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Sammanfattning  

Mobila system som används professionellt tas ofta fram för yrkesgrupper som jobbar utanför kontoret. 

Kartpresentation är ofta en viktig komponent som används som underlag för att visa applikationsspecifik data eller 

som underlag för inmatning av information i fält. 

Kartinformation eller geodata hanteras ofta i två vitt skilda format. Dels rasterinformation som är bilddata och dels 

vektorinformation. Vektordata består av ytor, linjer och punkter som har matematiska definitioner. Vektordata har 

fördelen av att vara upplösningsoberoende, mycket precist och inte sällan utrymmessnålt jämfört med rasterdata.  

Till skillnad från rasterdata så saknar vektordata information om hur den ska presenteras visuellt. Presentationen 

går att implementera i källkod, men ett betydligt mer produktivt sätt är att använda ett beskrivningspråk för att visa 

hur det ska presenteras på skärmen. Det liknar hur CSS beskriver hur HTML ska presenteras. Det finns en flora av 

olika styles-språk som är tillämpbara för kartor. Gemensamt för dom är att de körs på serversidan eller i desktop-

klienter. 

Examensarbetet djupdyker i de befintliga metoder som finns för att på olika sätt kunna presentera kartmaterialet på 

skärmen samt nya alternativa lösningar. En prototyp-applikation skapas därefter för att kunna realisera de valda 

lösningarna.  

Slutligen kommer de studerade teknikerna även att implementeras i en befintlig GIS-applikation skapad av IT-

bolaget Per&Per. 
 
 
Abstract 

Mobile systems which are used professionally are often developed for professions whom work outside of the office. 

Map presentation is an important component which is used as a foundation to show application specific data or to 

handle input of information out in the field. 

Map information or geodata is often handled in two separated formats. First raster information which is picture data 

and second vector information. Vector data consists of areas, lines and points which have mathematical definitions. 

Vector data have the advantage by being resolution independent, very accurate and more space efficient than raster 

data. Unlike raster data vector data does not store information about how it should be presented visually. The 

presentation can be implemented using source code but it is much more productive to use a style language. In the 

same way CSS works with HTML. There are a variety of style languages which are applicable on vector maps.  

 

Within this thesis we dives deeper into the existing methods of styling vector maps but also look at alternative 

solutions. A prototype application is to be constructed to implement the chosen solutions. 

Finally are we going to apply the tested solutions on the existing GIS-application created by IT-bolaget Per&Per. 
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Förord 

När vi påbörjade sökandet efter ett examensarbete så ville vi jobba med 

någonting kring applikationsutveckling eller webbutveckling. När vi sedan kom i 

kontakt med företaget Per&Per insåg vi att vi hamnat på helt rätt spår. Vi kunde 

därefter diskutera fram ett passande examensarbete för oss inom 

applikationsutveckling tillsammans med företaget. 

 

Vi vill härmed ge ett stort tack till Per&Per och framför allt Per Gustås, som varit 

vår handledare och till ovärderlig hjälp för oss under examensarbetet. 

Vi vill även tacka Robin Liendeborg för vackra illustreringar  till delar av vår 

rapport. 

Dessutom vill vi självklart tacka vår examinator, Anders Fröberg för att du tagit 

dig an uppgiven att bedöma vårt examensarbete. 
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Kapitel 1 - Inledning 
I det här kapitlet behandlas bakgrund, syfte och de frågeställningar som ligger till 

grund för rapporten. 

 

Mobila system som används professionellt tas ofta fram till yrkesgrupper som 

jobbar aktivt utanför kontoret. I dessa system blir kartor ofta ett av de verktygen 

som används mest av denna yrkesgrupp. Det är därför viktigt att kartmaterialet 

kan presenteras på ett användarvänligt sätt, samt att materialet alltid finns 

tillgängligt för användarna. Kartapplikationer kan därför med stor fördel 

använda sig av offline-hantering av kartmaterialet. En kartapplikation består av 

två sorters data, rasterdata och vektordata. Rasterdata består av bildmaterial 

medan vektordata representeras av polygoner, linjer och punkter som ritas ut 

ovanpå rasterdatan. Vektordatan saknar, till skillnad från rasterdatan, 

information om hur dessa ska presenteras på skärmen. Denna presentation kan 

implementeras via källkod, men ett mycket mer effektivt sätt vore att beskriva 

vektordatan med hjälp av ett beskrivningsspråk. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagsbeskrivning IT-bolaget Per&Per 

IT-bolaget Per&Per är ett konsultföretag som specialiserat sig på 

verksamhetssystem, mobilitet och integration. De jobbar med de senaste 

teknologierna inom sina respektive områden. Företaget har 12 anställda med 

huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.  

 

1.1.2 Uppgiftsbeskrivning 

Med hänsyn till bakgrunden (kapitel 1.1) så definierade vi tillsammans med Per 

Gustås upp vår arbetsuppgift på företaget. Vår uppgift blev att ta fram ett sätt att 

dynamiskt kunna styla kartrepresentationen med hjälp av ett stylingspråk. Det 

finns för närvarande ett flertal stylingspråk som kan användas tillsammans med 
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kartor. Vi fick i uppgift att undersöka vilka nuvarande tekniker det finns för att 

styla kartor, för att få en överblick av existerande teknologier. Därefter 

implementera en prototyp-applikation med de lösningar vi studerat. Ifall tiden 

räcker till, så kommer vi även att implementera de studerade lösningarna i en 

befintlig GIS-applikation som är skapad av IT-bolaget Per&Per.  

 

1.1.3 Syfte 

Rapportens syfte är att ge kunskap om hur ett stylingspråk kan användas för att 

presentera kartor i en iOS-klient. Detta inkluderar allt ifrån en teknisk 

undersökning kring nuvarande tekniker (kapitel 2.1) till en faktisk 

implementation av de valda lösningarna (kapitel 5.4). När den faktiska 

implementationen är gjord skall denna underlätta när företaget bestämmer hur 

kundspecifika kartor skall presenteras i iOS-klienten. 

 

1.1.4 Frågeställningar 

Eftersom vi huvudsakligen kommer att fokusera på styla en kartapplikations 

med hjälp av ett styling språk så leder det oss till frågeställningarna. 

- Vilka nuvarande teknologier finns det för att styla vektorinformation i kartor? 

- Hur kan man använda ett stylingspråk för att styla vektorinformation i kartor? 

 

1.1.5 Avgränsningar 

Eftersom applikationsutveckling är ett oerhört brett område så kommer vi 

endast att fokusera på att lösa just vår frågeställning och inte att skapa en 

generellt bra applikation vad det gäller funktioner. Applikationen ska 

demonstrera de tekniker vi studerat och ingenting annat. 
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Kapitel 2 - Teoretisk referensram 
Här förklaras grundläggande de tekniker och ramverk som diskuteras och används 
i rapporten. 
 

2.1 Tekniker 

2.1.1 Mobila applikationer i iOS 

En mobil applikation, oftast kallad app, är ett tillämpningsprogram som är 

designat för att köras på mobila enheter såsom smartphones, tablets och andra 

mobila enheter. Marknaden för mobila appar är något som har ökat enormt 

mycket de senaste åren. Via iOS får användare tillgång till Apples 

applikationsbutik App Store. Där finns ett enormt utbud på appar som man 

antingen kan köpa eller ladda ner gratis. För att ha möjlighet att lägga ut sina 

egna applikationer krävs det att man har en utvecklarlicens hos Apple, vilket har 

en årsavgift på cirka 800 kr. I dagsläget finns det strax över 800 000 olika appar i 

App Store och snart beräknas det att 50 miljarder nedladdningar har skett via 

Apples App Store till iOS-enheter!1 

2.1.2 iOS 

iOS är ett operativsystem för mobila och handhållna enheter från Apple, till 

exempel iPhone och iPad. Operativsystemet gjorde sin entré år 2007 när de 

första iPhone och iPod Touch släpptes. iOS kan exklusivt köras på Apples 

enheter, det finns alltså inga licenser för icke-Apple-produkter. All utveckling av 

mjukvara till iOS måste ske med programmeringsspråket Objective-C och 

programmet Xcode. Idag körs iOS på enheterna: iPhone, iPad, iPod Touch och 

Apple TV. 

2.1.3 Xcode 

Xcode är ett program(IDE) skapat av Apple som används till utveckling av 

mjukvara för OS X och iOS. Xcode är gratis för Mac-användare och är ett krav för 

att kunna utveckla applikationer för iOS. Med tillgång till utvecklarlicens hos 

Apple kan utvecklare utnyttja utvecklingsmiljön till fullo. Xcode är väldigt väl 

                                                        
1 Apple Press Info 
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anpassat för applikationsutveckling för iOS med flera användbara verktyg såsom 

otaligt många färdiga ramverk och en iPhone/iPad-simulator för testing.2 

2.1.4 Objective-C 

Objective-C är det huvudsakliga språket som används vid utveckling av mjukvara 

för OS X och iOS. Det är en utbyggnad av programmeringsspråket C och 

tillhandahåller objektorienterade möjligheter. Objective-C ärver mycket av 

syntaxen från C men lägger till syntax för att definiera klasser och metoder.3 

2.1.5 GIS 

Ett geografiskt informationssystem(GIS) är ett datoriserat informationssystem 

som samlar in, lagrar, analyserar och presenterar alla typer av geografisk data. 

Enkelt uttryckt är GIS en sammanslagning av kartografi, statistisk analys och 

datateknik. Termen GIS får ej förväxlas med "geografisk information" som är som 

till exempel kan vara symboler eller utritade linjer.  

2.1.6 Design Patterns 

Designmönster är en teknik där man tillämpar generella, återanvändbara 

lösningar som används för att lösa återkommande problem inom 

programmering. Det designmönster som används i de flesta iOS-applikationer 

bygger på designmönstret Model-View-Controller (MVC).  

2.1.7 CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) är ett beskrivningsspråk som används tillsammans 

med språket HTML för att bygga upp hemsidor. Använder du CSS kan du 

definiera färger, bakgrunder, kantlinjer, marginaler, justering, teckensnitt, 

storlekar och mycket annat på dina HTML-sidor. Språket är ovärderligt när det 

gäller webbutveckling. 4  

                                                        
2 Apple Developer Center. Xcode 
3 Mac Developer Library. Objective C 
4 WC3Schools. Introduction to CSS 
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2.1.8 Model-View-Controller 

Model-view-controller(MVC) är ett designmönster som separerar 

representationen av information från användarens interaktion med denna. MVC 

består utav tre olika typer av objekt. Modellen är applikations-objektet, Viewn är 

dess representation på skärmen och Controllern definierar sättet hur 

användargränssnittet reagerar mot användarens inmatning. Detta gör så att data 

kan omorganiseras utan att behöva ändra nått i presentationslagret.5 

 

 

 

Figur 1 Model-view-controller 

  

                                                        
5 Gamma E. m.fl Design Patterns, s. 4 
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2.2 Ramverk 

2.2.1 Cocoa Touch 

Ett ramverk som skapats av Apple för utveckling av applikationer till enheter 

med operativsystem iOS. Ramverket är byggt utifrån de funktioner som finns på 

en Mac-dator, men är optimerat för att kunna hantera Touch-baserade 

gränssnitt. Cocoa Touch innehåller även många mindre ramverk som exempelvis 

UIKit som kan användas för att implementera grafiska och eventdrivna 

applikationer till iOS. Ramverket är därmed en given komponent att använda för 

att bygga applikationer till iOS.6 

 2.2.2 Mapkit 

Detta ramverk erbjuder ett interface för att kunna visa, hantera och modifiera 

kartor till sina iOS-applikationer. Ramverket kan även hantera speciella lager 

som gör kartan med tilltalande för användaren. De speciella lager som kartan 

kan använda sig av är 

 Annotations – En specifik punkt på kartan som kan visas som en knappnål 

eller en valfri bild. Denna definieras med hjälp av koordinater. 

 Polygons – En yta som definieras med hjälp av koordinater. Ytan kan ha 

fyllnadsfärger och en kantfärg. Fyllnaden kan antingen vara helt solid 

eller bestå av ett mönster. 

 Polylines – En linje som ritas ut på kartan med hjälp av koordinater. 

Linjen kan ha en färg och bredden på linjen kan även specificeras. 

Mapkit består av två olika typer av data. Det är dels rasterdata, som består av 

olika typer av kartbilder som bildar grundlagret för applikationen. Rasterdata är 

upplösningsberoende vilket innebär att rasterdata blir suddig vid en hög 

zoomnivå. Det krävs därför att rasterdata är av mycket god kvalité för att 

användarupplevelsen ska bli bra. Den andra typen av data för Mapkit är 

vektordata. Dessa data beskriver de speciella lagren som kan läggas ovanpå 

grundlagret, det vill säga Annotations, Polygons och Polylines. Till skillnad från 

rasterdata så är vektordata oberoende av upplösningen. Detta innebär att 

                                                        
6 Apple Developer Center. Cocoa Touch 
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vektordata alltid visas med perfekt kvalité, oberoende av vilken zoomnivå den 

visas i.  

 

 
Figur 2 Skillnaden mellan vektor- och rasterdata 
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2.2.3 GIS-applikationen hos Per&Per 

IT-bolaget Per&Per har två stora kunder som använder sig av deras GIS-

applikation. Dessa är Norra och Södra Skogsägarna, som är två av Sveriges totalt 

fyra skogsägarföreningar. För medlemmarna i skogsägarföreningarna är inköp 

av skog en stor del av verksamheten och även en mycket tidskrävande process. 

IT-bolaget Per&Per har utvecklat en applikation som kan hjälpa medlemmarna 

att både spara arbete och kalendertid för just detta. Medlemmarna kan med hjälp 

av applikationen ladda ner allt material de behövs för kontraktskrivning till 

exempelvis sin iPad för att sedan ta med detta ut i skogen. I applikationen kan 

man ladda ner skogsbruksplaner för de områden man önskar samt att man även 

kan få information ägaren, vilken typ av skog det är och även exempelvis vilket 

år skogen är planterad.  

Tack vare applikationen kan tiden från muntlig överenskommelse till skrivet 

kontrakt minska från veckor till minuter. När kontraktet är skrivet får 

markägaren direkt ett mail med det underskrivna kontraktet. Någon dag senare 

kommer det även en papperskopia, som skrivits ut och kuverterats helt 

automatiskt, med posten. Medlemmarna kan alltså spara en hel del tid på att 

använda applikationen, samtidigt som de alltid har med sig aktuella 

skogsbruksplaner och all annan information som kan behövas när de är ute i 

skogen.  

Figur 3 Översikt av applikationens utseende 
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Applikationen har även implementerats med offline-stöd eftersom det inte alltid 

är säkert att det finns täckning när medlemmarna rör sig ute i skogen. Tack vare 

detta kan medlemmarna alltid få tillgång till de fastigheter de sparat ner i sin 

surfplatta. . För medlemmarna har applikationen blivit ett oumbärligt verktyg 

vid hantering av sin skogsmark.7 

 

 
Figur 4 Den befintliga applikationen 

  

                                                        
7 Lantbrukarnas riksförbund. Skogsägarföreningarna 
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Kapitel 3 - Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som används. En tidplan redovisas och en 

kravspecifikation tas fram 

 

3.1 Tidplan 

Vid starten av ett programmeringsprojekt är det viktigt att definiera upp en 

tidplan för arbetet. Tidplanen skapades tillsammans med vår handledare Per 

Gustås för att få en bättre överblick över de tio veckor som skulle tillägnas 

examensarbetet. Även fast en tidplan skapats för arbetet så måste vi även vara 

beredd på att tidplanen lätt kan ändras, eftersom det ofta är mycket svårt att 

uppskatta hur lång tid en utvecklingsprocess ska ta. 

 

 

Figur 5 Tidplan uppdelad i faser 

 

Tidplanen delades upp i tre olika faser för att lättare få en bild över exakt vad 

som skulle göras i varje fas av utvecklingen. 

 

3.1.1 Fas 1- Insamling av information 

Det första steget i utvecklingsprocessen handlade om att insamla information 

kring ämnet, så att vi skulle ha en bra teknisk grund att stå på inför 

implementationen. Det handlade till en början om information kring 

arbetsmiljön, exempelvis specifika programmeringsspråk och plattformar. 
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Därefter handlade informationen mer om olika sätt att styla iOS-applikationer 

och ifall dessa kunde vara till någon nytta för oss i implementationen. 

 

 3.1.2 Fas 2 - Implementera prototyp-applikation och skapa kravspecifikation 

Den andra fasen i utvecklingsprocessen handlade om att implementera en 

prototyp-applikation för att testa de teknologier valts i fas 1. För att lättare 

kunna få upp en bild av exakt vad som skulle göras så skapades en 

kravspecifikation för prototypen. 

 

 Använda en karta över hela skärmen 

 Skapa tre knappar för att kunna byta kart-typ (Standard, Hybrid, Satellit) 

 Skapa overlays på kartan för att beskriva olika områden (polygoner och 

linjer) 

 Kunna rita speciella fyllnadsmönster i polygonerna, så att de liknar 

principen som används i den befintliga GIS-appen (se beskrivning i 

empirin) 

 Kunna styla overlaysen med hjälp av CSS (fyllnadsfärg och färg på 

kantlinjer) 

 Kunna rita ut Annotations och styla dessa genom en URL till en bild. 

 

När prototyp-applikationen implementerats skulle vi förhoppningsvis 

införskaffat oss tillräckligt goda kunskaper för att kunna gå vidare till fas 3 i 

utvecklingen, om vi kände att det fanns tid för det.  
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Figur 6 Prototyp-applikationen 

 

3.1.3 Fas 3 - Implementation i befintlig GIS-applikation 

Denna fas innebar att implementera de teknologier som använts under fas 2 i 

utvecklingsprocessen. Det var väldigt viktigt att vara noggrann vid denna 

implementation eftersom ingenting i den befintliga applikationen får förstöras 

efter att vi implementerat våra studerade lösningar. Vi gjorde därför en 

kravspecifikation så att vi kunde få en tydlig bild på vad som skulle göras och 

slippa lägga tid på annat. 
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Figur 7 Den befintliga GIS-applikationen 

 
 Kunna styla befintliga polygoner med hjälp av CSS 

 Kunna styla fastighetsgränserna med hjälp av CSS 

 Kunna styla avdelningsnummer med hjälp av CSS 

 Kunna styla popup-menyn med fältförslag 

 

 

När denna implementation var klar skulle även applikationen laddas upp till 

Per&Pers Github8 så att företaget smidigt skulle kunna ta del av vår kod och 

förhoppningsvis använda sig av vår implementation i framtiden. 

 

                                                        
8 GitHub. About GitHub 
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Kapitel 4 - Empiri  
I detta kapitel redovisas den empiriska referensram av material som samlats in 

under vår teknikstudie och även val av teknik. 

Under de två inledande veckorna(fas 1 i tidplanen) har information samlats in 

kring de olika tekniker som kan användas för att styla GIS-kartor. 

4.1 Teknisk studie 

 

I fas 1 av vår arbetsgång var en del av målet att samla på oss så mycket 

information om befintliga tekniker och ramverk som möjligt, och sedan se om 

några av dessa var aktuella i vår implementation. Det finns redan en ganska bred 

flora av färdiga program och applikationer som mer eller mindre är till för att 

enbart styla kartor. Men då vårt mål mer är riktat mot att lyfta ut styling-delarna 

programmeringsmässigt ur Objective-C-koden och mindre mot själva 

stylingbiten så var mycket av det insamlade materialet inte till någon hjälp. 

 

Nedan redogörs några av de tekniker och program som tittats på och tagits 

inspiration och hjälp ifrån.  

 

4.1.1 GeoServer 

GeoServer är en javabaserad server som tillåter att se och modifera geodata. Den 

kan läsa in en rad olika filformat med denna geodata tex. PostGIS, Shapefiles, 

GEOTIFF etc.9  

Fördelar: Man kan styla sina kartor med hjälp av SLD-filer(styled layer 

descriptor). Integrerbar med existerande Kart-APIs som exempelvis Google 

Earth, Google Maps och Yahoo Maps. 

Nackdelar: Implementerat i Java. Det finns ingen SDK för iOS och främst till för 

hemsidor. 

                                                        
9 GeoServer. About GeoServer 
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Här ser man på de nackdelar som GeoServer medför att detta inte är något som 

kommer kunna användas. 

 

4.1.2 OpenScales 

OpenScales är ett open source-ramverk byggt på Actionscript 3 och Flex. Det 

används för att skapa kraftfulla kartapplikationer på internet. 

Fördelar: Användaren kan skapa egna overlays och styla dessa som man vill. Det 

finns även en hel del andra modifikationer som kan göras.10 

Nackdelar: Det finns ingen SDK till iOS och är endast till för att skapa 

internetapplikationer. 

Precis som med GeoServer så är detta inget som kommer kunna dras nytta av 

tyvärr på grund av avsaknaden av iOS-SDK och begränsningen med att det 

endast är gjort för utveckling av internetapplikationer. 

 

4.1.3 OpenLayers 

Ett javascript som används för att skapa kartapplikationer på internet. 

Fördelar: Man kan styla kartor. Helt gratis att använda och open scource med bra 

dokumentation.11 

Nackdelar: Det finns ingen SDK till iOS. Endast för internetsidor. 

Igen uppstår på samma problem med en applikation gjord endast för 

internetsidor. 

 

4.1.4 MapBox 

Ett program/applikation som stylar kartor, det går att lägga på flera lager osv.12  

Fördelar: Ett mycket bra program som åstadkommer precis det som skall göras. 

Nackdelar: Det är ett helt fristående program så hjälper oss ingenting då 

tekniken och lösningarna bakom ej är synliga. 

Detta program kommer agera lite som inspiration om hur väl stylade kartor kan 

se ut, men tyvärr inte användbart för oss utöver det. 

                                                        
10 OpenScales. Introduction 
11 OpenLayers. About OpenLayers 
12 MapBox. About MapBox 
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4.1.5 TileMill 

Ett fristående program som är byggt på MapBox för att skapa interaktiva kartor 

genom att använda ett CSS-liknande språk. Använder Mapnik, vilket är ett gratis 

toolkit för utveckling av kartapplikationer. Kartorna som TileMill kan skapa kan 

visas med verktyg som Google Maps API och OpenLayers osv.13 

Fördelar: TileMill använder ett CSS-liknande språk och separata filer för att styla 

kartor. 

Nackdelar: Tekniken bakom ej synlig. 

Samma problem som med MapBox eftersom det tyvärr inte är open source. Men 

detta indikerar att det som ska åstadkommas är möjligt. 

 

4.1.6 Nimbus CSS 

Ett iOS ramverk som har som mål att fylla “hålen” i Apples frameworks. Finns en 

CSS-modul vid namn NimbusCSS som används för att styla UI-element. Denna 

finns definierad för en rad olika UI-element, dock ingenting för just kartor och 

overlays. Men detta kommer att gå att implementera på egen hand tack vare att 

andra definitioner är synliga.14  

Fördelar: Open source, all kod finns tillgänglig så man kan se hur att är uppbyggt. 

Installation är enkel då endast Core-filerna till ramverket plus de tillägg man vill 

ha(tex CSS) måste importeras i befintlig applikation. Använder vanliga .css-filer. 

Nackdelar: Är i nuläget ej möjligt att styla kartor och overlays. 

Detta verkar vara en lösning som är tillämpbar på vår frågeställning. Enda 

utmaningen blir att definiera egna sätt att styla de kart-elementen på. De 

egenskaper som kan appliceras med Nimbus CSS kan ni läsa mer om i appendix 

1. 

 

                                                        
13 TileMill. Introduction 
14 Nimbus CSS. Documentation 
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4.1.7 NUI 

NUI är ett drop-in UI-kit för iOS som låter användaren styla UI-element med 

hjälp av stylesheets som liknar CSS. Stylingen sker med CSS-liknande syntax i en 

separat fil. Alltså i princip samma sak som Nimbus.15 

Fördelar: Samma fördelar som Nimbus medför. 

Nackdelar: Precis som Nimbus så stödjs inte styling av kartor. Sämre mängd 

dokumentation än Nimbus. 

Detta ses som ännu ett alternativ som kan fungera bra för oss. 

 

4.1.8 Pixate 

Ett ramverk som gör så att användaren ska styla sin applikation med hjälp av 

css-filer.16 

Fördelade: Detta ramverk stödjer redan funktioner för styling av kart-element 

såsom MKMapView. Det går även att styla kartan i realtid. 

Nackdelar: Denna lösning är tyvärr inte open source och kommer kosta företaget 

en hel del i licenser ifall detta väljs som bästa lösningen. 

I det fall då ingen bättre lösning kan hittas så kan detta vara den vägen företaget 

kan välja att gå om de anser att det är värt licenskostnaderna. 

 

4.1.9 THREE20 - EXTCSSSTYLE 

Ett ramverk till iOS med ett flertal tillägg. Ett utav tilläggen heter extCSSStyle och 

innebär att man kan använda vanliga css-filer för att styla olika UI-element i iOS. 

Detta är mycket likt det som Nimbus kan åstadkomma.17 

Fördelar: Har ej strikt W3C-standard vilket medför att man borde kunna 

definiera egen syntax till stylesheets för att styla de UI-element som behövs 

stylas tex. fillColor och strokeColor. Dessa som annars inte finns definierade i 

den vanliga CSS-standarden. Använder vanliga .css-filer. 

Nackdelar: Den dåliga dokumentationen som finns om detta ramverk kan göra 

att det blir svårimplementerat. 

Ännu en lösning som antagligen kan lösa vårt problem. 
                                                        
15 NUI. Description 
16 Pixate 
17 Three20. Overview 
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4.1.10 Cartotype 

CartoType använder XML stylesheets för stryling. Det är kodat i C++ men detta 

hindrar inte att det kan köras med Xcode.18 

Fördelar: Använder stylesheets för styling. 

Nackdelar: Kräver att applikationen är skriven i programmeringsspråket C++. 

Detta är tyvärr ej användbart för oss då den befintliga applikationen som detta 

ska implementeras i är helt skriven i Objective-C. 

 

4.1.11 Objective-C Categories as Stylesheets 

Denna teknik lyfter ut själva stylingen till fristående klasser som sköter 

stylingen.19 

Fördelar: Styling-delarna av koden lyfts ut till separata filer. 

Nackdelar: Här blir användaren kvar i att göra all styling i Objective-C. 

Detta ses som en sista-lösning om inget av tidigare resultat i teknikstudien 

fungerar som väntat. Med denna teknik så lyfts stylingen ut i klasser vilket 

medför återanvändbarhet som löser en del av det problemet. 

 

4.2 Val av ramverk för implementationen 

Baserat på den data som samlats in i empirin så valdes det mellan tre olika 

ramverk att använda för implementationen. Dessa ramverk var följande: 

 

 NUI 

 Nimbus 

 Three20 – extCSSStyle 

 

Samtliga ramverk hade befintliga funktioner för CSS och man kunde använda 

dem för att styla vanliga UI-element till iOS. Ramverken var även mycket lätta att 

konfigurera. Den största skillnaden mellan dem var deras dokumentation och 

popularitet. Valet föll för ramverket Nimbus, vilket innebar att Nimbus Core-filer 

                                                        
18 CartoType. CartoType and iOS 
19 Objective-C categories as stylesheets 
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och Nimbus CSS-filer användes för att utföra implementationen. Fördelarna med 

Nimbus var bland annat att ramverket ger tillgång till alla filer som ramverket 

själv använder. Detta innebär att vi lätt kan studera och lära oss precis hur 

ramverket fungerar, för att sedan själva kunna implementera speciella 

funktioner i ramverket. Nimbus använder även vanliga CSS-filer vilket gör att 

ramverket kan använda sig av de färgkoder som exempelvis redan existerar i 

företagets färgprofil. Ramverket Nimbus sköter dessutom all översättning från 

CSS-syntax till Objective-C-syntax helt automatiskt vilket gör att vi kan fokusera 

på vad som ska göras och inte att behöva skapa en CSS-översättare. 

 

4.3 Användning av ramverket Nimbus 

För att kunna använda ramverket Nimbus så behöver ramverket importeras till 

projektet där ramverket ska användas. Mer information om exakt 

implementation av detta finns i avsnitt 5.2.1.  

 

För att kunna styla kartor till iOS-applikationer behövs några olika variabler som 

kan lagra färger. För en så smidig implementation som möjligt så användas 

Nimbus CSS tillsammans med ett litet knep som gör implementationen betydligt 

lättare än om man skulle börja från början. Detta knep innebär att vi använder 

Nimbus CSS för att styla ett vanligt UI-element, för att sedan tilldela UI-

elementets färgvariabel till en annan färgvariabel. Bilden nedan illustrerar vår 

implementationsidé. 
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Med hjälp av detta kan man i varje Objective-C-klass använda två färger per UI-

element som sedan kan användas för att styla andra element. För att styla kartor 

behövs en eller två färgvariabler användas, vilket gör att det oftast räcker med 

ett UI-element per klass. 

  

Figur 8 Från CSS till färgat element 
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Kapitel 5 - Utförande 
 I detta kapitel går vi in på djupet i hur vi går tillväga för att utveckla 

applikationen och även tillämpa det stylingalternativ vi valt i empirin. 

5.1 Introduktion 

I tidigare kapitel har vi beskrivit hur teknikerna fungerar. Detta kapitel beskriver 

istället med tekniskt djup hur vi använt oss av de lösningar vi bestämt oss att 

använda för att kunna implementera den färdiga slutprodukten av vårt 

examensarbete. 

 

5.2 Användning av ramverket Nimbus 

5.2.1 Importering av bibliotek 

I tidigare kapitel beskrivs just ramverket Nimbus valts att användas till 

applikationen(kapitel 4.2). 

Ramverket Nimbus har importerats till projektet för att kunna använda Nimbus 

olika egenskaper, klasser och funktioner. Vid användning av ramverket Nimbus 

så måste Nimbus Core-bibliotek alltid inkluderas eftersom detta är stommen för 

alla gemensamma element som används för att bygga iOS-applikationer. När 

Nimbus Core-biblioteket väl importerats så har stommen byggts upp för att 

kunna importera och använda andra bibliotek som finns tillgängliga i Nimbus 

ramverk. 

 

Eftersom vår huvudsakliga uppgift var att använda ett stylingspråk för att styla 

vektorkartor så var det ett givet val att använda sig av Nimbus CSS-bibliotek. 

Biblioteket är framtaget för att enkelt kunna styla vanliga UI-element i iOS-

ramverket Cocoa Touch. Detta är element som exempelvis knappar, etiketter och 

vyer. 

För att kunna använda oss av CSS-biblioteket givetvis importeras till projektet, 

precis som med Nimbus Core-bibliotek. När CSS-biblioteket importerats är det 
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fullt fungerande för att kunna implementera en stylingfunktion med hjälp av CSS 

i sina iOS-applikationer.  

 

Vid användning av Nimbus olika bibliotek i ett flertal filer är det en bra idé att 

inkludera Nimbus Core-filer i iOS-projektets projectName-prefix.pch. Genom att 

göra detta slipper importera alla Nimbus-bibliotek i alla klasser och filer där du 

tänker använda Nimbus funktioner och bibliotek.  

 

 

Figur 9 Inkluderar Nimbus Core och CSS-bibliotek i alla projectName-
prefix.pch 

 
Detta gör att “NimbusCore.h” och “NimbusCSS.h” inkluderas i samtliga klasser 

och filer i iOS-projektet, vilket underlättar implementeringen av ramverket 

Nimbus. 

 

5.2.2 Initiering av Nimbus CSS-bibliotek 

För att kunna använda sig av Nimbus CSS-bibliotek behövs tre objekt som 

initieras samtidigt som klassen själv skapas. De objekten som behövs är 

 

 Ett objekt av klassen NIStylesheetCache  

 Ett objekt av klassen NIStylesheet 

 Ett objekt av klassen NIDOM 

 

Klassen NIStylesheetCache används för att spara ner och cacha CSS-filen och dess 

innehåll efter första gången CSS-filen har använts. Genom att cacha en fil så sker 

laddningen och skrivningen ifrån filen betydligt snabbare än om filen skulle 

behöva läsas in från grunden varje gång filen ska användas. En normal initiering 

av klassen NIStylesheetCache ser ut som följande 
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NIStylesheetCache* stylesheetCache = [(SouthWoodAppDelegate *)[UIApplication 

sharedApplication].delegate stylesheetCache]; 

 

Observera att (SouthWoodAppDelegate*) är specifik för just vår implementation 

eftersom SouthWood är namnet på iOS-projektet som vi arbetat med. Denna 

initiering gör att alla Stylesheets lagras på en central plats i hela applikationen.  

 

Klassen NIStylesheet laddar in och översätter CSS-filen som valts att användas i 

projektet. NIStylesheet är beroende av NIStylesheetCache eftersom klassen 

behöver ett objekt av typ NIStylesheetCache vid initieringen av klassen 

NIStylesheet. En normal initiering av klassen NIStylesheet ser ut som följande 

 

NIStylesheet* stylesheet = [stylesheetCache        stylesheetWithPath:@"style.css"]; 

  

Här används variabelnamnet stylesheetCache som skapades vid initieringen av 

klassen NIStylesheetCache. Därefter specificeras namnet på CSS-filen med hjälp 

av initieringsfunktionen stylesheetWithPath som tar en sträng som 

inparamenter. När CSS-filen skapats så spelar det ingen roll var den placeras 

eftersom stylesheetWithPath letar igenom hela projektet efter filen. Detta 

innebär att CSS-filen kan placeras i vilken undermapp eller kategori utan att 

behöva tänka på vilken sökväg man ska ange till funktionen stylesheetWithPath. 

Exempelvis kan CSS-filen ”style.css” placeras i undermappen 

/Nimbus/Implementation/CSS och endast ange strängen ”style.css” till 

stylesheetWithPath utan att stöta på några problem. 

 

Det sista objektet som behövs för att kunna använda Nimbus CSS är ett objekt av 

klassen NIDOM. Observera att detta inte är en riktig HTML DOM, men att dess 

egenskaper och intentioner är densamma.  

Klassen NIDOM används kort och gott för att förenkla kopplingen och 

interaktionen mellan en vy och ett stylesheet. Om en vy ansluts till ett stylesheet 

så uppdateras automatiskt vyn med de regler som finns i CSS-filen man angivit 

som sökväg till stylesheetWithPath i klassen NIStylesheet. För att initiera klassen 

NIDOM så behövs ett objekt av klassen NIStylesheet eftersom initieringen av 
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NIDOM-objektet sker med hjälpfunktionen domwithStylesheet. En normal 

initiering av klassen NIDOM ser ut som följande 

 

NIDOM* _dom = [NIDOM domWithStylesheet:stylesheet]; 

 

När NIDOM-objektet väl initieras kan det användas för att registrera vyer och 

därmed applicera CSS-stilar till de vyer som anslutits till NIDOM-objektet. 

 

När dessa tre objekt-initieringar är gjorda så är Nimbus CSS-bibliotek fullt 

fungerande och det gäller nu att välja ut vilka vyer som ska anslutas till sitt 

NIDOM-objekt. 

 

5.2.3 Registrera vyer till NIDOM-objektet 

För att kunna registrera en vy behövs givetvis ett vy-objekt initieras i klassen. 

Detta kan göras genom exempelvis 

 

UIView* _theView = [[UIView alloc]initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 640, 480)]; 

 

När vyn är initierad kan den kopplas samman med NIDOM-objektet. Då används 

NIDOM-klassens hjälpfunktion registerView. Med hjälp av denna funktion så 

kopplas vyn till en specifik CSS-klass som definieras i CSS-filen. För att koppla 

samman vyn med CSS-filen används följande 

 

[_dom registerView:_theView withCSSClass:@”firstStyle”]; 

 

Vyn _theView kopplas samman med CSS-klassen ”firstStyle”. Detta innebär att 

_theView automatiskt kommer att få de egenskaper som definierats i CSS-filen 

under klassnamnet ”firstStyle”. Definitionen i CSS-filen kan se ut som följande 
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Figur 10 Definitionen av CSS-klassen firstStyle 

 
Detta innebär att _theView kommer att få en grön bakgrundsfärg, en marginal 

från toppen på 25 pixlar, och en opacitet på 80 %.  

 

 

 

Figur 11 Före och efter registreringen av CSS-klassen 
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5.3 Definiera egen syntax till Nimbus CSS 

Ifall man inte hittar den egenskap som eftersöks och vill appliceras, går det 

utmärkt att själv definiera de egenskaper och appliceringsregler som eftersöks. 

Eftersom det finns tillgång till alla Nimbus CSS-filer så går implementationen av 

eget syntax och egna funktioner relativt enkelt. 

 

5.3.1 Ändring av syntax 

Vill man endast ändra syntaxen för exempelvis background-color så kan detta 

enkelt göras i filen NICSSRuleset.m. Denna fil definierar de text-syntax som kan 

användas i CSS-filer för att läsa in och applicera egenskaper till vyer. Definitionen 

av background-color ser ut som följande 

 

static NSString* const kBackgroundColorKey = @"background-color"; 

 

Detta innebär att när strängen ”background-color” används i CSS-filen så vet 

Nimbus CSS vilken implementation som ska appliceras. Man kan enkelt byta ut 

denna sträng mot exempelvis ”set-bg-color” eller annan önskad syntax. Därefter 

används syntaxen ”set-bg-color” istället för ”background-color” i CSS-filen. 

Definitionen av CSS-klassen ”firstStyle” skulle då istället se ut som följande 

 

 

Figur 12 Definition av CSS-klassen firstStyle med hjälp av egen syntax 

 

 

Detta gör ändringen av syntaxen väldigt enkel, ifall man exempelvis vill ha ett 

CSS-dokument översatt till ett specifikt språk eller speciell syntax. Man skulle 

därmed kunna skriva hela CSS-filen på exempelvis franska utan några som helst 

problem. Detta gör förmodligen att fler franska användare kan hantera CSS-filen. 

 



27 
 

5.3.2 Egendefinierade funktioner 

Vill man inte använda sig av någon av de fördefinierade funktionerna (se 

appendix 1) så kan man på egen hand definiera syntax och applikationsreglerna 

för just den egenskapen. Processen blir då lite mer omfattande eftersom det är 

ett flertal filer man behöver ändra i. 

 

Ponera att det finns ett syntax som heter ”set-new-function” som vill definieras. 

Då behövs följande ändringar göras till Nimbus CSS-filer: 

 

I filen NICSSRuleset.m 

Börja med att definiera den syntax som används i CSS-filen. 

static NSString* const kNewFunctionKey = @"set-new-function";  

 

Definiera sedan en funktion som kontrollerar ifall syntaxet existerar i CSS-filen. 

- (BOOL)hasNewFunction { 

    return nil != [_ruleset objectForKey:kNewFunctionKey]; 

} 

Definiera sedan en funktion som kontrollerar om objektet är cachat i systemet. 

- (ReturnType *)NewFunction { 

    NIDASSERT([self hasNewFunction]); 

    if (!_is.cached.NewFunction) {  

     // code to load and cache NewFunction 

        _is.cached.NewFunction = YES; 

    } 

    return _NewFunction;} 

I filen NICSSRuleset.h 

Eftersom detta är en header-fil behövs det endast deklareras variabler som 

används i NICSSRuleset.m. 

 

ReturnType* _NewFunction; 

- (BOOL)hasNewFunction;    

- (ReturnType *)NewFunction;  

/** 

 * Returns YES if the ruleset has a 'set-new-function' property. 

 *      @fn NICSSRuleset::hasNewFunction 

* Returns the return type. 
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 *      @fn NICSSRuleset::NewFunction 

 */ 

 

Nu måste man bestämma vilken UI-komponent man vill kunna applicera sin nya 

funktion på. Beroende på vilken komponent man väljer så är nästa steg i 

implementationen avgörande. Endast implementation till vyer har använts, 

vilket innebär att man ska ändra i filen UIView+NIStyleable.m. 

 

Det är i denna fil själva implementationen beskrivs, alltså exakt vad som ska ske 

när man skriver sitt nya syntax, i detta fall syntaxet ”set-new-function”. 

 

if ([ruleSet hasNewFunction]) { 

    // implementation code for NewFunction 

    } 

 

När man genomgått alla dessa steg så har man en ny fungerande syntax som man 

kan applicera till de UI-objekt som man valt att skriva implementationen för, I 

detta fall för UIView’s. 

 

5.4 Implementation av prototyp-applikation 

Första målet var att implementera en prototyp-applikation för att kunna testa de 

koncept som tänkts ut och ta lärdom utav uppbyggnaden av en applikation från 

grunden. Prototypen skulle ge oss god inblick i hur man kan använda Nimbus 

CSS i praktiken tillsammans med befintliga ramverk för iOS. 

 

Det första steget i applikationen var att få en fungerande karta över hela 

skärmen. Här användes Apples ramverk Mapkit(se kapitel 2.2.2).  

Tack vare Mapkit gick det på ett väldigt smidigt sätt skapa en fullt fungerande 

världskarta som användes som baslager på applikationen. 

 

För att kunna skapa en karta använder man klassen MKMapView som finns 

inbyggd i Mapkit. MKMapView-objekt skapas som de flesta andra klasser, genom 
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att man initierar objektet med någonting. En vanlig initiation av ett MKMapView-

objekt kan se ut som följande 

 

MKMapView* _mapview = [[MKMapView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 

self.view.frame.size.width, self.view.frame.size.height)]; 

 

Detta skapar en karta utan marginaler (de två första argumenten är 0 och 0) och 

som täcker upp hela skärmen. För att kartan överhuvudtaget ska bli synlig i 

applikationen måste man lägga till MKMapView-objektet som en subvy till 

klassvyn. Detta görs genom följande 

 

[self.view addSubview:_mapview]; 

 

5.4.2 Skapa meny för val av karttyp 

Sedan skapades tre stycken olika knappar för att kunna ändra kart-typen som 

visas. 

När man initierar en MKMapView kan man bestämma vilken typ som ska visas. 

De tre typer som finns är Standard, Hybrid och Satellit. Denna inställning skulle 

kunna ändras under tiden applikationen var igång. Till detta användes en meny 

som placerats i toppen av applikationen för enkel åtkomst. 

 

 

Figur 13 Menyn från prototyp-applikationen 

 

För att bygga upp menyn användes ett objekt av 

klassen UISegmentedControl. Denna klass är fördefinierad i ramverket Cocoa 

Touch (kapitel 2.2.1) och därmed kan implementationen av denna meny ske utan 

problem. 
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För att kartan ska få lite mer liv och bli mer attraktiv för användaren så kan man 

skapa olika sorters overlays som läggs ovanpå kartan. Placeringen av dessa 

overlays sker via koordinater som man antingen lagrar i en array, eller en 

variabel. En koordinat lagras av typen 

CLLocationCoordinate2DMake(longitude,latitude). Denna beskriver var 

koordinaten är placerad på kartan. 

 

För att skapa en polygon behöver man därför definiera upp polygonens hörn i en 

array av CLLocationCoordinate2DMake-värden. När man definierat upp en array 

med koordinater kan man använda denna för att skapa ett MKPolygon-objekt 

som är en inbyggd del i Mapkit. Ett exempel på detta ser ut som följande: 

 

CLLocationCoordinate2D theArray[10]={ 

  CLLocationCoordinate2DMake(58.401453, 15.578088), 

        CLLocationCoordinate2DMake(58.401689, 15.577884), 

        CLLocationCoordinate2DMake(58.401903, 15.578045), 

        CLLocationCoordinate2DMake(58.402783, 15.578088), 

        CLLocationCoordinate2DMake(58.402780, 15.578865),  

        CLLocationCoordinate2DMake(58.402285, 15.578876), 

        CLLocationCoordinate2DMake(58.402265, 15.579246), 

        CLLocationCoordinate2DMake(58.401453, 15.578088) 

 }; 

   

    MKPolygon* thePolygon=[MKPolygon polygonWithCoordinates:theArray count:8]; 

[_mapview addOverlay:thePolygon]; 

 

När man kallar på funktionen addOverlay så kommer funktionen  

    -(MKOverlayView *)mapView:(MKMapView *)mapView viewForOverlay:(id 

<MKOverlay>)overlay 

att kallas. 

 

I denna funktion så definierar man hur alla overlays ska presenteras på kartan. 

Med andra ord så är det här man bestämmer vilken fyllnadsfärg polygonen ska 

ha, samt vilken färg och storlek det ska vara på kantlinjen på polygonen. I 
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funktionen skapar man ett MKPolygonView-objekt som är det som användaren 

ser. En vanlig implementation av funktionen viewForOverlay ser ut som följande 

 

- (MKOverlayView *)mapView:(MKMapView *)mapView viewForOverlay:(id 

<MKOverlay>)overlay 

{ 

if ([overlay isKindOfClass:[MKPolygon class]]) 

{ 

MKPolygonView *Polyview = [[[MKPolygonView alloc]    initWithPolygon:overlay] 

// set fillColor to red 

Polyview.fillColor = [UIColor redColor]; 

// set strokeColor to green 

Polyview.strokeColor = [UIColor greenColor]; 

Polyview.lineWidth = 5; 

}} 

Denna implementation gör att en polygon utritad med fyllnadsfärgen röd och en 

grön kantlinje av storlek 5 skapas.  
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Figur 14 Exempel på strokeColor och fillColor 

 

5.4.2 Rita speciella fyllnadsmönster i polygonerna 

För att kunna rita speciella polygoner implementerades en egen subklass till 

MKPolygonView. Klassen MKPolygonView har endast stöd för att fylla hela 

polygonens area med en solid färg. För att istället kunna rita ut mönster inuti 

polygonerna måste en definition skapas för hur MKPolygonView ska ritas ut. 

Detta gjordes genom att definiera den egna klassen overlayPolygonView, som då 

är en subklass till MKPolygonView. 

 

När man skapar en subklass som bestämmer hur en MKPolygonView ska ritas ut 

så är det oerhört viktigt att man skriver över metoden drawMapRect eftersom 

metoden definierar hur polygonen kommer att ritas ut på skärmen. 

Även en speciell metod som heter drawPatternCell  har skapats, denna används 

för att rita ut en cell utav mönstret på skärmen. När en cell av mönstret har 
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skapats så används en callback-funktion för att rita ut celler över hela 

polygonens fyllnadsarea. Genom att en cell endast behöver ritas från grunden en 

gång blir renderingen av polygonen oerhört snabb i jämförelse med om man 

skulle ha ritat ut linje för linje i fyllnaden.20 

 

Figur 15 Exempel på drawPatternCell 

 

I metoden drawPatternCell har vi definierat upp ett antal olika mönster som kan 

användas för att fylla polygoner. Dessa mönster är baserade på de mönster som 

används i den befintliga GIS-appen. (kapitel 2.2.3). Även en struct och en 

enumerator har använts för att kunna hålla reda på vilket mönster som används 

för tillfället. 

 

enum { 

    Natura2000YtaPattern, 

    NationalparkYtaPattern, 

    NyckelbiotopYtaPattern, 

    NaturvardsavtalYtaPattern, 

    FornminnesYtaPattern, 

                                                        
20 Cellpattern 
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    BiotopskyddYtaPattern, 

    NaturvardeYtaPattern, 

    NaturreservatYtaPattern, 

    FornminnesPunktPattern, 

    FornminnesLinjePattern, 

    NSYtaPattern, 

    NOYtaPattern 

} typedef ConsiderationPattern; 

 

struct ConsiderationPatternStruct { 

    float currentZoomScale; 

    ConsiderationPattern patternType; 

    CGColorRef color; 

 

ConsiderationPattern är en enumerator som innehåller namnen på alla de 

mönster som existerar i applikationen. ConsiderationPatternStruct håller reda 

på kartans zoomnivå, ett värde ifrån ConsiderationPattern och en CGColorRef 

som innebär en färg. 

 

Genom att använda denna struct kan informationen för ett specifikt pattern alltid 

hållas reda på. Denna information kan sedan användas vid utritningen av 

polygonen i drawPatternCell. 

 

Inuti metoden drawPatternCell sker det en kontroll av vilket mönster som 

används för tillfället och fyllnadscellen ritas därefter ut med hänsyn till 

zoomnivå, namn och färg. 

 

else if (currentPattern.patternType == FornminnesYtaPattern) { 

        //    | 

        //    | 

      // ---+--- 

        //    | 

        //    | 

        CGPoint points [] = {{0.0f, 0.0f}, {cellWidth, 0.0f}}; 

        CGContextStrokeLineSegments(context, points, 2); 

        CGPoint points2 [] = {{0.0f, 0.0f}, {0.0f,cellWidth}}; 

        CGContextStrokeLineSegments(context, points2, 2); 
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5.4.3 Styla overlays med Nimbus CSS 

För att Nimbus CSS överhuvudtaget kunna användas måste de tre stegen som 

beskrivs i 4.4.1, 4.4.2 och 4.4.3 genomföras. Den enda skillnaden är att vyn med 

andra värden än vad som beskrivs i 4.4.3 har initierats. 

 

CGRectMake valdes att initeras med 0 i alla fyra argument eftersom vyn inte 

kommer att placeras ut på skärmen, utan endast använda den som ett 

hjälpmedel för att hämta ut information ur CSS-filen. 

 

UIView* _theView = [[UIView alloc]initWithFrame: 

    CGRectMake(0, 0, 0, 0)]; 

 

Där efter kan nu _ theView användas och registreras till en specifik CSS-klass i 

CSS-filen. För att bestämma vilken CSS-klass som ska registreras till den, 

används structen ConsiderationPatternStruct som beskrivs i avsnitt 4.4.2. Denna 

struct innehåller som tidigare nämnt information om det aktuella mönstret, och 

det är informationen om namnet som kommer att användas för att registrera 

_theView till sin specifika CSS-klass. Mönstrets namn ligger som tidigare nämnt 

lagrat i enumeratorn ConsiderationPattern. För att kunna konvertera 

enumerator-värden till string-värden har en koverteringsfunktion använts. 

Funktionen tar in ett värde av typ ConsiderationPattern och returnerar en sträng 

som sedan kan användas till registreringen av CSS-klassen. 

 

// convert enum to String 

NSString* type = [overlayPolygonView patternTypeEnumToString:currentPattern.patternType]; 

 

// register _theView with the CSS-class from the enum 

[_dom registerView:_theView withCSSClass:type]; 

 

När _theView nu har registrerats till CSS-filen så appliceras egenskaperna 

automatiskt till _theView. Det innebär att så fort en vy registrerarats så får den de 

egenskaper som beskrivs i CSS-filen. 

För att kunna styla polygoner behövs två stycken färgegenskaper, en för 

fyllnadsfärg och en för kantfärg. Som tidigare beskrivet i empiridelen(kapitel 4) 
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så används vyobjekt, i detta fall _theView, som källa för att kunna hämta ut dessa 

två färger. Den ena färgen hämtas ifrån _theView.backgroundColor och den andra 

färgen ifrån _theView.layer.borderColor. Detta gör så att två stycken färgobjekt 

som kan användas till att styla polygonerna med de färgerna som angetts i CSS-

filen. 

 

// get the fill color for the polygons 

UIColor* _theColor = _theView.backgroundColor.CGColor; 

// get the border color for the polygons  

CGColorRef _borderColor = _theView.layer.borderColor; 

 

Nu finns två stycken färgvariabler som kan användas vid färgningen av 

polygonerna. Vilken färg variablerna har är definierat i CSS-filen, vilket gör att 

stylningen av polygonerna helt sker från den separata CSS-filen. 

 

När en polygon skapas så finns det en funktion som definierar vilken fyllnadsfärg 

och kantfärg polygonerna ska ha. Denna är 

CGContextSetStrokeColorWithColor(context, color); 

 

Denna funktion anropas två gånger, eftersom två olika färger ska sättas. Den 

första gången är i funktionen drawMapRect som ritar ut polygonens kantlinjer, 

för att sedan fylla polygonen med önskad färg eller mönster. Då används en av 

färgvariablerna för att bestämma färgen på kantlinjen. 

// color border with CSS 

if(_theView.layer.borderColor != nil){ 

  // if it has a CSS-propertie, use it 

  CGContextSetStrokeColorWithColor(context, _borderColor); 

 } 

else { 

   // if it doesn't, use blackColor as default 

   _borderColor= nil; 

   CGContextSetStrokeColorWithColor(context,  

 [UIColor blackColor].CGColor); } 

Andra gången funktionen anropas är inuti funktionen drawCellPattern. Här 

bestäms färgen på fyllnadsmönstret av polygonen, vilket sker på ett liknande sett 

som ovan. 



37 
 

Genom att använda denna teknik så kan man på ett smidigt sätt använda Nimbus 

ramverk för att styla polygoner på en karta. 

 

5.5 Implementation i den befintliga GIS-applikationen 

Implementationen av prototyp-applikationen tog ungefär tre av de totalt sex 

implementationsveckorna. Efter detta gav vi oss på att försöka migrera de 

tekniker vi lärt oss under prototyp-implementeringen till den befintliga GIS-

applikationen som företaget Per&Per använder och säljer i dagsläget. 

Implementationen i prototypen och den befintliga applikationen visade sig vara 

mycket lika varandra. 

 

I avsnitt 3.1.2 finns information om den kravspecifikation som skulle uppfyllas 

när arbetet var klart. 

 

5.5.1 Importering av Nimbus-biblioteket 

Även i denna applikation genomfördes de tre stegen som beskrivs i avsnitt 5.2.1. 

 

5.5.2 Styling av polygoner 

Eftersom vi baserade prototyp-applikationen på den befintliga applikationens 

sätt att rita ut fyllnadsmönster och kantfärg blev implementationen av detta i 

princip helt identisk med implementationen du kan läsa om i avsnitt 5.4.2 

 

5.5.3 Stylning av fastighetsgränser 

Den befintliga applikationen innehåller, till skillnad från prototyp-applikationen, 

även så kallade fastighetsgränser som markerar ut det aktuella 

fastighetsområdet. Dessa fastighetsgränser presentera på skärmen som en 

streckad linje med två fyllnadsfärger. Enligt kravspecifikationen skulle även 

dessa färger kunna stylas med hjälp av Nimbus och CSS. Dock så var båda 

färgerna av typen UIColor vilket medförde att en konverterare var tvungen att 

implementeras ifrån CGColorRef för att lyckas genomföra en korrekt färgning av 
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linjerna. I färgkonverteringen genomfördes en kontroll ifall färgen var svart eller 

vit, eftersom dessa färger måste initieras på ett annat vis för att färgen ska bli 

korrekt. En svart eller vit färg innehåller endast två färgkomponenter, en 

komponent som beskriver gråskalan av färgen och en som beskriver opaciteten 

av färgen. Ifall man vill skapa en svart eller vit färg så använder man sig av 

funktionen 

 

[[UIColor alloc]initWithWhite:grayscale alpha:opacity]; 

 

Innehåller variabeln grayscale 1 och opacity 1 så blir färgen vit, innehåller 

grayscale istället 0 så kommer färgen att bli svart. 

 

För att skapa andra färgen än svart och vit så använder man sig av funktionen 

initWithRed. Denna funktion tar fyra inparametrar som beskriver färgen utifrån 

sin RGB-representation, den sista parametern är även här färgens opacitet. 

 

[[UIColor alloc] initWithRed:redVariable green:greenVariable blue:blueVariable alpha:opacity]; 

 

Beroende på inparametrar så kan RGB-färger skapas utifrån denna initiering. 

 

När man väl satt färgerna så är stylningen klar, självklart har även de tre stegen 

som beskrivs i avsnitt 5.2.1 implementerats för att få Nimbus att fungera inuti 

klassen. 

 

5.5.4 Stylning av avdelningsnummer 

Innan implementationen påbörjades så var avdelningsnumrens bakgrund endast 

en statisk PNG-bild föreställande en gul cirkel. Vi ville skapa ett mer dynamiskt 

sätt att definiera upp denna cirkel så att den på ett effektivt sätt kunde stylas 

utan att behöva skapa nya PNG-bilder med den önskade cirkelfärgen. För att 

kunna lyckas med detta behövdes det skapas en vy, med samma storlek som den 

existerande PNG-bilden. För att sedan skapa en cirkel sätts radien på hörnen av 

vyn till hälften av vyns bredd. Genom att göra detta skapas en cirkel som man 

sedan kan applicera alla de funktioner som kan appliceras på en vanlig vy. För att 
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sedan sätta färgen på cirkeln används den vanliga backgroundColor. Cirkeln läggs 

sedan till som en subvy, precis som man tidigare gjort med den statiska PNG-

bilden. Skillnaden nu är att man istället skapat en vy som dynamiskt kan ändra 

färg med hjälp av Nimbus CSS. Därefter implementerades Nimbus i klassen 

precis som vi tidigare beskrivit i kapitel 5.2. Därmed är stylningen färdig och 

man kan nu styla bakgrunden på alla avdelningsnummer utan att behöva skapa 

nya PNG-bilder med hjälp av verktyg som exempelvis Adobe Photoshop. 

 

5.5.5 Stylning av popup-menyn  

Denna funktion var den största skillnaden mellan vår prototyp-applikation och 

den befintliga GIS-applikationen. Denna meny visas ifall man klickar på ett 

område med ett fyllnadsmönster. Menyn visar då namnet på området, samt en 

liten PNG-bild som visar mönstret och färgen på fyllnadsområdet. Ligger det 

flera fyllnadsområden på varandra visas alla dessa i menyn. Innan lösnigen 

implementerats visades alltid en statisk PNG-bild för varje område, att få denna 

visning mer dynamisk utan att behöva skapa nya PNG-bilder för varje stylning 

ville åstadkommas. 

 

För att åstadkomma detta behövde vi, precis som i avsnitt 4.5.4 ersätta den 

statiska PNG-bilden med en vy. Denna vy skulle sedan dynamiskt kunna stylas 

med hjälp av Nimbus och CSS. Vyn ska även ha samma fyllnadsmönster som 

området som vyn ska representera. En ny klass skapades, vid namn 

ConsiderationRectangleView, för att kunna bygga upp vyn precis som användes 

med specifika fyllnadsmönster, fyllnadsfärger och kantfärger. Klassen är en 

subklass till UIView vilket gör att man kan skriva över metoden drawRect. Tack 

vare denna överskrivning kan man själv definiera hur man vill att vyn ska 

presenteras på skärmen. Detta liknar implementationen av subklassen 

overlayPolygonView som beskrivs i avsnitt 5.4.2. 

 

När popup-menyn kallas så skapas nya objekt av klassen 

ConsiderationRectangleView som ersätter de statiska PNG-bilder som istället 

initierades vid funktionsanropet av popup-menyn. När en 
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ConsiderationRectangleView ska visas på skärmen så hämtas dess färger ut ur 

CSS-filen från den CSS-klass som ska ritas ut. Även detta är gjort med hjälp av 

Nimbus och CSS.  
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Kapitel 6 - Slutresultat 
Här presenteras det slutliga resultatet av vårt arbete. 

 

Slutresultatet av vår implementation har skapat ett sätt att styla vektorkartor 

med hjälp av ett stylingspråk, i det här fallet CSS. Hårdkodningen lyftes bort från 

stylingen till en separat CSS-fil som enkelt kan modifiera för att ändra stylingen 

av olika områden. Användaren behöver inte bry sig om var i koden som färgerna 

sätts, utan detta kan göras ifrån en central plats för hela applikationen. Stylingen 

av kartan kan enkelt ändras och presenteras för eventuella kunder direkt på 

plats, utan att behöver leta runt i alla klasser efter exakt var en viss kodrad 

ligger. Man kan på ett enkelt vis sätta sig ner med kunden och bestämma exakt 

vilka färger kunden vill använda för att presentera sin karta. Detta gör det även 

mycket smidigare för utvecklarna att styla kartan på det sättet som kunden 

önskar. 

 

  

Figur 16 Applikation tillsammans med CSS 
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Det har även blivit oerhört lätt för utomstående att styla kartan, eftersom 

stylingen sker i språket CSS behöver man inga kunskaper inom iOS eller XCode 

för att kunna bestämma hur kartan ska presenteras för användaren. Syntaxen av 

CSS är väldigt mycket lättare att förstå än syntaxen av Objective-C.  

 

Exempel av syntax, CSS vs Objective-C 

För styling av mönstret NaturreservatYtaPattern. 

 

CSS: 

.NaturreservatYtaPattern { 

    fill: red; 

    border-color: black; 

} 

 

Objective-C: 

Hitta klassen där ritningen av NaturreservatYtaPattern sker 

Skriv två följande kodrader. 

CGContextSetStrokeColorWithColor(context, [UIColor redColor].CGColor); 

CGContextSetStrokeColorWithColor(context, [UIColor blackColor].CGColor); 

 

Som ovanstående exempel visar så är det en stor skillnad i syntax, där CSS-

syntaxen är betydligt enklare att både förstå och skriva.  
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Kapitel 7 - Egna reflektioner, 
förbättringar och slutsatser 

I detta kapitel berör vi våra egna reflektioner och tankar kring arbetet. Vad som 

hade kunnat förbättras om man hade haft mer tid samt en slutsats kring arbetet. 

 

7.1 Arbetsmiljön 

När vi påbörjade examensarbetet på Per&Per hade vi ingen tidigare erfarenhet 

vad det gällde applikationsutveckling eller programspråket Objective-C. Detta 

blev såklart ett ganska stort steg för oss eftersom syntaxen av 

programmeringsspråket var mycket annorlunda än de vi jobbat med tidigare. Vi 

hade inte heller använt oss av operativsystemet Mac, så även det blev ett nytt 

koncept för oss. Trots all ny teknologi som vi var tvungna att lära oss så har 

uppgiften gått bra. 

 

7.2 Uppgiften på IT-bolaget Per&Per 

När vi tog oss an arbetsuppgiften kändes den väldigt komplex eftersom det var 

svårt att få en bild över exakt vad som skulle göras. Vad var det exakt som skulle 

stylas? Hur skulle vi hitta information om det vi ville göra? Hur stylades den 

befintliga GIS-applikationen för tillfället? Alla dessa frågor klarnade allt eftersom 

man blev mer insatt i uppgiften. Vi fick även många frågor besvarade på våra 

handledningsmöten som vi hade varje morgon runt kl 09.00. Dessa möten har 

verkligen varit guld värt för oss som exjobbare eftersom man kan få saker och 

ting förklarat från grunden.  

Vi har även fått hjälp ifrån utvecklarna på Per&Per när vi tyckt att det behövdes. 

Det handlar mest om frågor angående kodstrukturen, var olika funktioner 

definieras och blir kallade. Tack vare all denna hjälp har arbetet flutit på väldigt 

bra under dessa veckor. 
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Att skapa en kartapplikation tillsammans med några overlays gick väldigt 

smidigt eftersom det finns väldigt mycket dokumentation om ramverket Mapkit 

på internet. Detta gjorde att vi snabbt kunde komma igång med prototyp-

applikationen och skapa en karta med några polygoner som overlays. Dessa 

polygoner hade dock endast solida fyllnadsfärger eftersom detta är väldigt lätt 

att implementera. När vi väl skulle gå över till att försöka få speciella 

fyllnadsmönster inuti polygonerna så började de riktiga svårigheterna. Tekniken 

med mönster inuti polygonerna är väldigt ovanlig och det finns nästan ingen 

dokumentation av hur man ska utföra detta. Så för vår del gällde det att studera 

hur de appliceras i den befintliga GIS-applikationen och försöka föra över dessa 

tekniker till vår prototyp. Vi insåg redan här att så fort vi fått över teknikerna 

från den befintliga applikationen till vår prototyp-applikationen, så skulle det 

vara väldigt lätt att sedan flytta över våra ändringar och implementationer 

tillbaka den befintliga applikationen.  

Vad det gäller Nimbus och CSS var det mycket lättare att använda än vad vi hade 

kunnat tro. Ramverkets Core-filer sköter i princip allting vad det gäller 

minneshantering, kommunikation mellan filer och mycket annat som man är 

omedveten om. CSS-filerna var även dessa mycket kompletta eftersom de 

innehåller allting man behöver för att få en fungerande CSS-princip för iOS. Man 

får med en CSS-parser, som översätter CSS-syntaxen till att göra någonting, samt 

att all sökvägshantering sker mycket smidigt.  

Att bygga upp ett eget ramverk med liknande funktioner är ett mycket 

omfattande projekt som vi tyvärr inte skulle ha haft tid med under dessa veckor. 

Så tack vare detta ramverk har CSS-delen av arbetet gått väldigt bra. 

 

När vi sedan var klara med implementationen av prototyp-applikationen så 

kände vi oss ganska så nöjda eftersom vi ändå lyckats uppfylla vårt mål med 

arbetet, nämligen att kunna styla vektorkartor med hjälp av ett stylingspråk. När 

det var dags att påbörja implementationen i den befintliga GIS-applikationen så 

kände vi att vi hade bra koll på vad som skulle göras, hur kartorna och dess 

overlays fungerade och hur vi skulle gå till väga för att föra över våra 

implementationer från prototyp-applikationen. Den största svårigheten var nu 

att lokalisera var all befintlig styling sker eftersom applikationen består av 
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oerhört många klasser och hjälpfiler. Tack vare XCodes sökfunktion så gick detta 

väldigt smidigt, eftersom sökfunktionen kan söka igenom och lokalisera alla 

typer av strängar i hela kodprojektet. När man väl hittat koden man sökte så var 

det i princip bara att föra över vår implementation från prototyp-applikationen. 

Eftersom applikationen i nuläget var väldigt komplex så var vi rädda att Nimbus 

och CSS skulle förstöra programmet på något vis. Vi visste inte riktigt hur 

applikationen var byggd från grunden och om det ens var möjligt att använda 

något fler ramverk till den. Men integreringen med Nimbus och CSS gick väldigt 

mycket smidigare än vad vi hade kunnat tro. När vi först importerade ramverket 

och försökte kompilera så resulterade det i massvis av felmeddelanden eftersom 

Nimbus-filerna ännu inte var tillagda i projektets Build-Path. När vi insett detta 

och lagt till Nimbus-filerna i Build-Pathen så rullade applikationen på utan några 

som helst problem. 

 

När vi ansåg oss klara med implementationen i den befintliga GIS-applikationen 

så stötte vi på ett problem. Vi insåg att vi använt oss av den gamla versionen av 

GIS-applikationen vid implementationen. Detta innebar att de senaste 

funktionerna i applikationen inte var tillagda, så med andra ord var koden 

utdaterad och ingenting som användes i dagsläget. Detta var ju såklart mycket 

tråkigt för oss eftersom man såklart vill arbeta med projekt som är aktuella för 

företaget. Vi var inne på sista veckan av implementationen när vi insåg detta, så 

det var bara att försöka göra det bästa av situationen. Vi synkade oss med 

Per&Pers senaste version av applikationen genom att använda oss av GitHub. 

När vi väl laddat hem den nya versionen av applikationen var det i princip bara 

att börja om med implementationen av allt vi tidigare gjort. Som tur var så 

skiljde sig den uppdaterade versionen inte särskilt mycket vad det gällde hur 

kartorna och dess overlays definierades. Detta gjorde att vi i princip kunde 

kopiera och klistra in den kod vi tidigare hade skrivit. Den största skillnaden 

mellan den gamla och nya versionen var att det hade tillkommit några klasser, 

medan andra klasser hade blivit sammanslagna eller helt borttagna. Trots detta 

problem så hann vi klart med implementationen i tid och vi blev mycket nöjda 

med vårt resultat, eftersom vi uppnått vårt mål, besvarat våra frågeställningar 

och dessutom lärt oss väldigt mycket om applikationsutveckling för iOS. 
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7.3 Förbättringar och fortsatt arbete 

Ifall vi fått mer tid för implementationsdelen så finns det några saker som vi 

skulle velat vidareutveckla. Vår nuvarande implementation behandlar endast 

områden som är utritade i förhand när applikationen laddas. Det finns även en 

möjlighet att själv kunna rita egna fältförslag, samt välja vilken typ av område 

det ska vara. Denna funktion innehåller även en hel del element som vi skulle 

vilja styla med hjälp av CSS. 

 

 

Figur 17 Exempel på fortsatt arbete 

 

 

Implementation skulle fungera på samma sätt som tidigare, så det skulle inte 

vara några svårigheter. Däremot skulle det ta en hel del tid att få allt fungerade 

på ett snyggt sätt. Någonting som även skulle behöva utvecklas är då att få en 

dubbelstreckad linje på sina UIView’s som används som miniatyrer av det 

aktuella mönstret. Vi behövde endast använda solida linjer till våra miniatyrer 
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eftersom alla områden använder solida linjer tillsammans med olika 

fyllnadsmönster. Vi hade en plan på att göra detta eftersom popup-menyn även 

visar en miniatyr för ”aktuellt område”. Denna linje skulle behöva vara 

dubbelstreckad men detta är någonting vi tyvärr inte hann med. 

7.4 Slutsatser 

Att påbörja ett examensarbete utan några som helst förkunskaper kring ämnet 

man ska arbeta kring är ett mycket spännande och omfattande projekt. Det krävs 

att man lägger upp en bra tidsplanering och får en bra bild av exakt vad som ska 

göras. Man kan med fördel göra en tidsplanering på ungefär hur man tror att 

arbetet kan läggas upp, detta kan dock vara svårt till en början innan man fått en 

bild av vad som ska göras. Trots att man gör en noggrann tidsplanering kan 

arbetet inte alltid gå som man tänkt sig. Det dyker alltid upp nya problem och 

svårigheter under tidens gång, därför måste man även vara beredd på att ändra 

sin tidsplan under arbetets gång. 

 

Vad det gäller applikationsutveckling är detta ett område som bara växer och 

växer. I dagsläget äger nästan alla en mobiltelefon som kan erbjuda miljontals 

körbara applikationer. Denna teknologi är något som kan antas bli större med 

åren, så ämnet är verkligen aktuellt. Ska man istället fokusera på 

kartapplikationer är även detta något som kommer att växa med åren. I 

dagsläget finns det en hel del applikationer som bygger på kartor och dess 

vektormaterial. I framtiden kommer vi att få se fler applikation som byggs med 

kartor som grund, kanske är då även allt kartmaterial i vektorform. 
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 Appendix 1 
De egenskaper som kan stylas med hjälp av Nimbus CSS 
 

UIView { 

  border: <dimension> <ignored> <color> {view.layer.borderWidth 

view.layer.borderColor} 

  border-color: <color>       {view.layer.borderColor} 

  border-width: <dimension>   {view.layer.borderWidth} 

  background-color: <color|image_name>   {view.backgroundColor} 

  border-radius: <dimension>  {view.layer.cornerRadius} 

  opacity: xx.xx              {view.alpha} 

  -ios-autoresizing: 

[left|top|right|bottom|width|height|all|margins|dimensions]    

{view.autoresizingMask} 

  visibility: [hidden|visible] {view.hidden} 

  width: [x%,xpx,auto]          {view.frameWidth} 

  height: [x%,xpx,auto]         {view.frameHeight} 

  padding: <vertical unit> <horizontal unit> {used in auto height and 

width calculations} 

  -mobile-hpadding: <horizontal unit>   {used in auto width} 

  -mobile-vpadding: <vertical unit>     {used in auto height} 

  max-width: [x%,xpx]           {view.frameWidth} 

  max-height: [x%,xps]          {view.frameHeight} 

  min-width: [x%,xpx]           {view.frameWidth} 

  min-height: [x%,xps]          {view.frameHeight} 

  top: [x%,xpx]                 {view.frameMinY} 

  left: [x%,xpx]                {view.frameMinX} 

  bottom: [x%,xpx]              {view.frameMaxY} 

  right: [x%,xpx]               {view.frameMaxX} 

  -mobile-halign: [left|right|center]   {view.frameX} 

  -mobile-valign: [top|bottom|middle]   {view.frameY} 
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  -mobile-relative: [#id|.prev|.next|.first|.last]  {controls the 

position of the view relative to another view} 

  margin-top: [x%,xpx,auto]     {distance from view.frameMinY to 

relative.frameMaxY - % is relative to size of relative element, px is 

absolute, auto aligns the vertical centers} 

 margin-bottom: [x%,xpx,auto]     {distance from view.frameMaxY to 

relative.frameMinY - % is relative to size of relative element, px is 

absolute, auto aligns the vertical centers} 

 margin-left: [x%,xpx,auto]     {distance from view.frameMinX to 

relative.frameMaxX - % is relative to size of relative element, px is 

absolute, auto aligns the horizontal centers} 

 margin-right: [x%,xpx,auto]     {distance from view.frameMaxX to 

relative.frameMinX - % is relative to size of relative element, px is 

absolute, auto aligns the horizontal centers} 

} 

 

UILabel { 

  color: <color>                  {label.textColor} 

 

  font: <font-size> <font-name>   {label.font} 

  font-size: <font-size>          {label.font} 

  font-family: <font-name>        {label.font} 

 

  Can not be used in conjunction with font/font-family properties. Use 

the italic/bold font 

  name instead. 

  font-style: [italic|normal]     {label.font} 

  font-weight: [bold|normal]      {label.font} 

 

  text-align: [left|right|center] {label.textAlignment} 

 

  text-shadow: <color> <x-offset> <y-offset> {label.shadowColor 

label.shadowOffset} 

 

  -ios-highlighted-color: <color>      {label.highlightedTextColor} 
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  -ios-line-break-mode: [wrap|character-wrap|clip|head-truncate|tail-

truncate|middle-truncate] [label.lineBreakMode] 

  -ios-number-of-lines: xx             {label.numberOfLines} 

  -ios-minimum-font-size: <font-size>  {label.minimumFontSize} 

  -ios-adjusts-font-size: [true|false] {label.adjustsFontSizeToFitWidth} 

  -ios-baseline-adjustment: [align-baselines|align-centers|none] 

{label.baselineAdjustment} 

  -mobile-text-key: "Key Name"          {attaches a localized string (or 

the key name if not found) to this label} 

} 

 

UIButton { 

  -mobile-title-insets 

  -mobile-content-insets 

  -mobile-image-insets 

  font: <font-size> <font-name>   {button.font} 

  

  Buttons also support pseudo selectors: 

:selected,:highlighted,:disabled with the following rules: 

  color: <color>        {[button titleColorForState:]} 

  text-shadow: <color>  {[button titleShadowColorForState:]} 

  -mobile-image: url(image_name) 

  -mobile-text-key: "Key Name"          {attaches a localized string (or 

the key name if not found) to this button} 

  background-image: url(image_name) 

  -mobile-background-stretch: top left bottom right 

  -ios-button-adjust 

} 

 

UINavigationBar { 

  -ios-tint-color: <color>  {navBar.tintColor} 

} 
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 UISearchBar { 

 -ios-tint-color: <color>  {searchBar.tintColor} 

 } 

  

 UIToolbar { 

 -ios-tint-color: <color>  {toolbar.tintColor} 

 } 
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