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Abstract 
This thesis is developed by Posten Åland AB in order to simplify the work of agency staff when 

distributing mail in rural areas. In my thesis I have developed an application to help automotive mail 

dispensers. The need for such an application exists, especially during the summer but at other times 

when ordinary dividend cannot run his route. With the help of a PDA and a GPS the mail dispenser 

should see where the next stop is and what is to be delivered there 

There already was a directory of mailboxes and the addressees and the coordinates of the mailboxes. 

Using this, I will implement functionality to retrieve a specific route and plot those coordinates on 

the map. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete är framtaget av Posten Åland AB i syfte att förenkla arbetet för vikarier när de 

delar ut post på landsbygden. I mitt examensarbete har jag utvecklat en applikation för att hjälpa 

bilburna postutdelare. Behovet av en sådan applikation finns speciellt under sommaren men även vid 

andra tillfällen då ordinarie utdelare inte kan köra sin rutt. Med hjälp av en handdator och en GPS ska 

utdelaren på en karta se var nästa stopp är och vad som ska levereras dit 

Det som redan fanns var ett adressregister över postlådor och adressaterna samt koordinater för 

postlådorna. Med hjälp av detta ska jag implementera funktionalitet att kunna hämta en specifik rutt 

och plotta dessa koordinater på kartan.  
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Inledning 
Detta examensarbete är framtaget av Posten Åland AB för att utveckla en applikation som kan hjälpa 

postens anställda, framförallt utdelarna, vid utdelningen av post.  

Posten Åland AB är en av Ålands största arbetsgivare. IT-avdelningen på företaget har hand om drift 

och utveckling av program som de olika affärsområdena har ett behov av. Detta examensarbete är en 

beställning från affärsområdet posttjänster, vilket har hand om utdelningen av posten.  

Bakgrund 

Ett problem är att vikarier kallas in för utkörning i ett distrikt de inte känner till. Därför har ett behov 

av ett hjälpprogram uppkommit. Applikationen kommer att användas vid bilburen postutdelning på 

landsort och ska då med hjälp av en GPS-mottagare, GPS som står för Global Positioning system, och 

en portabel dator kunna visa utdelaren vilket som är nästa stopp och vilket slags post personen ska 

ha.  

Behovet av applikationen uppkommer när en ordinarie utdelare på landsbygden inte kan köra sin 

rutt. Då måste en vikarie hoppa in och i många fall har vikarierna ingen aning om hur rutten går och 

behöver då någon typ av hjälpmedel. 

Inom företaget används sedan tidigare ett adressregister med information om alla boende på Åland 

och deras prenumerationer. Ur detta adressregister kan man hämta den information som behövs för 

utdelning på en specifik rutt. Denna information om adressaterna och deras post kan också användas 

för att optimera utkörnings rutter. Genom att ha möjligheten att kunna se alla distrikts rutter kan 

man ta beslut gällande omformning för att uppnå en bättre körrutt. 

Syfte och mål 

Syftet men denna applikation är att med hjälp av en dator och en GPS i bilen kunna ladda in en 

specifik rutt och information om de olika stoppen som ska göras.  

Eftersom personer flyttar, postlådor flyttas, nya postlådor tillkommer och andra ändringar sker, 

måste möjligheten att ändra koordinaten för en specifik låda finnas. Även detta kommer att 

implementeras i applikationen. Sedan skall ändringar till en rutt kunna synkroniseras med databasen 

vid återkomst. 

De huvudsakliga målen är följande 

• Med karta visa postlådor inom valt distrikt. 

• Med hjälp av GPS följa med på kartan. 

• Visa en lista med alla lådor och deras information. 

• Stega vidare på kartan men också i listan när utdelaren besökt lådan. 

• Gruppera lådor. 

• Korrigering och inmätning av koordinater. 
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Vidareutveckling 

Vid diskussioner med beställaren framkom att även ett planeringsverktyg skulle behövas Detta 

verktyg skulle ge enhetscheferna möjligheten att se rutterna på karta och kunna göra om, optimera 

och ta bort rutter via detta verktyg. Vi kom dock fram till att ett sådant verktyg skulle kräva mera 

utveckling än vad som är planerat för detta projekt och därför valde vi att börja med utdelardelen. 

Metod och källor 

Genom att sätta mig in i hur adressregistret och distrikten är uppbyggda kunde jag bilda mig en 

uppfattning om vilken information som fanns tillgänglig. Största delen av förstudie tiden gick åt till 

att leta efter lämpligt kartmaterial. Eftersom applikationen inte kommer att ha tillgång till internet 

under tiden den körs i bilen krävs inköp av kartmaterial över Åland. För att kunna styra kartan behövs 

även en kartkontroll som kan panorera kartan, plotta ut punkter på kartan och visa position med 

GPS.  

Adressregistret är uppbyggt av en MySQL databas. Hämtningen från databasen sker via olika 

webbservice som redan finns. Dock krävs en del förändringar av dessa för att motsvara 

applikationens behov. Även vid synkronisering av en rutt tillbaka till databasen kommer en 

webbservice att användas. Webbservicens olika delar kommer inte att tas upp mer ingående i denna 

rapport då de inte innehåller någon speciell funktionalitet.  

Jag har även skrivit ett testprogram för kommunikation med serieporten. Jag har tidigare inte 

programmerat i C# mot serieporten och jag kände därför ett behov av att skriva ett program för att 

testa detta och även för att se hur GPS-mottagaren skickar ut data och vad som är intressant i dessa 

data.  

Inledningsvis kommer applikationen att utvecklas i C# .NET-ramverket. C# (uttalas C-sharp) är ett 

programmeringsspråk utvecklat av Microsoft och utgör en del av .NET-ramverket. Jag har redan en 

bra baskunskap inom språket och dessutom var detta ett önskemål från företaget, eftersom de redan 

har en del specialutvecklade applikationer som är gjorda i C#.  

Beroende på vilken slags dator som kommer att användas i bilarna, kan applikationen behöva 

utvecklas för .NET Compact-ramverket. Det ser jag dock som mindre ändringar, vilka inte borde 

innebära några stora problem, därav börjar jag med .NET-ramverket.  

 

Förundersökning 

Största delen av förundersökningen handlade om att hitta kartmaterial. De stora tillhandahållarna av 

karttjänster, som exempelvis maps.google.com och maps.live.com, använder sig av de två största 

kartleverantörer – TeleAtlas respektive Navteq. Enligt mina studier av dessa leverantörer är 

täckningen av Åland ganska lika och det handlar mer om pris och tillgänglighet. Det finns även lokala 

aktörer som kan leverera kartmaterial, exempelvis Karttakeskus. Valet föll på Karttakeskus, eftersom 

de kunde leverera till ett bra pris och hade en bra täckning av Åland. 

Förutom kartmaterialet behövdes även en kartkontroll som kan styra kartan, samt ett tillhörande API 

som ger möjligheten att plotta punkter på kartan. Detta visade sig vara en svårighet. Under 
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projektets gång har jag varit i kontakt med en mängd olika återförsäljare av kartmaterial och andra 

GIS-applikationer. Efter en hel del informationssökning valde jag att använda MapXtreme som är en 

.NET-komponent utvecklat av företaget Pitney Bows Insight. Denna komponent hade all 

funktionalitet jag behövde och dessutom hade de en 60 dagars fri testperiod som jag har kunnat 

uttnyttja för att utvärdera funktionaliteten. 

Ytterligare en fråga att utreda var vilken typ av dator som programmet skulle köras på. Enheten bör 

vara liten och smidig eftersom den ska vara i en bil. Med enhet menar jag datorn som kommer att 

användas i bilen. Ett tangentbord är inget måste för applikationen, då den i stort sett ska kunna sköta 

sig per automatik vad gällande navigeringen.  Dock krävs inmatning från användare vid vissa tillfällen, 

såsom val av fil, så antingen behövs en pekskärm eller någon typ av tangentbord.  

Under utvecklingen av applikationen har jag använt mig av en bärbar dator som enhet i bilen. Detta 

visade sig fungera mycket bra, men eventuellt kommer en annan enhet med bättre 

monteringsmöjligheter i bil att användas senare. 
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Analys 
Jag kommer nu att redogöra för de funderingar jag hade innan projektet påbörjades och även tankar 

kring kravspecifikationen.  

Miljö 

Programmet som jag har utvecklat kommer att användas i postens bilar. I och med detta måste endel 

saker beaktas när man gör vissa val. 

• Apparat – måste vara en liten dator som ska få plats i bilen. 

• Automatisering – programmet skall göra det mesta per automatik, eftersom chauffören har 

en bil att föra fram. 

• Användarvänlighet – applikationen skall inte behöva ha någon introduktion, utan användarna 

ska direkt kunna börja köra. 

Apparat menar jag själva datorn som programmet kommer att köras på. Här måste aspekter som 

utrymme, ström, soljus, etc. tas i beaktande, eftersom den kommer att användas i bilar.  

Automatisering har en direkt koppling till ett av kraven som sattes upp i början, dvs. att programmet 

automatiskt skulle kunna stega sig vidare när föraren var i närheten av postlådorna eller 

postlådegrupperna. Detta eftersom postutdelaren inte skall behöva bekräfta varje låda som denne 

stannar vid. I grunden skall utdelaren bara behöva ge kommandon då något fel uppstått, då en 

postlåda inte skall ha post eller om en låda har flyttats och skall ha nya koordinater. 

Användarvänlighet spelar en stor roll huruvida utdelarna kommer att anse att programmet tillför 

någonting och många personer kommer att använda produkten. Därför krävs ett enkelt, bra och 

tydligt användargränssnitt. Textstorleken på relevant data ska vara tillräckligt stor. Extra information 

om postlådorna ska synas tydligt. Designen på det grafiska behöver vara så minimalistisk och enkel 

som möjligt. Applikationen skall ju endast visa hur utdelaren skall köra och inte kräva någon form av 

användning som kan distrahera utdelaren från hans koncentration på körningen. 

I projektets början gjorde jag även upp en skiss som jag hade som grund när jag började designa det 

grafiska gränssnittet, se bild 3.1. 

 

Figur 3.1 Skiss av GUI:et 
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Användare 

Användarna är postutdelarna. Det kommer aldrig att vara bara en person som skall använda 

applikationen. Syftet med programmet var ju att en vikarie på en rutt lätt skall kunna hoppa in och 

köra den rutten, därför kommer användarbasen att variera stort. Det kommer inte att finnas tid för 

vikarien att få instruktioner i hur programmet fungerar utan det skall vara så enkelt att vem som 

helst skall kunna starta upp och börja använda. 

Grafiskt gränssnitt 

Eftersom ingen liknande lösning finns sedan tidigare hade jag fria händer att designa gränssnittet 

från grunden. Detta var givetvis en rolig utmaning men ställde också en hel del krav på mig som 

utvecklare. Det är lätt att tycka att ens egna lösningar och metoder är självklara och lättförståeliga 

men användarna kanske inte har samma åsikter om hur program ska framstå som enkla att använda. 

Det krävs att man för en dialog med slutanvändarna under hela utvecklingsprocessen, så man får bra 

återkoppling och kan göra ändringar.  

Ett av mina mål för gränssnittet var att programmet skulle sköta det mesta per automatik, med så lite 

inblandning av användarna som möjligt. 

Ett annat mål var att få in färger i listvyn och information om aktuell postlåda och på så vis kunna visa 

vilka av tidningarna adressaten har. Med hjälp av färger skall även lådor i grupp och enskilda lådor 

visas. 

Huvudvyn är uppdelat i två delar. Delen till höger är listvyn och delen till vänster är kartvyn. Kartvyns 

uppgift är enkel – visa karta, visa punkter, visa aktuell position och markera nästa låda i listan på 

kartan. Listvyn har i uppgift att visa alla lådor och samtidigt markera den aktuella. Användarna kan 

också klicka i listan för att se information om lådor som ligger längre fram i körrutten, för att kunna ta 

beslut om man måste besöka den lådan. 

Kartkomponent 

Kartan är en central del av applikationen, eftersom denna skall ge användarna en tydlig överblick 

över distriktet. Det som behövdes var en .NET-komponent för att manövrera kartan och plotta på 

den. Eftersom den eftersträvade funktionaliteten finns i de allra flesta komponenter var inte det ett 

problem. Dock är dessa komponenter hårt licensierade och har ett relativt högt pris. 

Vid min analys av fyra olika komponenter kom jag framtill att Pitney Business Insight’s MapXtreme 

v7.0 komponent var den som fungerade bäst i denna applikation. Man hade även möjligheten att 

prova denna komponent kostnadsfritt i 60 dagar.  

Kartkomponenten som jag valde bildar tillsammans med kartmaterialet det som vi ser i figur 4.1. 

Genom kartkomponentens tillhörande API så flyttas, zoomas och panorerares kartan programmatiskt 

beroende på vilket läge som applikationen är i. 
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Automatisk stegning 

Programmet skall själv märka när GPS-mottagarens koordinater är inom en viss radie av postlådans 

koordinater.  Med hjälp av kunskap om de data som GPS:en skickar ut, kan man hämta ut de aktuella 

koordinaterna. Dessa kan man sedan jämföra med postlådans koordinater för att avgöra om man är 

tillräckligt nära för att kunna gå vidare.  

Databas 

Det adressregister som ligger till grund för utdelningen, alltså all information om hushåll, personer, 

tidningar och dylikt, bygger på en MySQL-databas. Administrationen av registret sker via ett 

webbgränssnitt som har utvecklats tidigare. I ett tidigt skede av projektet kom jag fram till att det 

skulle vara överflödigt att implementera en MySQL-koppling i applikationen, främst för att den till 

största del skulle användas offline. Applikationen skulle istället använda sig av nerladdade XML-filer 

och för att kunna generera dessa XML-filer från databasen krävdes en webbservice. Efter en del 

efterforskning om hur databasen är uppbyggd och vilken funktionalitet för att generera XML-filer 

som redan fanns, kunde jag göra diverse tillägg för att få ut den information som behövdes. 

Webbservicen tar tre argument: 

• dikID - den katergorie av utdelning som önskas. 

• disId – det specifika distriktets id. 

• paperId – Vilken av de tre tidningar som önskas, dock för applikationens ändamål önskas alla 

tre tidningar.  

Genom att skicka dessa argument till webbservicen genereras XML-filen för nerladdning. Denna 

hämtning av information fanns redan implementerad och därför behövdes bara bestämmas vilken 

information som skulle vara aktuell för detta projekt. Vid synkronisering med databasen fanns 

däremot ingen funktionalitet implementerad.  

GPS 

En central del av detta projekt är GPS-mottagaren och dess funktionalitet. GPS står för Global 

Positioning System och används flitigt av bilförare och båtförare för att assistera dem i navigering.  

GPS-mottagaren som jag har använt under utveckling och testning av detta projekt är av typ BU-353 

och tillverkas av företaget Globalsat. GPS:en är en USB-ansluten enhet via kabel och behöver ingen 

extra strömkälla än den ström som den tar via USB-kopplingen. I början av projektet provades också 

en trådlös variant, med koppling över bluetooth. Detta fungerade förvisso bra men för att eliminera 

eventuella felkällor, såsom batteri och trådlös överföring, valdes en kabelanslutning. 

BU-353-mottagaren stöder NMEA-standarden för dataöverföring. Detta är ett protokoll för 

överföring av GPS-data. Mera ingående om detta protokoll följer. 

Den aktuella GPS-mottagaren följer standarden. Den skickar ut information om sin position varje 

sekund och detta är något som inte går att ändra.  
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NMEA 

NMEA är en förkortning för organisationen National Marine Electronics Association som ansvarar för 

två standarder, NMEA 0183 och NMEA 2000. Dessa standarder gäller för vilket GPS-mottagaren 

skickar ut sina data. Data skickas i klartext, i så kallade NMEA-meddelanden. NMEA-meddelandenas 

uppbyggnad och antal skiljer sig från mottagare till mottagare. Den aktuella standarden för NMEA, 

som även test mottagaren använder, heter NMEA 0183 V4.00 och har formaterade meddelanden för 

en 4800 bps seriell buss. 

NMEA standarden är skyddad av upphovsrätt och det kostar att få den officiella dokumentationen 

och förklaringen till meningarna. Det finns dock källor på nätet som förklarar ingående hur 

meningarna ska tolkas. Dessa har jag använt mig av. 

Meddelanden är många och en del av dessa behövs inte i applikationen. Alla meddelande börjar på 

följande sätt: $GPxxx,y,y,y,y,y... dvs. börjar med $ följt av GP och sedan kommer tre bokstäver som 

identifierar det specifika meddelande och dess innehåll. Resterande data är kommaseparerade 

datafält. 

Den information som behövs för applikationen är koordinaterna och kvalitén på signalen. Denna 

information får jag ur meddelandena $GPGGA och $GPGSA. 

Testprogram 

Ett testprogram skrevs för att kunna undersöka hur koppling mellan GPS och datorn fungerar och hur 

NMEA-meddelande ser ut i praktiken. Testprogrammet var enkelt, men gav mig mycket hjälp. Det var 

tack vare detta som jag fick klart för mig hur serieportens buffert fungerade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Implementation 
Valet av programmeringsspråk var till en början öppet, men jag märkte snabbt att jag mer och mer 

gled mot att utveckla i C# och .NET-ramverket. Jag valde C# till största delen därför att jag sedan 

tidigare är bekant med det och tycker om Visual Studio som utvecklingsmiljö. 

C# är en del av .NET-ramverket och har de senaste åren blivit ett attraktivt programmeringsspråk. C# 

är ett komplett objektorienterat språk som påminner mycket om Java. Det som också gör C# till ett 

attraktivt språk är utvecklingsmiljön Visual Studio. Under detta projekt har jag använt mig av 

Microsoft Visual Studio 2008 Professional som IDE. 

Grafiskt gränssnitt 

I figur 4.1 nedan visas när vi har programmet i navigeringsläge. Fönstret är uppdelat i 2 kolumner, 

den till vänster visar kartan och den till höger visar listan med alla postlådor som skall besökas i det 

aktuella distriktet.  

 

 

Figur 4.1: GUI 

 

Programmet förutsätter att drivrutiner för GPS-mottagaren redan finns installerade och programmet 

försöker då ansluta till GPS-mottagaren när man startar programmet. 

”Endast tidningar”-kryssrutan är för funktionalitet ”tidningsläge”. Om man kryssar i denna ruta så 

kommer bara lådor som ska ha tidningar att visas. Annars, i ”normalläge” visas alla lådor inom det 

specifika distriktet.  
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Längst upp har vi statusrutan. Här visas information om aktuell låda, GPS-mottagarens status och 

nästa låda. Beroende på i vilket läge man är varierar informationen i denna ruta. Är man i 

navigeringsläge, dvs. kartan följer GPS:en, visas nästa lådas adress och dess information. Har man 

istället klickat i listan och vill se information om en specifik låda visas den markerade lådans 

information. Om vi under körning tappar GPS-kontakten kommer detta att uppmärksammas tydligt 

även i statusrutan. Genom att variera information i statusrutan vet användarna alltid att aktuell 

status kommer att finnas här.  

I statusrutan har vi även markeringar som visar på vilka tidningar adressaten skall ha. Även en 

markering för jordbrukare syns bredvid tidningsmarkeringen, dock inte i figur 4.1. 

Listvyn blev som tänkt med olika färger beroende på lådans information och position. Stegning i 

listan sköts också med automatik och varje sekund kontrolleras om den aktuella positionen är inom 

en viss radie till den aktuella postlådan.  

Kartkomponent 

Till vänster i huvudvyn syns kartvyn, se figur 4.1, där kartan och dess information visas. 

Kartkomponenten är uppbyggd av en kartkontroll och kartmaterial i form av shape-filer. Shape-filer 

är ett speciellt format utvecklat av ESRI för att innehålla geografiska data om ett område. Dessa filer 

är inköpta från Karttakeskus i Finland. Kartkontrollern som styr själva kartan är inköpt från Pitney 

Bowes Business Insight och heter MapXtreme v7.0.  

All funktionalitet som kartan kräver, till exempel panorering, zoomning och plottning sker 

programmatiskt och automatiskt. Jag har fördefinierade zoomnivåer, beroende på vilket läge man 

befinner sig i.  

GPS-positionen på kartan uppdateras på en sekunds basis, samtidigt då applikationen kontrollerar 

om man är i en viss omnejd av en specifik låda. Jag har också en extra markering på den låda som är 

nästa i ordningen på rutten, den röda punkten på kartan i figur 4.1. 
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Inställningar 

Inställningar såsom serieportens egenskaper, adress till webbservicen, synkronisering av data och 

hämtning av data har samlats på ett ställe. För att komma åt dessa inställningar klickar man på 

knappen ”Setup”. Detta ser vi på bild 4.2.  

 

 

Figur 4.2: Dialogrutan för inställningar 

I denna dialog framgår även vilket distrikt som ska visas på kartan och i listan. För att undvika 

rörighet när man är i navigeringsläge valde jag att placera allt som användaren skall mata in på 

samma ställe. Den enda knapp man kan trycka på är ”Setup”-knappen, allt för att göra gränssnittet så 

enkelt som möjligt. 

För att spara gjorda inställningar används en XML-fil vid namn gpssettings.xml. Namnet kan vara 

missvisade men i denna fil sparas alla inställningar så att man vid nästa körning inte behöver mata in 

dem igen. 

Klasser 

Här förklaras mer ingående de klasser som bygger upp applikationen. Listvyn som syns i figur 4.1 är 

uppbyggd av C#-objekt av typerna DataGridView och DataSource. Dessa är smidiga att använda när 

man vill visa data i en tabellstruktur från en XML-fil. Manipulationen av listvyn sker i klassen Datagrid. 

Kartvyn bygger på den kartkontroll som har nämnts ovan. Genom denna kan man zooma, flytta och 

plotta på kartan. Med kartkontrollen följde ett API som jag i sin tur har kapslat in i en egen klass och 

använt mina egna funktioner för att komma åt kartans funktioner. Mera om detta i nedanstående 

kapitel. 
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XML 

XML-klassen har hand om all manipulation, laddning och skickande av XML-data till och från 

databasen samt funktionalitet för att spara inställningarna. 

När vi hämtat XML-data från databasen är all data förvisso relevant men vissa data behöver inte visas 

för användarna. Exempelvis behöver vi inte se det unika id:et som vi hämtar ut, men det måste ändå 

hämtas, eftersom vi sedan ska kunna synkronisera tillbaka eventuella ändringar till databasen. 

Programmet skall kunna ställas in i ett så kallat ”tidningsläge”, vilket används när utdelaren bara vill 

se adressater som åtminstone har en av de tillgängliga tidningarna. För att kunna göra detta har vi i 

XML-data tre fält: ÅT, NÅ och HBL. Dessa kan ha värde 1 eller 0 beroende på om adressaten har 

tidningen i fråga eller ej. Exempel på information om en specifik adress visas i bilden i figur 4.3. 

 

Figur 4.3 XML-fil exempel 

Det skall också finnas en extra markering på adressen om det är en jordbrukare. Detta löstes genom 

fältet ”jord” i XML-filen som har värdet 1 eller 0, beroende på om någon person på den adressen är 

registrerad som jordbrukare eller ej. 

XML-filer används också till att spara inställningar för användarna. Dessa sparas lokalt på datorn i 

användarens temp-mapp, för att man inte ska behöva fylla i dessa varje gång man kör igång 

programmet. 

När data skickas tillbaka till webbservicen är det onödigt att skicka med sådana data som adress och 

annan överflödig information. Detta är data som redan finns i databasen och det enda som vi kan 

ändra på under körning är koordinaterna. Därför gör vi manipulationer med XML-filen lokalt och tar 

bort allting utom det unika Id:et och tillhörande koordinater. När vi gjort om filen som vi vill ha den 

skapar vi en webbegäran och skickar all data till webbservicen exempel i figur 4.4. 
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Figur 4.4 Webbegäran exempel 

Koden i figur 4.4 skapar en webbegäran, sätter metoden (POST), vilken typ av data det gäller(xml) 

och sedan skrivs hela bitströmmen till webbsidan. På serversidan är det en enkel webbsida som 

plockar ut all data ur POST-variabeln och uppdaterar MySQL-databasen. 

COM 

COM-klassen är implementerad med designmönstret Singleton, dvs. att endast en instans av objektet 

får finnas. I mitt fall blir det att endast en serieportskoppling får finnas. Detta är mycket önskvärt 

eftersom jag inte vill få många onödiga kopplingar till en och samma serieport. Serieporten har en del 

inställningar som kan skilja sig från enhet till enhet.(Gamma, 2007) 

• Name – namnet på själva seriell porten, exempelvis ”COM3” 

• Baudrate – hastigheten på de data som GPS-enheten skickar i. 

• Stopbitar – antal bitar som signalerar stopp. 

Dessa inställningar kan användaren ändra under körning genom knappen ”Setup”.  

GPS-mottagaren skickar ut data varje sekund och därför skapade jag ett ”event” som tar hand om 

inkommande data, se nedan 

port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(port_DataReceived); 

Detta innebär att när vi får något nytt på serieporten skall funktionen port_DataReceived() anropas 

och där finns funktionalitet för att läsa från porten. 

I testprogrammet som jag skrev för att utreda hur man på bästa sätt läste ur serieportens buffert 

märkte jag att serieporten använde sig av en FIFO-kö, alltså en först-in-först-ut kö. Detta innebär att 

den senaste koordinaten man läser inte nödvändigtsvis är den senaste som GPS-mottagaren skickat 

ut. Svårigheten var att man måste läsa ur serieportens buffert för att tömma den. För att alltid få ut 

det senaste värdet från GPS-mottagaren bestämde jag mig för att göra en egen buffert. Detta gjordes 

genom att i funktionen port_DataReceieved()läsa 512 bitar från serieportens buffert till den 

interna bufferten, vilken skrevs över varje gång. Efter detta signalerades att läsningen var klar och att 

ny data fanns att hämta i den interna bufferten. 
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Koordinaterna som finns i $GPGGA-meddelandena var inte i önskvärt format. Jag måste därför göra 

ändringar för att få fram de korrekta koordinaterna att använda. Justeringen som krävdes visas i figur 

5.1. 

 

Figur 5.1 Konverteringsexempel 

GPS-mottagarens inställningar och hur ofta den skickar ut data kan inte ändras på denna enhet, utan 

information skickas ut varje sekund, oberoende av om någon lyssnar eller ej. I och med detta kan jag 

bara kontrollera positionen max en gång per sekund. Det förefaller dock som detta skulle vara 

tillräckligt för att bestämma om utdelaren var i närheten av en postlåda eller inte. Eftersom jag 

skapade en egen buffert som innehåller de senaste koordinaterna använde jag mig av en timer som 

tickar varje sekund när vi har upprättat en koppling mot GPS-mottagaren. Det här intervallet använde 

jag mig av för att kontrollera om vi är vid den aktuella lådan i listan. 

En tanke som slog mig var att man kunde få en typ av utsvältningsproblem i denna procedur och 

somliga skulle uppmuntra att implementera en bunden buffert som intern buffert. Men eftersom jag 

läser ur bufferten varje sekund och GPS-mottagaren alltid skickar ut data varje sekund, ansåg jag att 

ett sådant problem inte skulle uppkomma.  

 

Datagrid 

Listvyn som vi ser i figur 4.1 är uppbyggt av ett C#-objekt som kallas DataGridView. Detta objekt är 

exemplariskt för att just visa data ifrån XML-objekt. DataGridView kopplas ihop med en datakälla 

som i sin tur kan kopplas direkt ihop med ett laddat XML-dokument. Att visa all data rakt av från 

XML-filen skulle inte vara något problem, men det finns lite andra krav som måste tas i beaktande 

innan vi gör det. 

Den C#-komponent som används heter ”datagridview” och är den som innehåller den funktionalitet 

som en tabell förväntas ha. Jag har sedan skapat en egen klass om kallas ”Datagrid”, och det är via 

den klass som programmet manipulerar datagridview objektet, i enlighet med ett designmönster 

kallat Proxy.(Gamma, 2007) 

Postlådor som är i samma lådgrupp har samma koordinater, vilket gjorde det relativt enkelt att 

kunna gruppera dessa med färger. Genom att stega igenom listan med postlådor varieras färgerna 

och gör det tydligare för användarna. 

Chart 

Klassen Chart är den som tar hand om all ändring av kartan. Funktioner för att uppdatera GPS-

mottagarens position, plotta punkter, panorera och centrera finns i denna klass.  

I Chart sätts allting som har med kartans utseende att göra. Vid konstruktionen av objektet sätts 

exempelvis det koordinatsystem som kartmaterialet skall använda. Sedan har klassen funktionerna: 



14 

 

• updateGPS(double latitude, double longitude) 

• panMap(int value) 

• doZoom(double longitude, double latitude) 

• markPoint(double longitude, double latitude) 

• plotPoints(DataTable table) 

updateGPS tar koordinaterna för den nya positionen och uppdaterar GPS-punkten med dessa. 

panMap är för att flytta kartan uppåt, nedåt, höger och vänster.  

doZoom tar koordinater, vilka används för att skapa en punkt till vilken kartkontrollen zoomar in på. 

Jag har skapat 3 olika zoomlägen som är fördefinierade. 

markPoint ritar en röd cirkel på de koordinater som funktionen tar. 

plotPoints tar en datatabell som argument. Denna tabell innehåller de koordinater som hör till 

det aktuella distriktet. Dessa plottas ut på kartan. 
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Användarhandledning 
Jag kommer här kort förklara funktionaliteten i programmet och hur man använder det. 

Huvuddel  

Bilden nedan visar programmet i navigeringsläge. Om GPS-inställningar finns, försöker programmet 

automatiskt öppna kommunikationen med GPS-enheten.  

 

Figur 6.1 Navigeringsläge 

Sedan finns kryssrutan ”Endast Tidningar” som ger användarna möjligheten att bara välja ut 

postlådor som har någon av de 3 tidningarna. 

Även vissa tangenter används för att styra programmet.  

• F2 – används när man vill hoppa över en låda i listan. 

• F3 – används för att uppdatera en lådas koordinater 

• F4 – växlar mellan fördefinierade zoomlägen. 

• Home – växlar till navigerings läge. 

Längst upp i fönstret ser vi statusraden och dess information om aktuell låda och GPS-mottagarens 

status. 
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Inställningar 

Genom att klicka på knappen Setup får vi upp ”Setup-fönstret”. I denna dialogruta hittar vi alla 

inställningar som användarna kan ändra på, inställningar såsom hastighet, stopbitar etc. Vi har också 

länken till webbservicen, eftersom det finns två uppsättningar av adressregistret – en skarp och en 

utveckling. Detta är också här vi synkroniserar eventuella ändrade data med databasen. När man 

väljer synkronisera är de den filen man har laddat i listvyn som synkroniseras, för att synkronisera en 

annan fil, helt enkelt ladda en ny fil i listvyn. 

Under ”Setup-fönstret” har vi även hämtning och exportering av XML-data. Genom att välja 

distriktskategori och distrikt så kan man ladda ner filen.  
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Resultat 
Alla mål som sattes upp som huvudsakliga är slutförda. Programmet fungerar som tänkt och det ger 

en oerfaren utdelare stor hjälp i dennes arbete. Applikationen har även testats av kunden vid flera 

tillfällen under arbetets gång och på så vis har jag kunnat utveckla programmet att mera motsvara 

deras önskemål i form av funktionalitet och enkelhet. Med en applikation av denna typ kommer det 

dock alltid att uppkomma nya önskemål på funktionalitet och andra buggar som inte visade sig i 

testfasen. 

Det som ändrades mest från planeringsfasen till den färdiga produkten var antagligen designen på 

det grafiska gränsnittet. Om man jämför skissen av programmet mot den slutgiltiga produkten finns 

tydliga skillnader. Under utvecklingens gång märkte jag och beställaren att utrymmet var mycket 

begränsat. Texten behövde vara betydligt större än planerat och statusraden passade bättre längst 

upp, så att utdelaren lättare skulle bli uppmärksammad på eventuella problem under körning. 

Som helhet tycker jag att projektet varit lyckat och jag är nöjd med den funktionalitet som jag hann 

åstadkomma.  
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Framtida arbete 
Applikationen är fullt fungerande och i enlighet med de huvudsakliga mål som sattes upp i början av 

projektet. Det som redan då diskuterades var möjligheten till ett planeringsverktyg för 

enhetscheferna. Genom att återanvända stora delar av funktionaliteten i denna applikation kan man 

relativt enkelt påbörja ett sådant projekt. 

Det som skulle kunna vara aktuellt att implementera i applikationen är flertrådig teknik för att på så 

sätt säkerställa läsning från serieporten samt att uppdateringen av kartan hålls aktuell.  

Jag kommer att jobba kvar på företaget en viss tid efter examensarbetet och jag kommer antagligen 

under den tiden att göra buggfixar och lösa andra problem som kan uppkomma under den senare 

delen av testperioden. 
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Avslutande diskussion 
Under detta arbete har jag lärt mig mycket inom ämnet programutveckling. Inte bara 

programmeringsmässigt utan även hur man går tillväga när man utvecklar ett större projekt. 

Många utmaningar har uppkommit under tiden jag har arbetat med detta. En av de största var under 

förundersökningen, då jag skulle sätta mig in i kartmaterialet och kartkomponenten. Problemet låg i 

att det inte fanns något färdigt paket man kunde köpa med kartmaterial och komponent 

sammanfogat. Här måste jag själv ta reda på materialleverantörer och sedan kontrollera om 

kartkomponenten klarade av det givna formatet. Detta var ett tag mycket frustrerande, eftersom det 

fanns många olika alternativ och företagen i fråga inte var så ivriga att svara. Så småningom fick jag 

klarhet även i detta problem. 

För första gången har jag fått utveckla ett program som skall användas i praktiken av andra 

användare. Jag har tidigare utvecklat en hel del program men då mer för privata ändamål och inte 

lagt upp eller på annat sätt släppt en version. Detta tyckte jag var mycket motivationshöjande under 

arbetets gång. 
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