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Sammanfattning 

Inom bl.a. kommuner samt transport- och vaktföretag finns idag ett behov av ett system som 

ger en översikt över de fältenheter som finns tillgängliga, detta p.g.a. de ständigt ökande 

kraven på effektivitet. Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka system som är 

mest lämpade att använda för att utveckla en kostnadseffektiv programvara för positionering 

samt att ta fram en prototyp för en sådan lösning. 

Arbetet har utförts på uppdrag av PocketMobile Communications AB. PocketMobile har 

specialiserat sig på att leverera moderna mobila kommunikationslösningar till företag med 

egen fordonsflotta eller mobil personal. 

Examensarbetet kan indelas i två faser eller delar, den teoretiska samt den praktiska. 

Den teoretiska delen består av att i samråd med PocketMobile ta fram en kravspecifikation, 

samt en studie och jämförelse av de system som finns tillgängliga. Dessa jämförs mot de 

tidigare nämnda krav som framställts för kartapplikationen. 

Den praktiska delen av examensarbetet gick ut på att ta fram den prototyp som demonstrerar 

den rekommenderade programvaran. De system som bäst matchade den önskade 

funktionaliteten vid undersökningstillfället i maj 2007 var Map24 och OpenLayers. Det 

system som valdes att använda för prototypen var Map24, eftersom denna är en produkt som 

motsvarar samtliga krav som tagits fram tillsammans med PocketMobile, samt att den är 

anpassad för professionell användning avseende support, skalbarhet och tillförlitlighet. Map24 

har dessutom fler avancerade funktioner för att exempelvis ruttplanera. Prototypen som tagits 

fram är webbaserad och liknar Google Maps till grafiskt utseende.
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Abstract 

Today there are a big need for a system that delivers overview of all available units for 

different municipalities and shipping- and security companies due to the increasing 

requirements for efficiency. The purpose with this graduation thesis is to find out which 

systems that is suitable to use while developing cost-effective software for positioning and to 

produce a prototype for such solution. 

This assignment has been done at the request of PocketMobile Communications AB. 

PocketMobile is a company that are specialized on delivering modern mobile software 

solutions and systems to companies with their own vehicle fleet or mobile workers. 

This master thesis can be split into two separate parts, the theoretic- and the practical part. 

The theoretic part includes producing a number of functional requirements in cooperation 

with PocketMobile and comparing the available systems against the function requirements. 

The practical part deal with the development of a prototype that demonstrates the software 

recommended. The development tools that best matched the functionality requirements when 

the selection was made in May 2007 were Map24 and OpenLayers. The system that was 

selected to use while developing the prototype was Map24, because this product matches all 

of the requirements and it is also suited for professional usage regarding support, scalability 

and reliability. Map24 also have some advanced functions like ability to route plan for 

example. The prototype that has been developed is web based and the graphic design is 

similar to Google Maps.  
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört för PocketMobile Communications AB 

i samarbete med institutionen för naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping. Examensarbetet 

utgör en sista del i högskoleingenjörsutbildningen Medie- och kommunikationsteknik på 

Linköpings Universitet. 

Examensarbetet avbröts under en tid mellan juni 2007 och december 2009. Då själva 

undersökningsprocessen ägde rum under 2007 innebär det att slutsatserna om de system som 

redovisas i rapporten inte är helt aktuella då teknikutvecklingen går fort inom detta område. 

Jag vill passa på att tacka min examinator Anders Wellving (Universitetslektor vid 

Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet) för det stöd han har 

varit under den tid jag utfört examensarbetet. 

Till sist vill jag tacka Jon Gylling (Handledare) och alla i personalen på PocketMobile som 

varit involverade i projektet och hjälpt mig lösa problem jag stött på under arbetets gång, samt 

gett mig möjlighet att genomföra examensarbetet på ett bra sätt. 

 

Solna, februari 2010 

 

Martin Engström  
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1. Inledning 

Detta examensarbete ingår som ett sista delmoment för en högskoleingenjörsexamen inom 

Medie- och kommunikationsteknik på Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping. 

Examensarbetet är utfört på uppdrag av PocketMobile Communications AB i Stockholm och 

skall omfatta 15 poäng. Arbetet har inneburit en jämförelse av tillgängliga system som kan 

användas för att utveckla en webbkarta samt framtagande av en prototyp för detta ändamål 

enligt företagets önskemål. 

1.1. Bakgrund 

Behovet av geografiska informationssystem ökar stadigt inom såväl privat som offentlig 

sektor. Marknadens ständigt ökande krav på bland annat prestanda och tillgänglighet gör 

att man letar efter alternativa lösningar till de äldre och mer konventionella systemen. De 

produkter som PocketMobile använde till positioneringskartor i sina kundlösningar då 

detta arbete påbörjades var ofta relativt dyra och ansågs inte vara tillräckligt skalbara för 

att motsvara kundens behov på ett lämpligt sätt. Därav har PocketMobile, och även många 

andra företag och organisationer, ett stort behov av alternativa flexibla lösningar som 

bygger på en stabil och tillgänglig positioneringstjänst. 

1.2. Syfte 

Syftet är att göra en studie av befintliga tekniker och system som kan användas för att 

bygga skräddarsydda och kostnadseffektiva GIS-applikationer
1
 till givna syften. Studien 

skall omfatta en utvärdering av dessa utifrån ett antal kriterier som i samråd med 

PocketMobile har identifierats som relevanta och ingår i en kravspecifikation för 

lösningen.  

Utifrån studien skall en prototyp för en positioneringstjänst som använder sig av det 

system som bedömdes lämpligast i utvärderingen utvecklas, för att påvisa nyttorna med att 

använda just detta till PocketMobiles kunder.  

Prototypen skall kunna visualisera positioner för enheter eller objekt på en bakgrundskarta 

och hämta data från en befintlig databas innehållande önskade positioner. 

De förväntningar PocketMobile har på examensarbetet är följande: 

 Utvärdering av befintliga system för att bedöma vilka av de önskade kraven dessa 

tillgodoser. 

 Val av ett eller fler alternativ, samt motivering till varför just det eller de har valts, 

samt att utveckla en prototyp som använder sig av detta alternativ. 

1.3. Rapportens disposition 

Rapportens struktur är baserad på arbetets genomförande och utgörs därmed av en 

teoretisk del och en praktisk del. Teoriavsnittet utgörs av en redogörelse för dagens behov 

av GIS- och positioneringssystem, samt exempel på användningsområden för dessa. Det 

                                                
1 Se Bilaga 4 för ordförklaringar 
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består av en redovisning av lämpliga tekniker att använda vid utveckling av webbaserat 

positioneringssystem och grundläggande tekniker för att utveckla en webbapplikation.  

Den praktiska delen av rapporten representeras av utvecklingen av prototypen och inleds 

med redogörelse av de krav som tagits fram. 

I slutet av rapporten redovisas slutsatsen för de två föregående avsnitten samt förslag på 

framtida åtgärder för att utveckla prototypen till en positioneringstjänst. 

1.4. Företagspresentation 

PocketMobile Communications AB är ett företag som har specialiserat sig på att leverera 

moderna mobildatalösningar och system till företag med egen fordonsflotta eller mobil 

personalstyrka, som exempelvis väktare, lastbilsförare, servicetekniker och vårdpersonal. 

PocketMobile är ett svenskt företag som grundades 2001 i Sverige och har idag cirka 80 

anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn samt Oslo.  

PocketMobile har utvecklat en moduluppbyggd mobildataplattform, PreCom, vilken är 

grunden för all verksamhet inom företaget. Plattformen gör det möjligt att kombinera 

olika hård- och programvaruverktyg för att skapa en mobil kommunikationslösning som 

motsvarar olika typer av företags behov. 

Då examensarbetet påbörjades använde PocketMobile två olika metoder för att skapa sin 

dåvarande positioneringskarta. Den ena var att skicka med information i den adress (URL) 

som används för att anropa kartan, den andra metoden var att använda JavaScript
2
 för att 

göra uppdateringar och på så vis undvika att hela kartan laddas om då en position 

förflyttas. Begränsningar med de ovan nämnda lösningarna är att URL:ens längd är 

begränsad och att användandet av JavaScript ställer vissa krav på hur applikationen kan 

installeras samt rättigheter och inställningar på klienten. 

1.5. Avgränsningar 

Arbetets omfattning är begränsat till framtagande av kravspecifikation tillsammans med 

PocketMobile, en inledande studie av befintliga system samt utveckling av en prototyp. I 

den prototyp som utvecklas i arbetet känns det inte rimligt att hinna implementera 

samtliga av dessa krav, utan målet är endast att visa de viktigaste. Meningen är att 

prototypen skall kunna byggas ut med stöd för resterande krav i efterhand
3
. Kartmaterial 

som kan användas av prototypen kommer inte att undersökas närmre, utan befintligt 

exempelmaterial för vardera system kommer istället att utnyttjas. 

 Den inledande inventeringen av befintliga system kan inte ses som en heltäckande 

undersökning av marknadsutbudet. Denna process skulle vara alldeles för tidskrävande att 

genomföra inom tidsramen för detta arbete. 

                                                
2 Se 3.4 – ”JavaScript” för närmre beskrivning 
3 Se 5.1 – ”Kravspecifikation” för detaljer om respektive krav 
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1.6. Arbetsmetod 

Genom studier och intervjuer om de befintliga system som används av företaget i 

dagsläget har en enklare kravspecifikation framställts där den funktionalitet som anses 

vara viktigast för denna typ av positioneringstjänster rangordnats. Från intervjuer med 

företagets anställda har även krav och önskemål från företagets kunder kunnat identifieras. 

Efter framställning av kravspecifikationen har en undersökning av befintliga system 

genomförts. Dessa har lokaliserats genom tips från PocketMobile, sökningar på Internet 

samt utifrån tidigare egna erfarenheter. Samtliga system har vägts mot varandra där 

aspekter såsom licenskostnad, underhållsgrad, flexibilitet och skalbarhet använts som 

viktiga punkter för att göra ett urval samt rangordna de system som motsvarar kraven. 

Testerna av de olika systemen genomfördes genom att kontrollera de exempel som fanns 

tillgängliga på respektive tillverkares webbplatser. De aspekter som jämförts under dessa 

tester är grafiskt användargränssnitt och snabbhet, men vad som vägt mest är den 

funktionalitet de tillhandahåller. 

Efter att urvalet har gjorts har en prototyp utvecklats med hjälp av ett av de system som 

tagit sig genom hela urvalsprocessen. Denna prototyp har utvecklats i ASP.NET med C# 

som programmeringsspråk
4
 för att motsvara den utvecklingsmiljö som i dagsläget används 

av PocketMobile och därmed göra prototypen enkel att anpassa och vidareutveckla för de 

anställda inom företaget. 

I juni 2007 skedde presentationen av arbetet inför PocketMobile där författaren därefter 

fick anställning, varpå arbetet med rapporten var inaktivt i drygt två år. Arbetet 

återupptogs i december 2009. 

1.7. Faktainsamling 

För inhämtning av information till den inledande studien har främst Internet och 

respektive tillverkares webbplatser använts. Även databaser och sökmotorer har använts 

för att hitta information om tillgängliga produkter. För generell information om GIS och 

liknande har litteratur använts. Det finns även diverse faktablad och artiklar inom området 

tillgängliga varifrån information har inhämtats. För att få en bättre bild av hur olika 

tillverkares system fungerar och vad de klarar av har även en del intervjuer och liknande 

genomförts. 

När det gäller själva framställningen av prototypen har information hämtats från diverse 

kodexempel tillhandahållna av PocketMobile, även programexempel och manualer för 

.NET och C# som finns tillgängliga på http://msdn.microsoft.com/ har använts flitigt. 

För själva genomförandet och utredningen har dessutom äldre laborationer från relaterade 

kurser vid tekniska högskolan använts, för att utöka kunskaperna inom området. 

 

                                                
4 Se 3 – ”Tekniker för utveckling av webbapplikationer” för detaljer om ovan nämnda tekniker 
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2. Dagens behov av GIS och positioneringssystem 

Ett GIS- eller positioneringssystem har många användningsområden och anledningarna till 

att införa ett sådant på ett företag eller i en organisation är många. Den främsta 

anledningen till att man väljer att införa detta är oftast för att på något sätt kunna 

effektivisera och förenkla det befintliga arbetet och därmed kunna öka vinsten för 

företaget. Positiva effekter vid införande av ett GIS eller positioneringssystem kan ge 

möjlighet till att: [1] 

 Framställa bättre produkter 

 Utföra nya typer av analyser för bättre beslutsunderlag 

 Tillgängliggöra kartor och annan geografisk information 

 Få ett bättre konkurrensläge 

2.1. Exempel på användningsområden för en positioneringstjänst 

Marknadens behov av positioneringstjänster ökar ständigt. Olika typer av företag kan 

använda kartan för olika ändamål. Nedan redovisas tre vanliga typer av företag som kan 

tänkas ha ett behov av ett positioneringssystem. Gemensamma fördelar ett sådant system 

ger ett företag är möjligheten att visuellt kunna visa historik och olika typer av 

positionsdata för olika typer av objekt. 

2.1.1. Transportföretag 

Ett företag som har ett antal enheter som används för att transportera någon form av 

material. Företaget använder kartan för att kunna skapa en översiktlig bild över var 

dess enheter befinner sig samt kunna visualisera rutthistorik. Företaget kan använda 

kartan att visualisera positioneringshistorik för en viss enhet för att kunna se att den 

mest korrekta rutten använts samt att enheten befunnit sig på rätt plats vid rätt tid. 

Företaget kan dessutom använda denna karta för att i en sök-och-spåra tjänst kunna 

visualisera exakt position på en viss försändelse. 

2.1.2. Säkerhetsföretag 

Ett företag som har ett antal väktare. Företaget använder kartan för att kunna skapa en 

översiktlig bild över var dess väktare befinner sig samt att kunna visa larm som 

inkommit till larmcentralen för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna skicka rätt 

enhet till platsen. Företaget använder kartan för att visa historiska positioner för en 

väktare och på så sätt kunna bevisa att en viss rond har utförts inom avsatt tidslucka. 

Företaget kan dessutom använda kartan för att visa historik för larm på ett överskådligt 

sätt och därmed kunna ge enklare underlag för hur väktare skall utföra sin rond för att 

kunna minska utryckningstiderna till de mest utsatta platserna. 

2.1.3. Servicetekniker 

Ett företag som har ett antal fältservicetekniker. Företaget använder kartan för att 

kunna skapa en översiktlig bild av var dess tekniker, exempelvis snöröjare, befinner 

sig samt att kunna visa uppdrag eller order på en karta. Likt fallet med 

säkerhetsföretaget kan man då skicka den plogbil som är närmst då ett plötsligt snöfall 

inträffat, samt visa aktuell status på samtliga vägar, huruvida de är röjda eller inte.
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3. Tekniker för utveckling av webbapplikationer 

3.1. HTML 

HTML står för Hyper Text Markup Language och är ett märkspråk som flitigt används på 

Internet för att konstruera webbsidor. HTML är skrivet med hjälp av så kallade taggar (<, 

>), och används för att beskriva för webbläsaren hur en sida skall visas. När man angett en 

tagg måste man oftast stänga denna. Sluttaggen innehåller endast taggnamnet och är 

uppbyggt av </ följt av taggnamnet och slutligen >. [3] 

HTML skapades under tidigt 90-tal av engelsmannen Tim-Berners Lee och har sedan dess 

vidareutvecklats och förbättrats. I november 1995 publicerades HTML 2.0, HTML 3.2 

publicerades den 14:e januari 1997, HTML 4.0 den 18:e december 1997 och den 

nuvarande versionen 4.01 som publicerades den 24:e december 1999. [4] [5] 

Olika webbläsare tolkar HTML-kod på olika sätt och detta har varit ett problem för 

världens webbutvecklare. En gemensam standard har vuxit fram genom World Wide Web 

Consortium (W3C). Genom att följa denna standard ökar chansen att webbsidan ser 

likadan ut i standardmedvetna webbläsare. Ett dokument som innehåller HTML-kod 

sparas med filändelsen .html eller .htm [6] 

<html> 

<head> 

    <title>HTML Example page</title> 

</head> 

<body> 

    Hello world 

</body> 

</html> 

Figur 1. Exempel på en HTML-sida med innehållet ’Hello world’ och titeln ’HTML Example page’. 

3.2. XHTML 

XHTML (Extensible Hyper Text Markup Language) är en vidareutveckling på HTML och 

dess struktur är mycket lik HTML, men den innehåller ett mer strikt syntax och regler 

baseras på XML (Extensible Markup Language). Den främsta anledningen till varför 

denna vidareutveckling gjorts är det ökade behovet att kunna nå innehållet på en 

webbplats från en mobil enhet. I dessa mobila enheter är resurserna mer begränsade 

jämfört mot en dator, vilket gör det viktigt att inte utföra onödiga uppgifter. Att tolka den 

komplexa HTML-syntaxen är en resurskrävande uppgift, eftersom HTML tillåter fel, 

vilket gör att läsarna behöver kunna korrigera dessa fel.  För XHTML är det 

rekommenderat att webbläsaren istället visar att sidan innehåller ett fel istället för att 

försöka korrigera detta. [7] [8] [9] 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

<head> 

    <title>XHTML Example page</title> 

</head> 

<body> 

    Hello world 

</body> 

</html>  
Figur 2: Exempel på XHTML-sida med innehållet ’Hello world’ och titeln ’XHTML Example page’. 
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3.3. Cascading Stylesheets (CSS) 

Från början var HTML endast avsett för att definiera innehållet i ett dokument och tanken 

var att webbläsaren skulle ta hand om layouten utan att behöva särskilda 

formateringstaggar. Eftersom de dåvarande största webbläsarna Internet Explorer och 

Netscape utrustades med stöd för egna taggar och attribut utöver den egentliga standarden 

resulterade det i att webbsidor tillverkade för den ena webbläsaren inte fungerade korrekt i 

den andra och det blev en mardröm för utvecklaren. 

För att lösa detta problem införde man i och med HTML 4.0 möjlighet att flytta all 

beskrivning av ett eller fler dokument till en separat fil, en så kallad CSS-mall (Cascading 

Style Sheets). Stilarna kan vara specificerade internt i ett HTML- eller XHTML-

dokuments head-element, eller i en extern CSS-fil. Det finns även möjlighet att använda 

sig av multipla CSS-filer. CSS-filen kopplas sedan till de element som skall beskrivas. 

Huruvida man väljer att placera CSS-mallen internt eller externt är beroende på ifall man 

vill använda samma stilmall för fler dokument eller inte. CSS-mallar är idag det självklara 

valet för att styra layout och beskrivning av enskilda element och stöds i samtliga 

moderna webbläsare. [10] [11] 

body 

{ 

 margin-left: 200px; 

 background: #5d9ab2 url('img_tree.png') no-repeat top left; 

} 

 

.container 

{ 

 text-align: center; 

} 

Figur 3: CSS exempel. Detta exempel sätter en marginal, en bakgrundsfärg och en bakgrundsbild på en sida samt 
definierar en klass, container, som centrerar texten 

3.4.  JavaScript 

JavaScript är det populäraste skriptspråket på Internet och fungerar i de flesta vanliga 

webbläsare som exempelvis Firefox, Opera, Mozilla, Netscape och Internet Explorer. 

Skriptet är objektorienterat och används främst på klientsidan, alltså i en webbläsare. 

JavaScript har utformats för att tillföra möjlighet att ha dynamiska funktioner till en 

webbsida. JavaScript kan likt CSS-filer läggas internt eller externt för ett HTML eller 

XHTML-dokument. Ett JavaScript kan användas för att exempelvis utföra en uppgift vid 

en händelse, läsa och skriva element i HTML-dokumentet, m.m. [12] 

<html> 

<head> 

 

    <script type="text/javascript"> 

function message() 

{ 

alert("Hello world"); 

} 

    </script> 

 

</head> 

<body onload="message()"> 

</body> 

</html>  
Figur 4: JavaScript exempel som kommer att visa en dialogruta med texten ’Hello world’ för användaren då webbsidan 
laddas 
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3.5. ASP.NET 

ASP.NET är ett ramverk som möjliggör utveckling av dynamiska webbapplikationer, 

Web Services och webbplatser. Ramverket är tillverkat av Microsoft och den första 

versionen av ramverket släpptes som en del av .NET Framework 2002. ASP.NET bygger 

på Common Language Runtime (CLR), vilket innebär att programkoden kan vara skriven 

i vilket språk som helst, bara det stöds av .NET. En fördel med ASP.NET är att det istället 

för att endast erbjuda skriptspråk erbjuder ett fullständigt programspråk i och med CLR-

stödet. En ASP.NET-sida består av ett s.k. webbformulär som får filändelsen .aspx. Ett 

webbformulär innehåller i princip en statisk XHTML-del samt en del som körs på servern 

där utvecklaren placerar de egna statiska samt dynamiska delarna av sidan. [13] [14] 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<script language="C#" runat="server"> 

    private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 

    { 

        lblSample.Text = "Hello World"; 

    } 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head id="Head1" runat="server"> 

    <title>ASP.NET Example page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="Form1" method="post" runat="server"> 

    <p> 

        <asp:Label ID="lblSample" runat="server" Width="208px">Label</asp:Label> 

    </p> 

    <p> 

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" 

OnClick="Button1_Click"></asp:Button> 

    </p> 

    </form> 

</body> 

</html> 

Figur 5: ASP.NET-exempel. Detta exempel visar en sida med en knapp som kommer att ändra texten på en kontroll 
från ’Label’ till ’Hello World’ då man klickar på den. 

3.6. C# 

C#, uttalas C Sharp, är ett objektorienterat språk som bygger på C/C++ med starka 

influenser från Java. Tanken då språket konstruerades var att ta det bästa från Java och C 

och dessutom förbättra dess nackdelar. Fördelarna med C# är alltså att det är lätt att lära 

sig eftersom syntaxen har stora likheter med C++ och Java. C# har fler 

användningsområden och kan användas både som kompilerat språk och som språk i 

ASP.NET, det senare gör det enkelt att länka samman program på datorn med 

serverskript. C# Används i Microsofts produktflora, vilket möjliggör enkel integration. 

Nackdelar med språket är att det kan vara långsamt eftersom programkoden inte i alla fall 

är kompilerad och att språket även är plattformsberoende, då det är starkt bundet till 

Windows. [15] [16] 
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using System; 

 

namespace HelloWorld 

{ 

    class Hello 

    { 

        public static void Main() 

        { 

            Console.WriteLine("Hello World!"); 

        } 

    } 

} 

Figur 6: C# exempel. Då kodexemplet körs kommer texten ’Hello World!’ skrivas till konsolen. 

3.7. Microsoft SQL Server (MSSQL) 

MSSQL är Microsofts databasserver. Servern är av relationstyp, vilket innebär data lagrat 

i tabellform med relation(er) till andra data även den lagrad i tabellform, och använder T-

SQL samt ANSI-SQL som primära frågespråk. .NET-plattformen har ett bra stöd för 

MSSQL, eftersom de båda är Microsofts produkter. Eftersom detta är den vanligaste 

databasservern att använda då man utvecklar i .NET samt att den används i PocketMobiles 

befintliga lösningar kommer denna att användas vid framtagande av prototyp för detta 

examensarbete. [17] 

SELECT * FROM Table1 

Figur 7: Exempel på en s.k. SELECT-fråga. Denna kommer att välja samtliga rader för samtliga kolumner som finns i 
tabellen Table1 

3.8. Lämpliga tekniker för ett webbaserat positioneringssystem 

• Java Applet 

En Java Applet är ett program som kan bäddas in i HTML-kod och därefter 

kommer att laddas ned och köras av webbläsaren på klienten. [18] 

Java Applets används för att ge utökad interaktivitet gentemot den som redan 

erbjuds i HTML. Fördelar med att använda sig av Java Applets är att man kan 

förflytta en del av funktionaliteten från servern till klienten och på så vis minska 

belastningen på denna samt uppnå bättre skalbarhet vid fler klienter. Nackdelar 

med att använda sig av Java Applets är att de kräver att Java är installerat och 

aktiverat på klienten samt att klienten har korrekt säkerhetsinställningar för att 

köra koden. [19] 

• Adobe Flash 

Precis som Java Applets är detta ett program som kan bäddas in i HTML-kod och 

därefter köras av klienten. Tekniken kräver att ett insticksprogram är installerat på 

klienten, vilket kan anses vara en nackdel. Flash används normalt till att skapa 

tvådimensionella animationer, spel och Internetapplikationer (Rich Internet 

applications). 

• HTML, JavaScript 

Se avsnitt 3.1 – ”HTML” respektive 3.4 – ”JavaScript” för beskrivning. 

Nackdelarna med att använda JavaScript är att det kräver att JavaScript är aktiverat 

i klientens webbläsare.
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4. Grundläggande tekniker 

4.1. Positionering 

Det finns en rad olika tekniker som används för att få en position. Nedan listas tre olika 

metoder för att säkerställa en position för en enhet. Oavsett vilken av nedanstående 

metoder man använder sig av behöver man dessutom en metod att kunna rapportera in 

dessa positioner till en central databas. Detta görs oftast genom att en enhet, som kan vara 

exempelvis en s.k. svart låda eller en mobiltelefon, använder GPRS eller 3G-nätet för att 

meddela en serverapplikation om sin nuvarande position samt eventuell övrig metadata 

som exempelvis riktning och hastighet. 

4.1.1. GPS 

GPS står för Global Positioning System och är den teknik som idag är mest frekvent 

använd för att kunna positionera en enhet. GPS är ett satellitsystem som drivs av det 

amerikanska försvarsdepartementet och ger positioneringsmöjligheter var som helst på 

eller nära jorden. Systemet består av mer än 24 satelliter i omloppsbana runt jorden. 

Dessa satelliter sänder ut signaler som används av GPS-mottagare för att räkna ut en 

tredimensionell position (longitud, latitud och altitud) samt en exakt tid. [20][21] 

På varje satellit finns en atomklocka som har mycket hög precision och tjänar som 

referens till signalen som används för att ge en positionsangivelse. En GPS-mottagare 

kräver signaler från minst fyra satelliter för att kunna bestämma en korrekt position. 

Systemet var från början avsett för militära ändamål och signalerna för civila 

användare var därför medvetet försämrade eller kodade (denna kodning kallades 

”Selective Availability”, SA), men sedan år 2000 har man tagit bort denna kodning 

och förbättrar därmed precisionen för en civil mottagare. Mottagarens kvalitet och 

förhållanden påverkar noggrannheten på mätningen som vanligtvis ligger inom 

intervallet 5-15 meter. Övriga faktorer som påverkar är antal tillgängliga satelliter 

samt positionen på dessa. [22] 

4.1.2. GSM 

Positionering med hjälp av mobilnätet baseras på vetskapen om att en enhet alltid 

kommunicerar med en av de mest närliggande basstationerna. Genom att mäta 

signalstyrka och antennmönster kan man från en enhet veta vilken basstation enheten 

befinner sig i närheten av. Man kan dela upp positionering med hjälp av mobilnätet i 

tre metoder: 

Nätbaserad 

Denna teknik använder sig av nätleverantörens infrastruktur för att kunna identifiera 

positionen på en enhet. Med vetskapen om vilken basstation en enhet kommunicerar 

med, kan man uppskatta en position utifrån den givna positionen för basstationen. 

Detta ger en grov uppskattning på var enheten befinner sig i förhållande till 

basstationen. För att närmare uppskatta positionen kan man interpolera signaler från 

övriga närliggande basstationer. I tätbebyggda områden, där mobiltrafiken och 

avståndet mellan basstationer är tät, kan denna metod ge en noggrannhet på ner mot 50 
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meter, medan man i mer glesbyggda områden kan få en noggrannhet på ett antal 

kilometer på grund av avståndet mellan basstationerna. För att denna metod skall 

fungera krävs alltså att enheten har mobiltäckning samt att man helst är i närheten av 

fler basstationer för att kunna få ett så noggrant värde som möjligt. Fördelen med 

denna metod är att det inte kräver någon särskild programvara på klienten för att den 

skall fungera. Nackdelen är att det krävs att man har ett avtal med serviceleverantören 

samt att deras infrastruktur har den programvara som krävs för att möjliggöra denna 

typ av positionering. [23][24] 

Klient-/mobilbaserad 

Till skillnad från ovanstående teknik bygger denna på programvara på själva klienten 

som utifrån närliggande basstationer kan räkna ut sin position. En nackdel med denna 

teknik utifrån operatörens perspektiv är att den kräver att programvara installeras på 

enheten, detta kan skapa problem då det kräver ett samarbete med abonnenten samt att 

det finns tillgänglig programvara till just det operativsystem som finns på telefonen. 

Noggrannheten som kan uppnås med denna teknik är precis som med föregående 

teknik som bäst ner mot 50 meter och i sämre fall runt ett par kilometer. 

Hybrid 

Den hybrida tekniken är en blandning av de båda ovanstående tekniker och ger den 

högsta noggrannheten, i bästa fall en noggrannhet under 100 meter. Nackdelen med 

denna metod kräver avtal med serviceleverantören och att både infrastrukturen samt 

klienten har korrekt programvara installerad, alltså samtliga nackdelar för de båda 

ovanstående teknikerna. 

4.1.3. WLAN 

Att använda WLAN som teknik för att möjliggöra positionering är lämpligast vid 

positionering inomhus. Ett exempel på ett typiskt företag som kan dra nytta av att 

använda sig av positionering med hjälp av WLAN är exempelvis väktarbolag och 

liknande som behöver kunna visa en rond i en stor lokal. Denna positioneringsteknik 

fungerar liknande den klient-/mobilbaserade tekniken för positionering med hjälp av 

mobil- eller GSM-nätet, där en enhet med en viss programvara kan räkna ut sin 

position genom att veta positionen för de basenheter den är ansluten till. 

Noggrannheten för positionering med hjälp av denna teknik kan vara mycket 

noggrann, nedåt en meter i bästa fall. [25] 

4.2. Dataöverföring 

Det finns en mängd sätt att föra över positionsdata från klienten eller den enhet som skall 

positioneras. Eftersom detta arbete ej innefattar datainsamling kommer ej värderingar om 

vilket som är bättre eller sämre än ett annat att göras, dels för att det inte är relevant för 

examensarbetet och dels för att det kräver mer informationsunderlag. Nedan beskrivs de 

vanligaste teknikerna som används för dataöverföring från en mobil klient till en server 

och därför kan vara aktuella att undersöka närmare då man behöver utveckla programvara 

till klienter som skall vara möjliga att kunna positionera. 
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4.2.1. GSM (SMS, GPRS) 

GPRS är en teknik där man bara betalar för överförd datamängd till skillnad från 

uppringda anslutningar. Detta gör att tekniken är lämplig att använda för 

realtidspositionering av enheter då det endast kostar att skicka data. SMS, eller Short 

Message Service, är en tjänst för att skicka korta textmeddelanden och kan därför även 

användas för att regelbundet skicka in sin position till en viss mottagare. [26][27] 

4.2.2. Mobitex 

Mobitex är ett system som används för överföring av text- och datameddelanden, 

främst i skrivarterminaler. Systemet används främst av blåljusenheter och militär, 

eftersom systemet har hög pålitlighet och oftast även mycket bra täckning. Mobitex är 

anpassat för kortare datameddelanden.[28] 

4.2.3. Satellittelefon 

Satellittelefoner kommunicerar med hjälp av satelliter och har därför en fördel i att de, 

beroende på vilket system som används, kan ha täckning i princip överallt där man har 

fri sikt mot himlen. Man kan använda en sådan för att skicka mindre mängder data 

som exempelvis positioneringsmeddelanden.[29] 

4.2.4. WIMAX 

WIMAX kan närmast jämföras med WLAN, men har ett mycket större 

täckningsområde. Tekniken tillåter en kommunikationshastighet på 10Mbit/s inom ett 

område på ett par kilometer.[30] 

4.2.5.  TETRA 

TETRA är ett kommunikationssystem som är designat för att användas av 

blåljusenheter, transporttjänster och militär. TETRA fungerar på liknande sätt som 

GSM, med den största skillnaden att räckvidden är större och att mer bandbredd är 

reserverad för data.[31] 

4.3. Informationssystem 

4.3.1. Lämpliga applikationstyper 

De positioneringsapplikationer som finns tillgängliga kan vara av olika slag. Man kan 

säga att det i huvudsak finns tre olika typer som är lämpliga att använda då man 

utvecklar en positioneringsapplikation. Skillnaden mellan dessa tre kategorier är i 

huvudsak hur de levereras till en användare. De tre kategorierna är följande:  

4.3.1.1. Webbapplikationer (Web applications) 

En webbapplikation tillhandahålls av en webbserver ansluten till Internet eller ett 

intranät och körs i en användares webbläsare. Fördelarna med att använda sig av 

en webbaserad applikation är tillgängligheten. Allt som krävs för att använda en 

sådan är en klientprogramvara och en Internetanslutning. Detta gör den till ett 

utmärkt val för användare som ofta är på resande fot och behöver snabb tillgång 

till applikationen från vilken Internetuppkopplad dator eller mobiltelefon som 

helst. I och med att en webbläsare är det enda som krävs är dessa typer av 
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applikationer mycket användbara då man behöver utveckla en applikation som 

stöds på en mängd olika plattformar. 

Nackdelarna med webbaserade applikationer är just att de kräver en anslutning, 

och är denna inte tillgänglig innebär det att applikationen inte heller blir 

tillgänglig. Det kan vara svårt att utveckla avancerade användargränssnitt för 

webbaserade applikationer utan att använda extra verktyg. Ytterligare en nackdel 

är att användaren inte har något inflytande över hur utvecklingen av applikationen 

fortskrider och kan inte själv välja huruvida han/hon vill uppdatera till en ny 

version av applikationen. En fördel ur utvecklarsynpunkt är att applikationen 

endast behöver uppdateras på ett ställe då en ny version finns tillgänglig. 

4.3.1.2. Klientapplikationer (Rich client applications) 

En klientapplikation, eller en s.k. desktop application, körs fristående på en 

användares dator och kräver ingen anslutning för att fungera korrekt, men kan 

dock ha funktionalitet som använder sig av en. Denna applikationstyp är lämplig 

om man behöver en applikation med mycket responsivt användargränssnitt 

eftersom programmet körs på klienten. Användargränssnittet kan i regel även 

anpassas mer fritt jämfört mot en webbaserad applikation för att kunna motsvara 

kundens behov. Applikationer av denna typ lämpar sig bra till klienter som är 

stundtals anslutna eller inte har någon tillgänglig anslutning alls. 

Nackdelen med fristående applikationer är att det blir mer komplext att 

administrera och underhålla de olika versioner av applikationen som finns 

tillgängliga på olika klientdatorer samt att de är plattformsberoende. 

4.3.1.3. Internetapplikationer (Rich Internet applications) 

En Internetapplikation körs i en användares webbläsare och kan utvecklas för att 

stödja fler olika plattformar eller webbläsare. Denna applikation ger möjlighet att 

utveckla ett avancerat och snabbt gränssnitt, precis som för klientapplikationer. 

Ytterligare en fördel med denna typ av applikationer är att det, precis som för 

webbapplikationer, är enkelt att samordna uppdateringar av programvaran 

eftersom denna ligger på en webbserver. Skillnaden mot Webbapplikationer (Web 

applications) är att dessa applikationer levereras till användaren genom en 

insticksmodul i webbläsaren, vilket gör att de kan tillhandahålla de tidigare 

nämnda möjligheterna. 

Nackdelar med denna typ av arkitektur är att den kan vara begränsad att komma åt 

vissa resurser på klientsidan eftersom allt körs i en webbläsare. Applikationstypen 

kräver dessutom oftast att ett visst ramverk eller extra program är installerade på 

klienten för att kunna exekveras i webbläsaren. Eftersom applikationen körs från 

en webbläsare innebär detta att klienten måste ha tillgång till en anslutning mot 

den webbserver som tillhandahåller applikationen för att kunna köra den. 
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4.3.2. GIS/Kartor 

Geometrisk information kan visas på två olika sätt, med hjälp av rasterdata eller 

vektordata. Vilket av dessa alternativ som är mest lämpligt beror på vad man vill 

beskriva. 

4.3.2.1. Rasterdata 

Ett raster beskriver en del av ett objekt genom att dela upp en bild i diskreta 

enheter. Genom att tänka sig ett rutnät där varje separat ruta tilldelas ett nummer 

eller värde beroende på vad enheten skall visa får man ett raster. Eftersom varje 

ruta i sig har ett eget värde kommer noggrannheten för rastret att påverkas av 

tätheten mellan dessa rutor.  

Rasterstrukturer används av bland annat vanliga bildskärmar eller digitalkameror. 

En ruta i ett raster kallas med en engelsk term pixel, då man talar om antalet pixlar 

i en digitalkamera innebär det alltså själva storleken på rastret. Rutornas olika 

storlek brukar man benämna upplösning. 

Raster är bra på att representera kontinuerliga ytor och det är enkelt att göra 

överlagringar (Lägga fler lager på varandra). Nackdelarna med att använda raster 

är att det inte är bra på att representera linjer. I och med att varje element har ett 

eget värde kräver det en högre upplösning desto mer detaljerad karta man behöver 

använda. Högre upplösning leder till att mer lagringsutrymme krävs. Ytterligare en 

nackdel med rasterkartor är att det är svårt att skala om bilden, eftersom kartan blir 

oskarp då man zoomar.[2] 

4.3.2.2. Vektordata 

En vektor består i fysiken av en längd samt ibland en riktning. För att beskriva ett 

geografiskt objekt använder man sig av en mängd sammansatta vektorer, desto 

fler, desto högre noggrannhet. Objektet representeras därefter med ett ID samt ett 

antal brytpunkter med koordinater. 

Vektorkartor är lämpliga att lagras i databaser då de är uppbyggda genom ett antal 

sammanlänkade punkter, och därmed inte kräver särskilt mycket lagringsutrymme. 

Punkterna förändras inte beroende på vilken zoomnivå man använder sig av och 

därför är dessa typer av kartor bra att använda då man vill betrakta kartan från 

olika zoomnivåer. Vektorkartor är dessutom lämpliga att använda då man behöver 

utföra beräkningar för att kunna analysera kartdata, som exempelvis avstånd och 

vägval. 

Svårigheten att representera en kontinuerlig yta i och med att det kräver stora 

mängder koordinater samt att den nödvändiga programvaran som krävs för att 

hantera dessa data oftast är dyrare mot den som krävs för rasterdata utgör de två 

främsta nackdelarna med att använda sig utav vektorkartor. [2]  

För lagring och administration av kartmaterial gäller samma principer som för de olika 

typerna av applikationer, kartdata kan lagras centralt på en server eller lokalt i 
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klienten. Fördelarna och nackdelarna blir även dessa mycket snarlika de för 

applikationstyperna. Genom att lagra material centralt ökar flexibiliteten när det gäller 

underhåll och administration medan man får bättre prestanda i applikationen om det 

lagras lokalt. Lagras data centralt kräver det att klienten har en tillgänglig anslutning 

för att komma åt källan och lagrar man materialet lokalt innebär det att det blir svårare 

att administrera och underhålla materialet. 

4.3.3. Databassystem 

Det krävs någon form av databassystem för att kunna lagra den data som krävs för 

positioneringsapplikationen. Exempel på data som behövs är främst positioner för 

enheter, men även andra metadata som exempelvis enhetstyp, namn och ägare som 

kan vara intressant för användaren att veta. Denna information kommer att lagras i 

databasen och genom att kombinera de inrapporterade positionerna med en enhet kan 

man i positioneringsapplikationen på ett användarvänligt sätt visa positionerna på ett 

grafiskt och överskådligt sätt.
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5. Val av system 

5.1. Kravspecifikation 

Nedan följer den kravspecifikation som tagits fram i samråd med PocketMobile. 

Kravspecifikationen har arbetats fram genom att intervjuer utförts med anställda på 

PocketMobile utefter de redan existerande tjänsterna inom företaget samt kunders 

önskemål på ny funktionalitet har nedanstående krav framställts. Kraven listas nedan med 

titel, en närmre analys om vad kravet innebär samt en kort idé om hur man kan realisera 

detta krav i en webbapplikation. De tre viktigaste mer generella önskemålen från 

PocketMobiles sida är att applikationen skall: 

• Vara stabil och ha snabb responstid, eventuella risker eller beroenden måste 

dokumenteras 

• Vara snygg och trevlig att arbeta med eller gå att anpassa visuellt utifrån behov 

• Vara kostnadseffektiv alternativt föreslå olika lösningar för olika kunders 

kostnadsnivå 

5.1.1. Funktionella krav i prioritetsordning: 

1. Kartor skall kunna zoomas och panoreras fritt inom kartområdet på ett enkelt 

och tydligt sätt. 

Zoomning kan representeras genom att placera en ”mätare” som visar zoomnivå. 

Då man klickar på olika ställen i denna ställs zoomnivån till önskad nivå. I 

vardera ända av mätaren kan man placera en plus‐ respektive en minus‐symbol 

för att tydliggöra vad mätaren representerar. Att kunna använda hjulet på musen 

för att ändra nivå kan vara aktuellt.  

Ett bra sätt att representera att användaren kan panorera kartan är att placera 

pilknappar runt om själva kartbilden. Ytterligare ett sätt att stärka möjligheten att 

representera möjligheten att panorera kartan är genom att visa muspekaren som 

en hand och införa möjlighet att ”dra sig fram” i kartan. Ytterligare en möjlighet 

kan vara att använda piltangenterna på tangentbordet för att panorera kartan. 

2. I kartan skall klickbara markörer fritt kunna ritas. 

Markörer skall kunna ritas på en viss position, dessa ska vara klickbara. Ett 

önskemål är att ikonen för dessa markörer skall vara konfigurerbar efter vilken 

typ av punkt det är, för att göra att användaren snabbare kan förstå vilken 

information som visas på kartan. Då man klickar på denna markör skall en 

händelse ske, exempelvis att mer information om punkten visas. För att 

representera att punkten är klickbar kan man visa muspekaren som en pekande 

hand, alltså liknande den som används för vanliga länkar i en webbläsare, då man 

för pekaren över punkten.  

För att få möjlighet att rita ut markörer behöver kartans X‐ och Y‐koordinater 

översättas till lämpligt format, att exempelvis räkna ett visst antal steg i höjd‐ 
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respektive sidled från ett visst hörn är en möjlighet att besluta var punkten skall 

ritas. 

3. I kartan skall klickbara linjer/rutter kunna ritas. 

Liknande stöd för att rita markörer skall kartan ha stöd för att rita ut linjer/rutter. 

Dessa skall vara klickbara, vilket innebär att ifall man klickar på en linje skall en 

händelse ske, information om aktuell linje eller liknande visas. Linjerna eller 

rutterna kan representera en enhets tidigare färdväg, ett område eller någon form 

av gräns. För att representera att linjen är klickbar kan man visa muspekaren som 

en pekande hand, alltså den som används för vanliga länkar i en webbläsare, då 

man för pekaren över linjen. 

För att rita ut linjerna kan man definiera ett antal punkter och därefter rita linjer 

mellan dessa. 

4. I kartan skall zoner/områden kunna ritas. 

Zonerna skulle kunna visas som ett halvtransparent färgat område och olika typer 

av zoner skulle kunna representeras av olika färger. 

 Cirkulära zoner (område runt en punkt) 

Ett område kring ett objekt, en cirkulär zon, ska kunna ritas för att 

representera att det är förbjudet att vistas inom detta område eller 

liknande.  

För att rita en cirkulär zon kan man specificera en mittpunkt och ett värde 

för storleken på området. 

 Buffertzoner (kring en linje) 

På liknande vis vill man runt en linje kunna visa en buffertzon. Dessa kan 

exempelvis användas för att kontrollera ifall en enhet befinner sig inom 

sin angivna väg. Ett exempel på lämpligt tillämpningsområde är för 

säkerhetstransporter, där man har specificerade vägar för sina enheter och 

vill kontrollera att dessa befinner sig inom detta område. 

För att rita detta område kan man ange ett värde för linjen som gör att 

dess tjocklek ökar, eller lägga ett halvtransparent lager kring linjen. 

 Polygonzoner (ett antal sammanbundna punkter) 

Möjlighet att kunna definiera zoner runt ett större område genom att 

definiera ett antal punkter. För att definiera ett mer komplext område än 

bara ett cirkulärt område vill man kunna ange ett visst antal punkter och 

utefter dessa skapa ett område. 

Genom att definiera ett antal punkter och fylla området mellan dessa kan 

ett område specificeras. 
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5. Markörer, linjer och zoner skall kunna testas ifall de ligger inom en zon 

(geofencing). 

Genom att kontrollera koordinaterna för markörer, linjer och zoner skall det 

finnas möjlighet att kontrollera ifall de ligger inom en viss zon, om två eller fler 

linjer överlappar varandra och liknande. 

6. Rutter skall kunna planeras utifrån ett antal punkter och exporteras till 

navigationsprogramvara i handdatorn. 

Möjlighet att kunna definiera ett antal punkter och därefter exportera dessa till 

navigationsprogramvara i handdatorn. 

5.1.2. Systemkrav 

Prototypen skall vara webbaserad och det enda som krävs på klienterna är därför en 

webbläsare med eventuell insticksmodul. För själva applikationen krävs en koppling 

mot en databas där information kan hämtas, samt en källa där själva kartmaterialet 

hämtas, vilket möjligen kan kräva en Internetuppkoppling. Webbläsaren kommer 

eventuellt att använda sig av något insticksprogram för att visa och/eller köra 

positioneringstjänsten samt att kunna utföra beräkningar för att exempelvis placera 

objekt på själva kartan eller att räkna ut rutter. 

5.2. Urvalsprocessen 

Urvalsprocessen påbörjades genom att sökningar på Internet genomfördes. En mängd 

system som verkar intressanta har listats och efter kompletteringar med förslag från 

anställda på PocketMobile samt utifrån tidigare erfarenheter har listan på lämpliga system 

byggts på. Systemen har delats in i tre huvudkategorier;  

5.2.1. Programklasser och enklare verktyg 

De produkter som återfinns i denna kategori är avsedda att använda då man skriver 

egna fristående kart- eller GIS-applikationer. Dessa anses vara alldeles för enkla för att 

kunna motsvara kraven. Vid urvalet till denna kategori prioriterades de klasser och 

verktyg som är avsedda att användas i .NET högst. 

5.2.2.  Webbaserade API:er och ramverk 

Detta är den kategori som är mest aktuell inom detta arbete, eftersom dessa 

applikationer är de som känns mest lämpade att arbeta med. Dessa ramverk och 

API:er
5
 gör det enkelt att utveckla ett program med den funktionalitet som önskas, då 

mycket redan finns färdigt, samt att det oftast finns någon form av support för dessa 

applikationer. Urvalet till denna kategori är i grunden baserat på produktens utseende, 

underhållsfrekvens och kvalité på support 

5.2.3. GIS- och kartservrar 

Detta är den minst prioriterade kategorin eftersom ett fristående GIS inte känns 

lämpligt för en webblösning. Kartservrarna är intressanta i denna kategori, då de i 

kombination med system från kategorin Programklasser och enklare verktyg med 

fördel kan användas vid utveckling av ett eget ramverk eller produkt, där man vill ha 

                                                
5 Se Bilaga 4 för ordförklaringar 
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mer kontroll mot att använda sig av färdiga bibliotek, då dessa lämpar sig till att 

tillhandahålla kartmaterial till ett sådant system. 

Genom att matcha system från ovan nämnda kategori Webbaserade API:er och ramverk 

mot de krav och önskemål som framställts har system valts bort i ett antal steg. Följande 

aspekter har undersökts under urvalsprocessen: 

 Stöd för mer funktionalitet än krav 1-3 

 Användarvänlighet och design 

 Licensbegränsningar 

 Pris 

Matrisen som tagits fram visar en sammanställning av huruvida kraven uppfylls av 

respektive programvara som har undersökts. I de fall där kravet anses vara uppfyllt 

markeras detta med texten Ja. I de fall där tillräckliga uppgifter saknas för att kunna 

säkerställa att kravet uppfylls anges texten ?. 

Resultatet i matrisen baseras på information från sammanställningen av tillgängliga 

system. Uppgifterna är i första hand hämtade från respektive produkts tillhörande 

webbplats eller produktblad. Där dessa källor inte ansetts som tillräckliga har kontakt med 

företagsrepresentant(er) tagits. Uppgifterna sammanställdes i maj 2007 och kan därför ha 

kommit att ändrats i dagsläget. Anledningen till att materialet ej har uppdaterats i 

efterhand är att detta skulle vara alltför tidskrävande. 

För kortare sammanfattning och åsikter om respektive system, se Bilaga 2. I matrisen 

nedan redovisas de system som utifrån de krav och önskemål som tagits fram i samråd 

med PocketMobile anses vara mest intressanta. För fullständig tabell, se Bilaga 1. 
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Tabell 1: De tre mest intressanta systemen. 

  

Zoomning 

och 

panorering 

Klickbara 

hotspots 

Klickbara 

linjer/rutter 

Cirkulära/buffert/polygon 

-zoner Geofencing Ruttplanering Licens Teknik Kostnad 

Map24 

AJAX API Ja Ja 

Ja, ej 

klickbara? Ja/?/Ja 

Nej, möjligt 

att skriva 

själv? Ja Mapsolute GmbH JavaScript 

€2000 för 

utvecklarlicens 

worldKit Ja Ja 

Ja, ej 

klickbara? Nej/Nej/Nej Nej Nej GPL Flash - 

OpenLayers Ja Ja ? Ja/Ja/Ja ? Nej BSD License JavaScript - 
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5.3. Beskrivning av valt system 

Det system som valdes är Map24 AJAX API, detta främst eftersom det enligt tillverkarens 

uppgifter har stöd för samtliga punkter som förekommer i kravspecifikationen. Detta API 

är dessutom den överlägset snabbaste av de API:er som testats under 

undersökningsprocessen. Anledningen till att den är så pass snabb är att den använder sig 

av en komprimeringsteknik för att skicka innehållet till klienten, vilket gör interaktioner 

med kartan mycket snabba då dessa hanteras direkt av användarens webbläsare. 

Ytterligare en viktig aspekt är enkelheten att kunna utveckla applikationer som använder 

sig av detta API, vilket anses vara enkelt och smidigt att göra, och det kommer sannolikt 

att kunna bidra till att utvecklingstiden kan minskas för PocketMobile då de framställer 

den slutgiltiga positioneringstjänsten. 

 

Figur 8: Exempel på en Map24 karta.
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6. Utvecklingsprocessen 

6.1. Databasarkitektur 

Viktigt att tänka på när man designar databaser som skall klara av många positioner, i 

detta fall i form av rader i en tabell, är att placera index korrekt i tabellerna för att få så 

hög prestanda som möjligt vid frågor mot dessa. Om man har många klienter som 

rapporterar in sina positioner med jämna mellanrum kommer tabellen ganska snart 

innehålla en stor mängd rader och därför kan det även vara bra att med tiden flytta data 

med mindre relevans, exempelvis äldre data, till en separat databas då detta kommer att 

öka prestanda på den primära databasen. 

Vid framställningen av denna prototyp ingår inte att designa databasen, prototypen skall 

fungera mot PocketMobiles nuvarande databas innehållande positioneringsdata. I 

dagsläget används endast en tabell innehållande positioneringsdata, nedan följer en 

beskrivning av kolumnerna i denna. 

Tabell 2: Den databastabell som används för att lagra positionsdata 

Kolumnnamn Datatyp 

ID bigint 

VehicleID nvarchar(20) 

GPSLatitude nvarchar(50) 

GPSLongitude nvarchar(50) 

X float 

Y float 

GPSDateTime datetime 

GPSSpeed int 

GPSHeading int 

Status nvarchar(50) 

 

I detta fall har PocketMobile valt att endast använda ett index som ligger på kolumnen 

VehicleID, detta för att frågor mot tabellen oftast ställs med denna kolumn som filter. Då 

man utvecklar en applikation som använder sig av tabellen kan det vara en god ide att med 

jämna mellanrum mäta prestanda mot databasen på de frågor som ställs mot tabellen för 

att uppnå så god prestanda som möjligt. I detta fall skulle det exempelvis vara bra att 

överväga att placera ett index som innefattar kolumnerna VehicleID samt GPSDateTime, 

då detta kommer att vara filterkriteriet som positioneringsapplikationen använder för att 

välja rader från tabellen. 
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6.2. Applikationsarkitektur 

Den applikationsarkitektur som valts för att utveckla prototypen är Internetapplikation (Se 

4.3.1.3 – ”Internetapplikationer (Rich Internet applications)”). 

 

Figur 9: Typisk applikationsarkitektur för en Internetapplikation 

Arkitekturen för en Internetapplikation kan enkelt delas upp i tre lager; presentations-, 

affärs-, och datalagret. Presentationslagret innehåller vanligtvis grafiska komponenter och 

komponenter för logik och användarorienterad funktionalitet kring presentation och 

interaktion med systemet. Affärslagret innehåller oftast affärslogik, affärsflöden och 

verksamhetsrelaterade komponenter. Det är i detta lager som den huvudsakliga 

funktionaliteten för applikationen återfinns. Datalagret innehåller oftast logik relaterad till 

och nödvändig för dataåtkomst samt s.k. tjänsteagenter, vars uppgift är att isolera och 

möjliggöra kommunikation med övriga tjänster från applikationen. Datalagret kan även 

innehålla komponenter för att mappa data mellan olika format som till exempel de format 

som tillhandahålls av datakällan och det format som krävs av applikationen. 
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6.3. Systemarkitektur 

Den systemarkitektur som har använts vid utvecklingen av prototypen är ganska enkel. All 

utveckling sker på webbserverdelen eftersom databasserver tillhandahålls av 

PocketMobile samt att funktionaliteten som motsvaras av kartservern inkluderas i det API 

som används för att utveckla prototypen. 

 

Figur 10: Applikationsarkitektur för prototypen 

6.4. Grafiskt användargränssnitt 

PocketMobile önskade att användargränssnittet i applikationen skulle vara snarlik deras 

dåvarande positioneringsapplikation och därför togs några skisser på detta fram. Eftersom 

layout och design inte är ett krav på den prototyp som tagits fram har utformningen av 

detta dock prioriterats bort och istället för att visa ett komplett grafiskt interface med 

samtliga komponenter som existerar i PocketMobiles ursprungliga applikation har fokus 

istället legat på att visa upp den funktionalitet och det utseende som själva kartmaterialet 

eller de valda komponenterna har. 

Anledningen till att göra på det här viset är att man på ett enklare sätt kan byta ut de 

komponenter som används för att visa kartan jämfört med om man bygger en mer 

portalliknande applikation från början, detta arbete lämnas därför till framtida utvecklare.
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7. Diskussion och Slutsats 

Arbetet har visat: 

 Att det finns en rad lämpliga lösningar att använda sig av för att införa en 

positioneringstjänst som motsvarar PocketMobiles krav. 

 Att det inte behöver vara tidskrävande för en erfaren utvecklare att framställa en 

prototyp, vilket ger till fördel att företagsledning eller kunder snabbt kan få en 

överblick över tillgängliga alternativ samt prova att använda dessa. 

 Att det var möjligt att framställa en fungerande prototyp som motsvarar de mål som 

satts upp i och med påbörjandet av detta arbete, dock finns det utrymme för 

förbättringar. 

Genom att välja en färdig lösning, som exempelvis Map24, kan man minska utvecklingstiden 

drastiskt i och med att man kan använda redan befintliga komponenter. Ytterligare fördelar 

med detta är att det i många fall finns support- och underhållsavtal tillgängliga på produkten, 

något som kan vara lämpligt om man inte har tillräcklig kompetens inom företaget för att 

utveckla eller underhålla en egen produkt, eller vid särskilda avtal gentemot kund. Fördelar 

med att utveckla en egen lösning är att man har fullständig kontroll över innehållet i denna, 

samt att man inte skapar externa beroenden, men det kräver istället en viss kompetens hos de 

anställda på företaget. Min rekommendation är därför att använda sig av en extern 

programvara för att framställa en positioneringstjänst. 

Ett område där mer tid behöver läggas är att ta reda på mer information om prismodeller, 

licensavtal och dylikt för de system eller API:er som valts. Detta arbete lämnas åt 

PocketMobile. 

7.1. Beskrivning av prototyp 

Den prototyp som tagits fram under examensarbetet använder sig av Map24 AJAX API, 

som alltså bygger på JavaScript. Prototypen motsvarar krav 1-3 och klarar att visa 

positioner från den databas som tillhandahölls av PocketMobile. Positioner uppdateras ej 

dynamiskt vartefter nya läggs till i databasen, det arbetet lämnades som en uppgift för 

PocketMobile att implementera. 

Nedan följer en skärmdump föreställande möjligheterna att kunna zooma och panorera 

genom att använda kontrollen uppe i vänstra hörnet. Positioner kan visas genom s.k. 

markörer där ikonen kan anpassas och med möjlighet att lägga till en beskrivningstext 

som visas då man för muspekaren över den. Det röda strecket på kartan är ett exempel på 

hur en linje kan ritas ut. 
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Figur 11: Skärmdump från prototypen 
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8. Förslag till framtida utvecklingsinsatser 

I detta kapitel följer en del åsikter och tankar om vad som kan förbättras för att öka 

användarens upplevelse samt applikationens tillämpningsområden, flexibilitet, och prestanda. 

Förslagen är direkt riktade till PocketMobile och avser vad de borde satsa på för att 

vidareutveckla prototypen och få en mer attraktiv produkt. 

8.1. Databas 

Index 

Genomför prestandatester på databasen som används till systemet och optimera denna 

för att få så bra prestanda som möjligt mot både positioneringsapplikationen och 

övriga applikationer som använder sig av databasen. Genom att ta bort eller lägga till 

index på korrekt platser i databasens tabeller kan prestandaförbättringen bli markant 

högre utan att det krävs någon större insats från utvecklare. 

Flytta gammal data 

Data som är äldre än ett antal dagar eller som uppfyller ett annat kriterie kan eventuellt 

rensas bort. Exempel på lämplig data att ta bort kan vara data som inte hämtas särskilt 

ofta, exempelvis för en viss kund. I och med att data rensas innebär detta inte 

nödvändigtvis att den behöver tas bort, den kan exempelvis flyttas över till en 

sekundär databas som har hand om att lagra äldre data. Lägg även till logik för detta i 

positioneringsapplikationen så att den är medveten om att den behöver hämta data från 

en annan plats i vissa fall. Mindre tabeller i databasen leder till att prestanda kommer 

att förbättras både vid läsningar och vid skrivningar till tabellen. Genom att 

exempelvis flytta positioneringshistorik som är äldre än 10 dagar kommer detta att 

spara oerhört mycket utrymme på den primära databasen. Detta är viktigare desto fler 

skrivningar och läsningar som utförs mot tabellen. Rekommenderat är att lägga den 

sekundära databasen på en egen server, då detta ger maximal prestanda. Det är möjligt 

att ha denna databas på samma server som den primära databasen, dock med vissa 

prestandaförluster. Se Figur 12 för skiss över slutgiltig arkitektur där ytterligare en 

databas lagts till för lagring av äldre data. 

 

Figur 12: Förslag på en slutgiltig systemarkitektur för en positioneringstjänst 
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8.2. Webbapplikation 

Lägg till användargränssnitt 

Genom att lägga till användargränssnitt till den nuvarande prototypen kommer denna 

att kunna utvecklas till en slutlig produkt som kan användas i företagets lösningar. Om 

detta görs på ett generellt sätt kan det även bli enkelt att byta mellan olika API:er eller 

komponenter som kan användas för kartdelen av applikationen efter krav på material, 

utseende, licenser eller kostnad. 

8.3. Framtida funktionalitet och användningsområden för systemet 

8.3.1. Använda logik för att kunna dra slutsatser av trafik 

Detta gör att applikationen mer kommer att likna ett GIS-system. Genom att bygga in 

logik kring hur trafiken normalt flyter på olika vägar alternativt genom att inhämta 

denna information från en källa kan man utveckla ett system som givet den 

inrapporterade hastigheten för ett fordons position räkna ut hur den aktuella 

trafiksituationen ser ut på den plats där fordonet befinner sig. Denna logik kan i sin tur 

utnyttjas av övriga fordon som kan beordras att välja en alternativ väg om det skulle 

visa sig att det är köbildning på den ursprungliga rutten. 

8.3.2. Spåra last 

I ett transportflöde kan webbapplikationen användas för att enkelt visualisera en exakt 

position för en viss last. Man skulle, genom att ha olika typer av transportsätt för ett 

fordon, även kunna visa om lasten transporterats med bil, tåg båt eller flyg. Detta 

skulle möjliggöra för kunden att när som helst kunna gå in och se exakt position och 

status för ett visst paket.  

8.3.3. Övervaka farligt gods 

Spåra last i kombination med andra parametrar som exempelvis temperatur eller data 

från vibrationssensorer kan vara intressant för både företag samt kunder som 

transporterar ömtåligt eller farligt gods, då de på ett enkelt sätt kan spåra var en 

eventuell skada uppstod och även förhoppningsvis även kunna dra en slutsats till 

varför skadan uppstått. 

8.3.4. Enkel trafikplanering/orderhantering/optimering 

För ett mindre företag som inte har tillräckligt stark ekonomi för att investera i ett 

fullfjädrat GIS skulle en enklare positioneringskarta kunna användas för att planera 

trafiken. Genom att exempelvis visualisera dagens order på en karta kan 

trafikplaneraren själv på ett överskådligt sätt kunna kombinera olika order så att de 

körs ut av samma fordon. 

8.3.5. Använda för att visualisera inkommande larm 

Genom att visa inkommande larm på en karta kan man på ett snabbt sätt se eventuella 

väktare som befinner sig i närheten och även kunna ge en grov uppskattning om hur 

lång tid det tar innan någon är på plats där larmet skapats. Detta kan vara användbart i 

ett callcenter som tar emot samtal från olycksdrabbade. Ett larm skulle dessutom 

kunna vara en taxikund som väntar på att bli upphämtad, man kan då snabbt och 
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överskådligt se vilka lediga taxibilar som befinner sig i området och meddela detta till 

kunden. 

8.3.6. Använda för att visualisera trafikolyckor 

En position som visas på kartan behöver inte nödvändigtvis vara ett fordons aktuella 

position, det kan även exempelvis vara var en trafikolycka inträffat. Detta kan vara 

mycket användbart för chaufförer att kunna se eventuella hinder utmed vägen. 

8.3.7. Var är jag? 

Den mest grundläggande funktionen för en positioneringskarta. Genom att visa vart 

man befinner sig för tillfället kan man få information om närliggande byggnader, gator 

och liknande. 

8.3.8. Vad/vem är nära? 

Genom att kombinera föregående funktion med data från övriga enheter kan man 

dessutom visa andra fordons positioner och snabbt kunna se vilka som befinner sig i 

närheten. Ett exempel på en sådan tjänst som utvecklats och slagit genom sedan denna 

rapport började skrivas är Google Latitude, som gör det möjligt att se sin egen samt 

sina vänners position direkt i mobiltelefonen. 

8.3.9. Visa alarm baserade på fördefinierad rutt 

Genom att ha fördefinierade rutter för fordon kan man på ett översiktligt sätt visa när 

ett fordon avviker från förväntad rutt samt även vart det befinner sig. Denna typ av 

funktion kan vara användbar vid exempelvis rån eller stöld av ett fordon och även vid 

för värdetransporter. I och med att sambandscentralen snabbt får upp ett larm på att 

fordonet har avvikit från förväntad rutt kan nödvändiga åtgärder snabbare tas. 

8.3.10. Mashups  

Genom att kombinera data från fler olika system kan man skapa s.k. mashups, vilket 

inom webbapplikationsutveckling betyder att man kombinerar data eller funktionalitet 

från två eller fler externa källor för att skapa en ny tjänst. Detta gör att möjligheterna 

att skapa olika tjänster ökar avsevärt. Genom att blanda exempelvis data från en 

vädertjänst kan man använda kartan för att visa vädret på den plats man befinner sig.
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Bilaga 2  

Positioneringstjänster – Urval och utvärdering 

Det finns en rad olika system att använda sig av för att utveckla en webbapplikation. Nedan 

listas de som funnits vara mest lämpade för ändamålet, även fördelar och nackdelar för 

vardera system tas upp. Systemen är indelade i fyra grupper; Programklasser och 

utvecklingsverktyg, API:er och webbaserade hjälpverktyg, GIS och kartservrar samt Övrigt. 

När det gäller själva API-kategorin har även en matris framställts som har till syfte att ge en 

snabb överblick för de system som undersökts (Se Bilaga 1 – ”Jämförelsetabell”). Då 

undersökningen har utförts har uteslutande Internet använts, närmare bestämt respektive 

tillverkares/projekts webbplats. Även forum, recensioner och liknande har använts för att 

kunna skapa en så rättvis bild som möjligt för de olika systemens för- och nackdelar, samt vad 

användare av de olika systemen har för åsikter. Uppgifterna nedan har inhämtats under 

perioden april-maj 2007. 

Presentation av befintliga utvecklingsverktyg 

1. Programklasser och utvecklingsverktyg 

Nedan listas de ramverk och programklasser som undersökts. De produkter som återfinns 

nedan är avsedda att använda då man skriver egna fristående kart- eller GIS-applikationer. 

Prioriteringar har gjorts på att inkludera de klasser som är avsedda att använda för C# 

.NET. 

SharpMap http://www.codeplex.com/SharpMap 

SharpMap är ett bibliotek för att utveckla webb och skrivbordsapplikationer. Motorn är 

skriven i C# och har gott om funktioner. SharpMap kan nästan kategoriseras under GIS 

och kartservrar, det placerades här eftersom det även kan användas för utveckling av 

webbapplikationer. 

SharpMap är öppen källkod och licensierad under LGPL. Webbplatsens forum är mycket 

aktivt i förhållande till övriga produkter under denna kategori, här förekommer det 

dagligen inlägg. På webbplatsen finns även en del tillägg för applikationen utöver 

grundläggande funktionalitet, vilket kan vara bra för vidareutveckling. 

MapScript C# http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/mapscriptcscompile 

MapScript C# är ett interface som gör det möjligt att på ett lätt sätt kunna använda de 

funktioner som tillhandahålls av MapServer. MapScript tillhandahåller de klasser som 

behövs för att på korrekt sätt kommunicera med mapscript.dll. För en kort beskrivning av 

MapServer, se avsnitt GIS och kartservrar. 

MapScript är inkluderat med MapServer, som är helt gratis att använda. 

Geotools.net http://geotoolsnet.sourceforge.net/Default.html 

Geotools.net är en .NET-klass som kan vara användbar då man hanterar geografisk 

information. Projektet startade som en portning av Java Topology Suite (JTS) från Java 

till C#. Geotools.net har implementerat följande specifikationer/standarder från OpenGIS: 



Bilaga 2 

2-B 

 

”Simple Features Specification” (http://www.opengeospatial.org/standards/sfa), 

”Coordinate Transformation Services” (http://www.opengeospatial.org/standards/ct). 

Övrigt innehåll i klassen är möjlighet att skriva och läsa ”well-known-binary” 

(http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/gis-wkb-format.html), möjlighet att exportera 

innehåll till SVG (http://www.w3.org/Graphics/SVG/), import samt export av ESRI 

shapefile (http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf). 

Licensen för klassen är baserad på GNU Library or Lesser General Public License 

(LGPL). I dagsläget verkar projektet inte vara särskilt aktivt, den senaste utgåvan av 

klassen gavs ut i januari 2003. Det finns ett forum på projektets webbplats, men inte heller 

detta är särskilt aktivt. Inga exempel hittades. 

Gecko.NET http://www.svggis.com/geckonet.asp 

Gecko.NET är en kartserver, användarkontroll och bibliotek för programvaruutveckling 

inom .NET-miljö. Programmet är s.k. freeware och har ganska rikligt med funktionalitet. 

Det finns en mer avancerad version, där buffertzoner och detektering om ett objekt är 

inom ett område eller inte finns inkluderat. 

Det exempel som finns på webbplatsen är inte särskilt imponerande, men möjligheten att 

få avancerad funktionalitet genom att själv programmera verkar finnas i detta paket. 

Nackdelen med denna produkt är att det inte verkar finnas något supportforum för 

produkten och inga kommentarer om produkten från någon användare har heller hittats.  

ArcWEB Services http://www.esri.com/software/arcwebservices/index.html 

ArcWEB Services är en rad olika API:er för att ge utvecklare möjlighet att integrera 

kartor och GIS-innehåll till en webbläsare mm. 

Licensen för att använda ArcWEB Services fungerar genom att man köper ett eller fler 

”block”. Ett block består av 100 000 “credits” och kostar $1 250. Då applikationen 

konsumerar en transaktion, exempelvis en geokodning, kommer detta kosta en ”credit”. 

Kvwmap http://kvwmap.geoinformatik.uni-rostock.de/index.php/Hauptseite 

Kvwmap är en komplex WebGIS-klient och -serverlösning. Applikationen är skriven i 

php och lämpad för ”eGovernment-syften”. Lösningen använder sig av UMN-Mapserver-

teknologi, MySQL- och PostgreSQL/PostGIS-databaser, SVG, etc. För mer information 

om Mapserver, se avsnitt om GIS och kartservrar. Dessvärre är hela Kvwmap:s sida på 

tyska, vilket gör den lite svår att förstå. Applikationen har rikligt med funktioner, man kan 

exempelvis definiera cirkulära- och polygonzoner, det finns även möjlighet för multipla 

lager. 

Applikationen bygger på GNU General Public License och finns att fritt ladda ner på 

projektets webbplats. 

CarnacGIS.NET http://www.int.com/products/carnacgis/carnacgis_net.htm 

CarnacGIS.NET är ett program som gör det möjligt för utvecklare att skriva interaktiva 

kartor och integrera dessa på egna webbplatser. Applikationen är skriven i C# .NET 1.1. 

Applikationen verkar mer vara en grafisk applikation än programmeringsapplikation. 
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Licenserna säljs per utvecklare och varje utvecklare som arbetar med verktyget behöver 

en egen licens. Priset för denna licens är $8 000, dock är det obligatoriskt med 

programvaruunderhåll/teknisk support som kostar $2 400 per år. Denna innehåller teknisk 

support, buggrättningar och produktuppdateringar. Det totala priset med underhåll 

inkluderat blir alltså $10 400. 

2. API:er och webbaserade hjälpverktyg 

API:er, eller färdiga webbaserade hjälpverktyg är den huvudsakliga kategori som 

undersökts. De applikationer som hamnade under denna kategori är de som känns mest 

lämpade att använda sig av, eftersom dessa är så pass enkla att utveckla ett program med, 

mycket finns redan färdigt, samt att de flesta har någon form av support för systemet. Den 

främsta skillnaden mot program som är kategoriserade under programklasser och 

utvecklingsverktyg är att i princip alla API:er är färdiga funktioner i JavaScript som 

anropas för att få den funktionalitet man önskar. Skriptet kan ligga lokalt på servern, eller 

på en tillverkares server. 

Det finns många olika API:er tillgängliga på Internet, mitt urval är baserat på dess 

utseende, underhållsfrekvens och kvalité på support. Listan nedan är efter bästa möjliga 

förmåga sorterad med de verktyg som känns mest lämpade överst i listan. 

Map24 AJAX API http://devnet.map24.com/index.php 

Denna API är den allra snabbaste av de API:er som testades under 

undersökningsprocessen. Anledningen till att den är så pass snabb är att den använder sig 

av en komprimeringsteknik för att skicka innehållet till klienten, vilket gör interaktioner 

med kartan mycket snabba då dessa hanteras direkt av användarens webbläsare. Detta API 

har enligt tillverkaren stöd för samtliga uppgifter som förekommer i kravspecifikationen. 

På webbplatsen finns en demosida där man kan testa API:et och denna tillhandahåller 

mycket bra funktioner. För mer information om funktionalitet, se matrisen. 

Mapsolute GmbH som tillhandahåller tjänsten har olika typer av licenser. En som är gratis 

och därtill ett antal licenser som är anpassade för att användas av företag. 

Utvecklarlicensen kostar €2 000 per år och inkluderar full teknisk support och en dags 

träning i Tyskland. Någon exakt information om vad de licenser som är anpassade för 

företag kostar har inte kunnat fås. Kostnaden beror på vilken typ av kartmaterial samt 

område man väljer. Det finns licenser för olika typer av tillämpningar, antagligen varierar 

priset mellan dessa, beroende på vilket användningsområde man har. 

worldKit http://www.worldkit.org/ 

worldKit är en flashbaserad applikation som konfigureras med hjälp av XML. De data 

som visas hämtas via RSS-strömmar. Applikationen är väldigt konfigurerbar, det är 

möjligt att använda bilder som markörer, visa bilder på kartan, zoomning och panorering, 

linjer och polygoner. Nackdelen med applikationen är att den använder sig av RSS, vilket 

innebär att uppdateringsintervallen blir relativt långa, vilket gör den mindre dynamisk. 

Applikationen har även stöd för JavaScript, vilket gör att man exempelvis kan lägga dit 

fler lager. En testapplikation har konstruerats med denna applikation och trots att man kan 

välja uppdateringsintervall för RSS:en sker denna uppdatering relativt långsamt. 
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worldKit är gratis programvara som är licenserad under GPL. Det finns god 

dokumentation för hur man använder sig av API:t och många exempel på webbplatser 

som använder applikationen.  

OpenLayers http://www.openlayers.org/ 

OpenLayers är ett bra ”skal” för att navigera i en karta eller över en större bild. Den har 

stöd för de enklaste funktionerna såsom zoomning och panorering. OpenLayers är skrivet 

med hjälp av JavaScript och använder sig av industristandarderna OpenGIS Consortium's 

Web Mapping Service (WMS) och Web Feature Service (WFS) protokoll. 

OpenLayers är helt gratis och licensierat under BSD-licensen. 

Ka-Map http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Main_Page 

Ett API som bygger på JavaScript för att med hjälp av moderna webbläsares funktioner ge 

möjlighet att utveckla webbaserade kartapplikationer/interface. Funktioner som stöds är 

bland annat möjlighet till att använda fler olika lager, panorering och zoomning av kartan. 

Applikationen kommunicerar med MapServer eller annan programvara som använder 

WMS-protokollet. 

Ka-Map bygger på öppen källkod. Tillverkaren tillhandahåller en wiki, där man kan få 

information om applikationen, samt se exempel på webbplatser som använder den. 

Support sker via maillistor och chat (IRC). 

SweGIS ASP MapService http://www.swegis.se/swedish/mapservices/mapservice.asp 

ASP MapService är en tjänst för att presentera information på en karta. Den fungerar som 

så att man skickar ett http-anrop till SweGIS server som returnerar den karta man frågat 

efter. MapService tillhandahåller detaljerade kartor över Västeuropa och enkelhet att 

integrera tjänsten i en egen applikation. Mer detaljerad information om vad som är möjligt 

att göra med denna applikation har tyvärr inte kunnat hittas, men priset gör att detta är ett 

mycket intressant alternativ. 

Kostnaden för tjänsten är mycket låg, det kostar 5 000 kronor för att få tillgång till 

kartorna. Ett utvecklingspaket kostar 14 000 kronor. 

Microsoft Map Point Web Service http://msdn.microsoft.com/mappoint/ 

MapPoint Web Services är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft och används för att 

integrera positionsbaserade tjänster, exempelvis kartor eller vägvisningar i exempelvis 

programvaruapplikationer.  

Det finns två typer av licenser; en med möjlighet att visa rutter, och en utan. De kostar 

$15 000 respektive $7 000. Till detta ingår 500 000 stycken transaktioner, efter detta 

kostar det ungefär 15 öre per transaktion. 

En annan möjlighet är att vända sig till en återförsäljare, ett exempel på sådan är företaget 

Spedsoft, som tar en initial administrationskostnad på 2000 SEK och därefter 12 öre per 

transaktion. Villkoret från Microsoft för detta är dock att det är återförsäljaren som 

utvecklat applikationen för själva kartdelen. För detta tillkommer en utvecklingsavgift, 
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som dock oftast blir betydligt lägre än $7 000, vilket är kostnaden då man köper en licens 

direkt av Microsoft. 

Microsoft Virtual Earth http://dev.live.com/virtualearth 

Virtual Earth är Microsofts alternativ till Google Maps och Yahoo! Maps. Virtual Earth 

har mer avancerade funktioner för att kunna visa 3D-miljöer och liknande mot Microsofts 

Map Point Web Service. 

Det finns två typer av licensmodeller för VE: 

 Internetapplikationer (applikationer med anonyma användare, exempelvis 

webbaserade positioneringslösningar) Licensen för Internetapplikationer har följande 

komponenter: 

o Plattforms Access(1) 

o Användning (endast per transaktion) 

 Applikationer för specifika användare (exempelvis till en applikation för ett 

supportcenter). Licenstypen har följande komponenter: 

o Plattforms Access(1) 

o Användning (per transaktion och per användare) 

Prisuppgifter för Virtual Earth har tyvärr inte kunnat fås tag på, men enligt den 

återförsäljare som kontaktades angående Map Point Web Service är det gratis att använda, 

det är dock tveksamt om han i det fallet syftade på licensen för specifika användare. Detta 

behöver utvärderas mer ifall det blir aktuellt att använda Virtual Earth. 

Kommentar 2010-01-27: Microsoft Virtual Earth har bytt namn till Microsoft Bing Maps. 

MultiMAP API http://www.multimap.com/share/documentation/api/1.2/ 

Ett API för att visualisera kartor för användaren med hjälp av ett webbinterface. God 

funktionalitet finns. Applikationen har bl.a. stöd för sökning, vägvisning och lokal 

information. Denna API verkar väldigt användbar. 

Det finns olika typer av kostnader för att använda API:t, även olika licenstyper. Den 

licenstyp som är mest relevant för den applikation som skall utvecklas för PocketMobile 

är baserat på hur många frågor som skickats till MultiMaps server. Nedan följer en tabell 

med de prisuppgifter som gäller för denna typ av licens. 

Number 
of 
deliveries 

Total 
Cost 
excluding 
VAT 

10,000 £300 

20,000 £500 

50,000 £1,000 

100,000 £1,500 

200,000 £2,400 

500,000 £4,500 
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1,000,000 £7,250 

2,000,000 £10,000 

Google Maps http://www.google.com/apis/maps/ 

Google Maps är det API som idag antagligen är allra mest känd för allmänheten. Denna 

API gör det möjligt att lägga till Google Maps på en egen webbsida. API:t har mycket 

funktioner och används av många webbplatser. Den är enkel att sätta sig in i och har även 

riktigt bra kartor. Nackdelen med Google Maps är kostnaden. Denna baseras på antalet 

sidvisningar och koordinatfrågor för Google Maps. 

Det finns två typer av licenser, den ena är gratis att använda förutsatt att den är tillgänglig 

för besökarna på webbplatsen utan att behöva betala något. Den andra typen är till för att 

användas för kommersiella syften av kartan och tillåts att användas på interna sidor. 

Kostnaden för denna är från $10 000 per år. 

Pushpin http://www.pushpin.com/ 

API:t för Pushpin verkar vara bra och ha en god funktionalitet, dock verkar inte 

karttäckningen över Europa vara särskilt bra i de exempel som finns på sidan, det är dock 

möjligt att ändra källan för kartan. Pushpins främsta argument för att man ska använda 

just deras applikation är att den är riktigt snabb och kan hantera många objekt på en gång. 

Kostnaden för att använda API:t är baserad på antalet anrop och det finns två olika typer 

av licenser. En är av dem är en mer nedbantad version som är mer lämpad för publika 

ändamål.  

API Type 
Data 

Version 
Transaction 

Package Size 
Cost / 

Transaction 
Placebase 

Bucket Cost 

Pushpin LE Tiger/Line 

18 750 000 $0,0020  $37 500  

10 000 000 $0,0025  $25 000  

5 000 000 $0,0030  $15 000  

1 500 000 $0,0043  $6 450  

500 000 $0,0060  $3 000  

200 000 $0,0075  $1 500  

Pushpin LE Navteq 

18 750 000 $0,0036  $67 500  

10 000 000 $0,0040  $40 000  

5 000 000 $0,0045  $22 500  

1 500 000 $0,0060  $9 000  

500 000 $0,0100  $5 000  

200 000 $0,0125  $2 500  

Pushpin LE with 
Dynamic Layers 

Navteq 

18 750 000 $0,0069  $129 375  

10 000 000 $0,0080  $80 000  

5 000 000 $0,0089  $44 500  

1 500 000 $0,0098  $14 700  

500 000 $0,0140  $7 000  

200 000 $0,0175  $3 500  

Yahoo! Maps http://developer.yahoo.com/maps/ 

Yahoo! Maps är Yahoo!:s svar på Google Maps. Yahoo! Maps är ett API som 

tillhandahåller och fungerar i princip på samma vis som Google Maps. En skillnad är att 
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Yahoo! även tillhandahåller ett API för att använda flash på webbsidan för att visa kartan, 

vilket ger möjlighet till fler funktioner. 

Yahoo! Maps har en annorlunda licensmetod jämfört mot exempelvis Google Maps. Det 

verkar som Yahoo! inte har någon dedikerad licens för kommersiellt syfte. Yahoo! påstår 

dessutom i användningspolicyn att det ej är tillåtet att använda applikationen i syfte att 

effektivisera och reducera kostnaderna för ett företag. Det är inte heller tillåtet att bygga 

fleet-management, navigation eller liknande applikationer som använder sig av 

koordinatdata som är mindre än sex timmar gammal. 

MapIt! http://www.mapit.de/mapit.en.html 

En mycket enkel webbapplikation för kartor. Applikationen känns omodern och klumpig 

att använda. Den bygger på CGI-skript och har inte blivit uppdaterad sedan 2002. 

Applikationen har inte särskilt många funktioner förutom zoomning och panorering. 

Vilken licens MapIt! använder sig av är oklart. 

3. GIS och kartservrar 

Dessa har inte undersökts särskilt noga, eftersom en fristående typ av GIS inte känns helt 

lämpligt för en webblösning. Kartservrarna däremot kan komma vara mycket aktuella, om 

detta är fallet känns MapServer helt klart som det bästa alternativet, eftersom den har god 

funktionalitet och även en helt gratis licenstyp. 

MapServer http://mapserver.gis.umn.edu/ 

MapServer är en utvecklingsmiljö för att utveckla webbaserade applikationer. 

Programmeringsspråken är PHP, Python, Perl, Ruby, Java, och C#. 

Saxat från webbsidan: MapServer är gratis att använda, kopiera, ändra, förena, publicera, 

distribuera, och/eller sälja kopior av programvaran. 

GeoTools http://geotools.codehaus.org/ 

GeoTools är ett Open Source GIS-toolkit som är till för Java. Det har gott om 

pluginmöjligheter och implementerar löpande Open Geospatial Consortium (OGC) 

specifikationerna. 

Kosmo http://www.saig.es/en/index.php 

Kosmo är en företagsfri (corporate-free) GIS-plattform. Den bygger på Java, plattformen 

är inte webbaserad. 

Manifold http://www.manifold.net/index.html 

Ett kraftfullt och lättanvänt GIS. 

ArcGIS Server http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/ 

ArcGIS är en serverprogramvara som gör det möjligt att genom en webbläsare få ett 

fullfjädrat GIS. Möjlighet att utveckla egna applikationer till ArcGIS Server finns, man 

kan då använda sig av .NET eller Java. 
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TatukGIS http://www.tatukgis.com/products/summary/products.aspx?id=dp 

TatukGIS skulle bäst passa in under klasserna, men det fungerar mer som ett komplett 

fristående GIS än en klass för att utveckla verktyg med. 

4. Övrigt 

Under denna kategori listas de system som ej anses passa in under någon annan rubrik och 

även de där tillräckligt med information inte hittats. 

Mapstraction http://www.mapstraction.com/ 

Mapstraction är ett bibliotek som tillhandahåller ett gemensamt API för Google, Yahoo! 

och Microsofts kart-API:er för att göra det lätt att på ett enkelt sätt växla mellan de olika 

API:erna. Meningen med projektet är att underlätta arbetet för utvecklare ifall en av dessa 

tillhandahållare skulle ändra dess användarpolicy, på ett sätt som innebär att användaren 

blir tvingad att byta API.  

Mapstraction är Open Source. 

VGMap http://vgmap.eyebeamresearch.org/ 

VGMap är inte något rent API, utan snarare ett tillägg för Google Maps API, detta tillägg 

gör det lätt att överlagra data ovanpå Google Maps på ett mer avancerat sätt mot Googles 

standardsätt. Genom att använda sig av Flash tillåts vektorgrafik ovanpå Google Maps. 

Licensen som används av VGMap är GNU General Public License. 

Nettopologysuite http://code.google.com/p/nettopologysuite/ 

Målet med Nettopologysuite är att ha en .NET GIS-lösning som är snabb och pålitlig för 

vilken .NET-plattform som helst. Det finns inte särskilt mycket information om detta 

bibliotek, vilket är anledningen till att det hamnar under kategorin övrigt. 

OpenStreetMap http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Main_Page 

OpenStreetMap är ett projekt för att skapa helt gratis kartor. GPS-användare samlar in 

data och laddar upp dem till OpenStreetMap, som därefter utefter dessa data beräknar var 

det finns vägar och bygger på så vis upp ett vägnät. 

Community Mapbuilder http://communitymapbuilder.org/ 

Community Mapbuilder fungerar på samma sätt som OpenStreetMap.
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Öppen källkod 

Det finns olika licenser som används för öppen källkod, nedan följer förenklade 

sammanfattningar av de tre vanligaste och även mest aktuella för de system denna rapport 

omfattar. 

GNU General Public License http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  

En förutsättning för att ett program skall kunna licensieras under GPL är att varje 

användare har tillgång till programmets källkod. Det är tillåtet att ta betalt och 

kommersiellt distribuera en programvara som är licenserad under GPL. Kravet är att man 

inkluderar licensen och klargör att även köparen har samma rättigheter till att exempelvis 

sälja vidare programmet. 

GNU Lesser General Public License http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html  

Den främsta skillnaden mot GNU General Public License är att det är tillåtet att inkludera 

program licenserade under LGPL i ett nytt program, utan att det nya programmet omfattas 

av LGPL. Detta gör att man till exempel i en kommersiell programvara med sluten 

källkod, kan dra nytta av ett externt bibliotek som är tillgängligt under LGPL, utan att 

bryta mot licensregler. 

BSD License http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html  

BSD Licensen säger att man får kopiera och sälja programmet i modifierad eller ej 

modifierad form, bara man uppger vem som har skrivit det. Man har inga krav att skicka 

med källkoden till programmet. 



Bilaga 4 

4-A 

 

Bilaga 4  

Ordförklaringar 

API Application Programming Interface, är en regeluppsättning som bestämmer hur 

en viss programvara skall kommunicera med en annan programvara. 

AJAX Asynchronous JavaScript and XML, är en grupp webbutvecklingstekniker som 

används i klienten för att skapa interaktiva webbapplikationer. Det ger möjlighet 

att asynkront hämta information från servern utan att användargränssnittet 

behöver laddas om. 

GIS Geografic Information System, är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, 

analysera och presentera lägesrelaterad information. 

MSSQL Microsoft SQL, se 3.7 – Microsoft SQL Server (MSSQL) 

SQL Structured Query Language, är ett standardiserat språk för att kunna hämta och 

modifiera information i en relationsdatabas. 

URL Uniform Resource Locator, en address till en webbsida 

 


