig

GSM-telefon. Relativt
billigt. Lätt att skriva egen
applikation.

Jämförelsevis med Telia så
används en annan teknik vid
positionering som ger lite bättre
precision. Egen applikation.
Passar de flesta mobiltelefoner.

Nackdelar Dålig precision! Kräver nytt SIM-kort, dålig
precision. Dåligt utbyggt i
landsbygd.

Pris 20 kronor/abonnemang,
1,10 kr/positionering.

275 kr / abonnemang, 35
månadsavgift/användare, 79 kr i
mån/användare inklusive
kartapplikation, 0,84
kr/positionering utan
kartapplikation 0,75
/positionering med
kartapplikationen.

Lämplighet Storstäder, företag med
lägre krav på precision.

Storstäder.

Kringutrustning En dator med Internet
uppkoppling till det
Webbaserade gränssnittet,
kartor samt telefoner med
telia-abonnemang.

Webbbaserat gränssnitt, kartor
och mobiltelefon med nytt SIM-
kort.

Slutsatser Enkelt att använda, ingen
dyr utrustning krävs. Bor
man inte i stor-Stockholm
bör man inte investera i
detta system!

Har man Vodafones
företagsabonnemang, och bor i
en storstad eller där nätet är väl
utbyggt kan detta vara ett
alternativ när inte noggrannhet
på några meter krävs.
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8.1.2 Telefoner med inbyggd GPS

Tabell 6: Jämförelse mellan telefoner med inbyggd GPS som finns på marknaden
våren 2002.

Benefon ESC! Benefon Track
Fördelar Bra precision! Smidig, stor

och tydlig display.
Bra precision, tydlig display,
vatten- och stöttålig, faxmodem.

Nackdelar Ej WAP samt att
batterikapaciteten minskar
drastiskt vid varje
positionering, sega
menyer.

Ej WAP, Batteritiden minskar
markant vid varje positionering.
Ej lanserad till privatpersoner.

Pris Ca 5000 kr exkl. moms. Ingen uppgift.
Lämplighet Företag samt

privatpersoner som vill ha
noggrann positionering,

Personer på utsatta positioner
kan nyttja larmknappen.

Kringutrustning Laddare. Laddare.
Slutsatser Bra precision. Smidig och portabel telefon.
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8.1.3 GPS-moduler

Tabell 7: Jämförelse mellan olika GPS-moduler som finns på marknaden våren
2002.

RedKnows
larmenhet

Surveying Box
redKnows

Falcom track
iCOM

MILES –
personlarm

GPS-PDA

Fördelar Bra precision, kan
kopplas ihop med
en vanlig GSM-
mobil. Portabel,
positioner kan
överföras via
WAP-telefonen.

Bra precision, går att
spåra på ett enkelt
sätt.

Bra precision!
Går att integrera
med redan
befintliga
system, bra
kringutrustning.

Bra precision,
portabel.

Portabel, Smidigt
med allt på ett
ställe, Minimerar
arbete.

Nackdelar Klumpig, tre
enheter och
sladdar
däremellan.

Ej producerad för att
bära på! Relativt dyr
lösning.

Ej portabel. Ej gjord för
övervakning.

Storleken, större
än en telefon.

Pris Ingen uppgift. ca 10 000 kr för
GPS-enhet, ca
50 000 kr för
mjukvara.

8000 – 14 000
kr och ca 50 000
– 60 000 kr för
mjukvara till PC.

Ingen uppgift. ca 4000 kr exkl
moms för GPS-
bakstycke.

Lämplighet Personer på
utsatta positioner
kan nyttja larm
knappen.

Företag vars
anställda är bilburna.
Körrutter, kontinuerlig
positionering kan
erhållas.

Bilburna
anställda.

Företag med
utsatta
medarbetare.

Lämplig för alla!

Kring-
utrustning

GPS-modul,
GSM-telefon och
Sladdar.

Antenn, samt lite
kablage och en
Mjukvara som
placeras på en dator.

Telefonlur och
handsfree.

Mobiltelefon,
telefonmodul,
GPS-enhet.

Program till
PDA;n, Bilhållare,
laddare m.m.

Slutsatser Om man inte ser
denna lösning
som klumpig är
den helt klart en
lösning på
positionerings
problemet.

Är det en bil och inte
en mobilenhet som
ska positioneras är
denna lösning bra
rent precisions-
mässigt, den är dock
lite dyr fast denna
kostnad är en
engångskostnad.

God precision
och systemet
kan utvecklas
och kund-
anpassas.

Detta är en bra
lösning för
företag som
har arbetare i
utsatta
situationer.

Smidig lösning.
Utvecklingen går
åt att samla allt på
samma ställe.
Priset är
överkomligt.
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8.2 Rekommendationer

8.2.1 GSM-tjänster

Telias system är inget som kan rekommenderas till företag som vill ha en relativt
noggrann positionering, då denna inte ens har en acceptabel felmarginal i stora
städer. Inte heller Vodafones system rekommenderas, det har lite bättre
noggrannhet men deras nät  är sämre utbyggt än Telias. Är företaget som
efterfrågar positionering på sina anställda till exempel ett budföretag, och exakt
gata inte behöver anges utan bara område är de båda mobilföretagens tjänster att
rekommendera då priset ligger på en överkomlig nivå.

8.2.2 GPS-enheter

Inledningsvis kan sägas att alla GPS enheter har ungefär samma höga precision,
det kan dock skilja någon meter. GPS är att satsa på om precisionen ska
prioriteras, priset är dock högre jämfört med att använda teknikerna i GSM-nätet,
nya enheter måste köpas in i alla GPS fallen, men detta bör ses som en investering
i framtiden då detta är en framtidsteknik som bara kommer att bli större och
större.

De båda telefonerna från Benefon ger en mycket bra positionering. Anledningen till
att dessa telefoner finns med i rapporten över tänkbara produkter är att Benefon
ligger långt framme i utvecklingen utav portabla GSM/GPS Moduler, och att det
inte kommer att dröja innan de kommer med en GSM-telefon med GPS och WAP.
Benefon Track har än så länge endast levererats till räddningstjänsten, men inom
en relativt snar framtid kommer även allmänheten att få tillgång till enheten.
Gemensamt för de båda telefonerna är att varje positionering drar enormt på
batteriet, vilket medför att det inte är möjligt att vara ute flera dagar. Telefonen
måste laddas ofta om flera positioneringar skall göras. Dessa telefoner
rekommenderas till friluftsfolk eller företag som endast vill erhålla positionen för
den anställdas egen del till exempel vid navigation.

Den  sista GPS-enheten är den som kopplas samman med en ”clip-on” på en
handdator. Denna ger höga förväntningar då vi går mot en framtid där allt ska vara
samlat på ett och samma ställe, mail, GSM-telefon, ordbehandlare, almanacka,
GPS, GPRS osv.  Den handdator som finns på marknaden idag som ger möjligheten
att kunna ringa via GSM-nätet heter Treo och tyvärr finns det ingen GPS modul
som passar till denna, men till hösten ska detta problem vara löst enligt
tillverkarna. Denna typ av lösning passar alla företag som har personal som är ute
på fält och behöver positioneras, antingen via GSM-nätet eller med hjälp av
satelliter och GPS. Kostnaden är överkomlig och noggrannheten optimal, denna
lösning är den att rekommendera om man vill kunna positionera sina anställda
med mobila enheter.

Tanken bakom RedKnows larmenhet är väldigt bra, men att bära runt på de tre
enheterna som krävs, känns mindre upphetsande. Att rekommendera denna
lösning är svårare, men om personen som skall nyttja tekniken inte har några
problem med att gå runt med ett bälte där allt kan fästas är problemet mindre.

Surveying box ifrån RedKnows och Falcom track Icom bygger båda på samma
teknik, och är likvärdiga till funktion. Det som skiljer de båda åt är kringutrustning
och pris och som i sin tur baseras på antal och förhandlare. Denna typ av lösning
placeras i till exempel en bil då den inte går att bära runt på eftersom den kräver
strömförsörjning i stil med ett bilbatteri. Enheterna kan utvecklas efter personliga
önskemål och krav. De företag som kan ha nytta av denna produkt är de som är
bilburna och inte kräver personpositionering, till exempel biluthyrare, last- och
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taxibilar. En annan aspekt är att företaget måste satsa långsiktigt då den är
relativt dyr i inköp. Denna lösning är den optimala om precision och funktion är
viktigt för företaget, samt att kraven om bilburen personal och övervakningen ifrån
en PC är avklarat.

8.3 Slutsatser

Vår arbetsuppgift innebar att utreda möjliga sätt att utföra en positionering på en
mobil enhet, genom både GSM-systemet och GPS-systemet.

Efter besök på Teliamobile i Stockholm och närmare granskning av deras
positioneringstekniker i GSM-nätet kunde vi konstatera att noggrannheten i detta
system inte var tillräckligt för våra och CreateITs krav. Vid en positionering med
deras idag saluförda produkt ”Närmaste Resurs” blev noggrannheten i storstad
sämre än 200 meter, på landsbygd blir denna noggrannhet gravt försämrad. Någon
precis position kunde inte ges. Kartfunktion mer eller mindre gissade en position av
mobilen inom den cell som mobilen befann sig i. Detta känns inte idag som en
kvalitativ lösning på positioneringsfrågan. Vi uppfattar Telias system som inriktad
på nöje eller positioneringar där ingen noggrannhet krävs, det är inte gjort för
proffisionellt bruk.

Vodafones positioneringssystem där man mäter signalstyrkan har säkerligen bättre
noggrannhet än Telias system, men eftersom Vodafone inte satsar på täckning i
landsbygd utan är mer inriktade på storstäder så ser vi inte heller Vodafone som ett
bra alternativ.

Efter att ha studerat GSM-nätets funktioner insåg vi att GPS-systemet var det att
satsa på om noggrannhet vill prioriteras. GSM-systemet har idag för dålig
precision, men det kan kanske tänkas bli bättre och mer användbart framöver.

På GPS sidan, finns det väldigt många smidiga GPS-produkter för att veta var man
själv befinner sig, men inte många för övervakning. De flesta av
övervakningsprodukterna är gjorda för bilar och båtar och är ganska stora och
batterikrävande. Dessa enheter kan övervakas från en persondator till exempel
från företagets kontor, men det kräver en mjukvara till datorn som är ganska dyr.
Kartapplikationerna till detta system är inte fullt utbyggda och vill man att de ska
fungera bättre kan man lägga in egna koordinater i sin omgivning på kartan. Även
kartapplikationerna kostar pengar, olika mycket för hur stora områden du vill ha
tillgång till.

Det optimala lösningen vore att få GPS- och GSM-systemet att arbeta ihop. GSM-
systemet skulle täcka upp de ytor där GPS inte fungerar, som inomhus eller i
storstäder där hus skymmer sikten. GPS-systemet skulle täcka upp alla övriga
områden, skulle detta kunna ske skulle man kunna få sin position även när man är
utanför Sveriges gränser, men då endast genom GPS.

Det finns GSM-telefoner med inbyggd GPS i Sverige, men ingen av dessa innehåller
WAP. För tidsredovisningsapplikationen krävs WAP och därför är dessa telefoner
otillräckliga. Mobiltelefoner med både WAP och GPS finns på marknaden men
dessa har inte lanserats i Sverige eftersom de inte bygger på GSM-teknik utan på
CDMA-teknik. CDMA står för Code Division Multipel Access och finns bland annat
i USA. Mobiltelefonerna med inbyggd GPS har väldigt kort batteritid. Dessa
telefoner innebär i positioneringssynpunkt att man kan få en noggrann
positionering med hjälp av GPS när man har klar sikt till satelliterna. GSM-
positionering kan användas som en reserv till exempel då mobilen befinner sig
inomhus, i bil eller i tätbebyggt område.



29

Vad vi rekommenderar CreateIT att göra är att invänta framtida tekniska
lösningar, och som vi tidigare nämnt förmodligen är en kombination av både GPS
och GSM. Hur lång tid det kommer att ta innan denna typ av lösning presenteras
är svårt att veta,  men efter vad vi hört och vad vi själva tror är nog ett par
månader upp till ett halvår en rimlig tid.  Det företag som vi tror kan presentera
denna typ av lösning  är Benefon. Vad en satsning på de produkter som finns i
nuläget skulle leda till är svår att förutspå men troligtvis skulle produkten
antingen brista i precision eller i förmågan att vara mobil, samt att priset för
precision är otroligt hög än så länge.  Vi anser att om CreateIT inte vill vänta
framtida lösningar är den bästa lösningen på marknaden just nu att använda sig av
en PDA med ett GPS-bakstycke. Det finns ett antal bra PDAs med wap-funktioner
ute på marknaden våren 2002.

Det man kan fråga sig är om det finns en koppling mellan att så få
mobiltelefonföretag har utvecklat telefoner med GPS och integritetsfrågan. Det
borde ju vara i de flesta företags vinning, det ger ju en trygghet för både anställda
och för företaget, eller känner människorna som blir övervakade mer stress och
otillräcklighet? Frågor som företaget som funderar på positionering av sina
anställda bör ställa sig!
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Ordlista
API  Application Programming Interface
AUC Authentication Center
BSC Base Station Controller
BSS Base Station System
CGI Common Gateway Interface
CI Cell Identity
DGPS Differential GPS
EC Emergency Center
EIR Equipment Identity Register
GMSC Gateway MSC
GMPC Gateway Mobile Positioning Center
GSM Global System For Mobile Communication
GPS Global Positioning System
HLR Home Location Register
IP Internet Protocol
LA Location Area
LAC Location Area Code
LCS Location Service Client
MCC Mobile Country Code
MNC Mobile Network Code
MPC Mobile Positioning Center
MPS Mobile Positioning System
MSC Mobile service Switching Center
PAI Positioning Allowed Indicator
PDA  Personal Digital Assistent
PLMN Public Land Mobile Network
SS Switching System
SIM Subscriber Identity Module
SMS Short Message Service
SMPC Serving Mobile Positioning Center
TA Time Of Arrival eller Timing Advance
TCP Transmission Control Protocol
VLR Visitor Location Register
WAP Wireless application Protocol
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Intervjuer
Teliamobile
Besök hos Peter Bianconi på Teliamobile i Nacka Strand, Stockholm, den 2 maj 2002. Målet
med mötet var att få idéer samt information om hur en eventuell applikation kunde formas. Här
följer en kort sammanfattning av informationen som gavs vid mötet:

Hela Telias mobilpositioneringssystem bygger på tekniker från Ericsson och ett företag vid namn
Mobilaris. Alla Telias positioneringsapplikationer använder sig av dessa tekniker till exempel
”Närmaste Resurs” och ”Gula Sidorna Nära dig”. Mobilaris har skapat en nod i systemet som
heter Pacific Ocean (PO) som är en ”middleware”. PO’n fungerar alltså som en översättare
mellan GSM-nätet och de applikationer som man vill koppla till systemet. Se figuren. Det är
denna nod som koordinaterna hämtas ifrån.

Bilden visar en översikt över PO-systemet från mobilaris.

En gränssnittsspecifikation över Mobilaris ASP-middleware XML API 1.0 gör det möjligt att
programmera en egen applikation som hämtar koordinaterna från GSM-nätet. Detta innebär att
ett eget program kan användas istället för Telias Närmaste Resurs. Ett mer anpassat program,
som till exempel tar en position var 30:e minut, kan skapas för att passa in i
tidsredovisningsapplikationen.

Priset för att använda systemet i testningssyfte är 1000 kronor i månaden och 60 öre per
positionering. Därefter kommer det kosta 20 kronor per abonnemang (alltså 20 kronor per varje
telefon som ska positioneras) och 1,10 kronor per positionering.

Axhede Hansson
Telefonintervju med Tord B den 23 april 2002. Axhede Hansson är ett företag som
tillhandahåller lösningar inom tele- och satellitkommunikation. Bland annat säljer de en enhet
från RedKnows. Den heter Surveying Box som kan användas till övervakning. Enheterna kan
övervakas från en dator tillsammans med en GSM-modul. En enhet kostar ungefär 10 000
kronor.
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Cartesia
Telefonintervju Rickard Sjögren den 13 maj 2002. Cartesia är ett företag som tillhandahåller IT-
lösningar och tjänster, baserade på IT och positioneringsteknologi. Cartesia har en produkt som
positionerar fordon. Det består av en enhet som monteras i fordonet, enheten heter Falcom.
Därefter kan enheten skicka information till exempel var 30:e minut om den specifika positionen
eller kan positionen hämtas med hjälp av en förfrågan via SMS. Priset för Cartesias
positioneringslösning är cirka 13 000 - 14000 kronor per mobil enhet. Priset är bara ungefärligt
och kan ändras om kunden vill modifiera lösningen till något som passar bättre.

Teleconsult
Telefonintervju med Mikael Stedt den 15 maj 2002. Teleconsult har olika lösningar för GPS-
positionering. Dels produkter från iCom, däribland Falcom track som bygger på överföring av
positionen via GPS. För att övervaka behöves en central och en basstation. Antingen har man sin
egen central på en PC eller kopplas lösningen till en larmcentral. En speciell mjukvara krävs för
den egna centralen. Teleconsult tillhandahåller tre olika program; Basic som är ett enkelt
program med status, textmeddelanden och enklare larmfunktioner. I-Track som är ett avancerat
program med kartor för att kunna visa GPS-information, finns även med fordonspositionering
som standard. MobiWin liknar I-Track men med bättre kartor och mer funktioner.

Mjukvaran till centralen kostar mellan 50 000 och 60 000 kronor och varje enhet kostar mellan 8
000 och 10 000 kronor. Detta är ungefärliga priser och kan ändras både uppåt och neråt i pris
beroende på kundens krav.




