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Sammanfattning 
 
 
Denna rapport beskriver framtagande av ett koncept för ett geografiskt informationssystem som är 

anpassat för att köra på moderna mobila enheter ute i fält. Detta sätter krav på systemet vad gäller 
beräkningskraft, lagringsutrymme samt möjligheten att klara av intermittent datakommunikation. För att 
ta fram systemet utfördes först en förstudie med databaser och sökmotorer användes för att hitta relevant 
information och relevanta artiklar som kunde hjälpa till vid framtagningen av systemet. Denna fakta 
tillsammans med utförda tester och ”trial-and-error”-programmering ledde i slutändan till ett koncept 
som klarade av de krav som ställdes på systemet. ,  Det framtagna systemet består av tre huvuddelar, 
datalagring, server och klient. Systemet bygger på en kombination av redan färdiga lösningar och 
nyskapade implementationer. Den viktigaste nyheten är att systemet använder sig av en kombination av 
så kallade tiles samt rå vektordata. De olika sorternas datatyper används beroende på olika parametrar 
som kan ställas in på och anpassas på serverdelen. 
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Chapter 1  
 
Inledning 

1.1 Motivering 

GoldPen Computing AB har sedan 1993 driftsatt mobila system på handdatorer, tablets och 
mobiltelefoner. GoldPens mobila system är framtagna till företag med personal i fält och är anpassade 
till användarna och deras behov. GoldPen bedriver både försäljning av egenframtagna produkter samt 
produktrelaterade tjänster som produktanpassningar integrationer och utbildningar. GoldPen har 17 
anställda med huvudkontor i Linköping. 

GoldPen har flera kunder med eget geografiskt informationsmaterial som de behöver ha tillgängligt ute i 
fält. Problemet är den stora mängden information i kombination med en bristfällig eller obefintlig 
möjlighet till datakommunikation. 

Behovet av att se och analysera geografisk information ute i fält är stort bland de kunder som jobbar med 
projektering, inventering eller likande arbete. Idag bedrivs en stor del av det arbetet med t ex bärbara 
PC-datorer där man i förväg laddar upp information från kontoret innan man beger sig ut. Med dagens 
användningsmönster av lätta smidiga mobila enheter följer också behovet av att tillgängliggöra den 
geografiska informationen på fler plattformar än PC:n. 

Till företagets vetskap finns det inget system på marknaden som uppfyller dessa krav, vilket betyder att 
eventuella system måste sökas fram eller att ett nytt system behöver implementeras.  

1.2 Syfte 

Att ta fram ett koncept för ett geografiskt informationssystem som är anpassat till att kunna köras på 
telefoner och plattor ute i fält. 

Tre problemområden som måste beaktas är beräkningskraften hos mobiltelefoner, brist på 
lagringsutrymme och intermittent datakommunikation. 

1.3 Frågeställning 

• Kan ett system för geografiska informationssystem realiseras så att det kan utnyttjas av dagens 
mobila enheter ute i fält och isåfall hur? 

• Vilka metoder kan användas för att systemet ska klara av begränsningarna för lagringsutrymme, 
beräkningskraft och datakommunikation? 

• Vad finns det för redan färdiga lösningar som kan användas för att bygga systemet och hur kan 
dessa utnyttjas? 

 
 



   
 
 

1.4 Avgränsningar 

Klientdelen av systemet har endast implementerats för Android-enheter. Färdiga betaltjänster som skulle 
kunna hjälpa till vid systemuppbyggnaden har inte utretts. 

1.5 Ordförklaringar 

 

GIS – Geografiskt Informationssystem - ett system för att samla in, lagra, analysera, hantera och 
presentera geografiska data. 

Map Overlay –  Ett lager av exempelvis bilder eller vektorer som läggs ovanpå en karta. 

Tiles – Bilder av bestämd storlek som representerar delar av ett kartlager 

Tile Caching – Ett sätt att spara ned tiles till ett enhetsminne för att kunna använda såväl online som 
offline. 

Tile Map Service (TMS) – En tjänst som utnyttjar tile caching för att generera en kartbild som är 
zoombar och bläddringsbar i realtid  

WMS – Web Map Service – En webbtjänst som delar med sig av tiles i rasterformat. 

WFS - Web Feature Service - En webbtjänst som delar med sig av GIS-objekt. 

Png – Ett lossless filformat för bilder, kan användas för tiles. 

WKT – “Well-Known Text” – ett språk för att representera geometriska vektorobjekt 

SRID - ”Spatial Referencing System Identifier” – ett unikt värde som representerar ett specifikt 
referenssystem. 

Bounding Box – En fyrkant som omsluter en viss yta på en karta, fås från två par koordinater. 

SQLite – En SQL-databaslösning som finns inbyggd i Androidsystemet. 

JSON – Ett textbaserat format för att skicka objekt över nätverk. 
 

 



 
 

Chapter 2  
 
Teori 

2.1 GIS (Geografiskt Informationssystem) 

GIS betyder ”Geographic Information System” (Geografiskt Informationssystem på svenska) och är ett 
datorsystem som är till för att samla in, lagra, manipulera, hantera, analysera och presentera alla sorters 
geografisk data. Det används för att skapa olika typer av kartor där olika geografiska  data kan studeras 
eller analyseras. Det är vanligt att sådan data läggs på varandra i olika lager. Exempelvis kan grundlagret 
bestå av en topografisk karta och ett overlay-lager kan sedan innehålla vägnätet. GIS-datan representeras 
med av någon form av koordinater samt eventuell extra information och kan bestå av objekt av typerna 
punkter, linjer och ytor. Punkter kan exempelvis representera ett träd eller en specifik plats, linjer kan till 
exempel representera vägar eller höjdkurvor medan ytor bland annat kan representera fält eller hela 
länder. (Jardine och Teodorescu 2003) 

2.2 Tiles och Tile Caching 

Vid tile caching så omvandlas all GIS-data på ett eller annat sätt till bilder av en bestämd storlek, 
vanligtvis 256x256 pixlar. Olika bilder används för varje zoomnivå och för varje inzoomning så delas en 
tile upp i exempelvis fyra nya tiles med mer detaljer på En visualisering av detta kan ses i Figur 2-1. En 
tile kan sedan nås med en diskret uppsättning av koordinater. Mer information om dessa ”tile-
koordinater” kommer senare.  Vid cachning så lagras tiles i en speciell mappstruktur. Den exakta 
strukturen kan variera från tjänst till tjänst men i grunden sorteras de i första hand efter zoomnivå och 
sedan efter tilens koordinater. Denna struktur gör att specifika tiles för en viss zoomnivå och specifika 
koordinater snabbt kan sökas upp och ritas ut. Vid utritning ritas då endast relevanta tiles ut, vilka de är 
kan bero på tileprovidern, men det kan t.ex. vara de som vid tidpunkten är synliga på enheten. Denna 
metod kräver, efter generingen av tilesen, generellt mindre beräkningskraft än generering av kartbild i 
realtid utifrån vektordata. Detta då den mesta bearbetningen av datan sker i förväg. (Sample och Loup 
2010) 



   
 
 

 

 

2.3 Tile Map Service 

En Tile Map Service (TMS) är en tjänst som utnyttjar tile caching för att generera en kartbild som är 
zoombar och bläddringsbar i realtid. En sådan tjänst använder sig av data från en server för att generera 
och cacha tiles som sedan kan delas ut till en klient via olika webbtjänster såsom WMS (Web Map 
Service) och WFS (Web Feature Service). (Nie, Xu och Liu 2011)  Skillnaden mellan dessa två är att en 
WMS delar med sig av tiles i rasterformat medan en WFS istället delar med sig av hela objekt, 
exempelvis vektorer (Yeşilmurat och İşler 2012).  

2.4 Koordinatsystem och projektioner 

2.4.1 Mercators Projektion 

Då jorden är krökt så går det inte att korrekt avbilda jorden på en platt rektangulär karta. Istället brukar 
olika projektioner av jorden på en karta att användas, en av de vanligt förekommande är Mercators 
projektion. Detta är en projektion som bevarar riktningar korrekt och används därmed ofta på 
exempelvis sjökort. Just denna projektion är intressant för examensarbetet då de flesta stora internet-
karttjänster använder sig av denna. (Osborne 2013) 

2.4.2 EPSG:4326 (WGS 84) 

World Geodetic System 1984 (WGS 84) eller EPSG:4326 är det mest använda referenssystem för att 
ange punkter på jorden. Koordinaterna består av longitud och latitud och de är detta system som bland 
annat används i det satellitbaserade GPS-systemet. (Smith 1987) 

Figur 2-1 Visualisering av tiles 



    5 

public static Pair<Integer,Integer> LatLngToTileCoords(LatLng nw, int zoom) 

{ 

 int mapSize    = (int) Math.pow(2, zoom); 

 double lon = nw.longitude + 180; 

 double lonPercent = lon/360.0; 

 //Get x value 

 int x = (int) Math.floor(mapSize*lonPercent);   

 double latRad = nw.latitude*Math.PI/180; 

 // get y value 

 double mercN = Math.log(Math.tan((Math.PI/4)+(latRad/2))); 

 int y     = (int) ((mapSize/2)-(mapSize*mercN/(2*Math.PI))); 

 y = fixYCoordinate(y,zoom); 

   

 return new Pair<Integer, Integer>(x,y); 

} 

2.4.3 EPSG:900913 / EPSG:3857 

EPSG:900913 är ett referenssystem som anger koordinaterna x och y i meter från en referenspunkt. 
Detta system används ofta av webbkarttjänster såsom Google Maps och OpenStreetMap. (EPSG.io 
EPSG:3857, 2014) 

2.4.4 Tile-koordinater 

För att referera till olika tiles på en karta förekommer olika varianter av tile-koordinater. Den vanligast 
förekommande består av tre siffror, ett för zoomnivå samt ett för horisontell position (x) och en för 
vertikal position (y). Med detta koordinatsystem består världen på den yttersta zoomnivån endast av en 
tile. Vid inzoomning delas denna upp i fyra stycken tiles, som i sin tur delas upp i fyra tiles var på nästa 
zoomnivå. Koordinaterna x och y bestäms på varje zoomnivå efter vilket nummer de är i ordningen från 
en referens-tile som vanligtvis är antingen uppe eller nere i det vänstra hörnet. Exempel på hur tile-
koordinater kan fungera kan ses i Figur 2-1. (Google Maps Documentation Tile Coordinates, 2014) 

2.4.5 Koordinatkonvertering 

2.4.5.1 EPSG:4326 till Tile-koordinater 

Med konvertering från EPSG:4326 till tile-koordinater menas att man utifrån latitud och longitud samt 
en specifik zoom-nivå som argument ska returnera x- och y-koordinaterna för den tile som den givna 
koordinaten ligger på med den specificerade zoom-nivån. Nedan ses ett exempel på en sådan algoritm 
där mapsize är antalet tiles i x- respektive y-led på den specificerade zoomnivån: 

 
 

2.4.6 Hilbertkurva 

En Hilbertkurva är en kurva som fyller ut en yta av bestämd, diskret storlek.  Den kan exempelvis 
användas för att skapa ett spatialt index för en del av en yta utifrån dess två koordinater. Kurvan är 
uppbyggt på sådant sätt att två punkter på kurvan med närliggande index också kommer att ha 
närliggande koordinater. (Yeşilmurat och İşler 2012) En algoritm enligt Hamilton och Chaplin (2008) 
för att ta fram det spatiala indexet för en punkt kan ses i Figur 2-2: 



 
 
 

2.5 Systemuppbyggnad

Ett system med den eftersökta funktionaliteten består ofta av tre lager: front
end. I front-enden finns lämpligtvis användarinterfacet, 
data i back-enden. (Nie, Xu och 

 

 

 

2.5.1 Datalagring 

Datalagringsdelen innehåller den GIS
varianter av lagring att använda, bland annat kan en PostGIS
och Hailing Liu 2011). Det finns även fler alternativ, såsom  Geodatabase (
server (Nie, Xu och Hailing Liu

Figur 2-3 Modell för systemuppbyggnaden

Figur 2-2 Algoritm för att ta fram spatialt index

 

 

Systemuppbyggnad 

Ett system med den eftersökta funktionaliteten består ofta av tre lager: front-end, middleware och back
enden finns lämpligtvis användarinterfacet, olika tjänster i middlewaren och resurser och 

 Liu 2011) I Figur 2-3 vissas en modell för ett grundläggande

r den GIS-data som skall brukas. För detta finns det ett flertal möjliga 
varianter av lagring att använda, bland annat kan en PostGIS-databas kopplad till Geoserver 

Det finns även fler alternativ, såsom  Geodatabase (Esri, 2014
Hailing Liu 2011) eller en egen implementation.  

Modell för systemuppbyggnaden 

Algoritm för att ta fram spatialt index 

 

end, middleware och back-
olika tjänster i middlewaren och resurser och 

grundläggande system: 

data som skall brukas. För detta finns det ett flertal möjliga 
databas kopplad till Geoserver (Nie, Xu 

014), en vanlig SQL-



    7 

2.5.2 Server 

Servern bearbetar eventuellt GIS-datan samt vidarebefordrar den i någon form GIS-datan till klienten. 
Här kan till exempel en cache-hanterare finnas och den bör innehålla nödvändiga webbtjänster såsom 
WMS och WFS. (Nie, Xu och Hailing Liu 2011) 

2.5.3 Klient 

Klienten tolkar, behandlar eventuellt, samt visar upp datan för användaren på lämpligt sätt. Här bör 
själva karttjänsten som visar upp den slutgiltiga kartan ligga. Den kan exempelvis bestå av ett anpassat 
användarinterface grundat på karttjänster som Google Maps, Openlayers (Nie, Xu och Hailing Liu 
2011)  eller OpenStreetMapper. 

 

  



   
 
 

Chapter 3  
 
Metod 

3.1 Förstudie 

Artikelsökningar utfördes primärt genom sökningar i databaserna Scopus och Academic Search Premier 
samt genom sökningar på Google Scholar. I dessa sökningar användes olika kombinationer av relevanta 
nyckelord såsom: GIS, Tile Map Service (TMS), Web Map Service (WMS), Web Feature Service 
(WMS) och Tile Caching. I många fall har referenslistan i de funna artiklarna använts för att hitta mer 
information och källor angående ämnet. Även sökningar på Google har utnyttjas för att hitta mer basal 
information samt idéer på söktermer. 

3.2 Analys 

För att analysera olika alternativ avseende de krav som ställts på systemet har testimplementationer i 
olika former skapats där de tre parametrarna lagringsutrymme, beräkningskraft samt datakommunikation 
kunnat testas. Testen på behovet av lagringsutrymme utfördes genom att mäta hur mycket utrymme son 
upptogs på en enhets hårddisk/minneskort för olika metoder. Tester på den utnyttjade beräkningskraften 
samt användningen av datakommunikation har istället gjorts genom att testa olika varianter och 
nedteckna hur mycket datakommunikation samt beräkningskraft som upplevdes behövas relativt de 
andra metoderna. Inga konkreta siffror togs alltså fram för dessa parametrar. 

3.3 Implementation 

Implementationen utfördes med förstudien och analysen som grund. Som komplement till detta 
användes diverse utvecklarforum och sökmotorer för att få implementationshjälp. Även 
dokumentationen till använda tjänster och APIer användes för att skapa systemet. Systemet utvecklades 
stegvis genom att tidigt skapa ett fungerande system för att efterhand lägga till och testa ny 
funktionalitet. Mycket så kallad ”Trial-and-Error”-systematik användes för att ta reda på vilka 
tillvägagångssätt som fungerade och vilka som inte gjorde det. Det slutgiltiga systemets uppbyggnad 
togs inte fram förrän efter att många olika varianter hade testats och det ansågs att kunskaperna för att 
skissa upp ett godtagbart system hade förvärvats.  

3.4 Utvärdering 

Utvärderingen av systemet gjordes med utgångspunkt från analysen samt genom test av 
implementationen. Större delen av detta gjordes genom mänsklig interaktion med systemet, det vill säga 
att systemet och applikationen testades manuellt av samma person som implementerade det.   
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Chapter 4  
 
Förstudie 

4.1 Systemets Beståndsdelar

 

4.1.1 Upplägg 

En simpel modell för hur systemet togs tidigt fram och den består av tre stycken huvuddelar: 

• En datalagringsdel, som innehåller den GIS

• En server som i någon form 
datan.  

• En klient som tolkar, eve
 

 
 Figur 4-1 Grundläggande modell av systemet

 

Systemets Beståndsdelar 

met togs tidigt fram och den består av tre stycken huvuddelar: 

n datalagringsdel, som innehåller den GIS-data som skall brukas.  

En server som i någon form vidarebefordrar datan till klienter och som eventuellt bearbetar 

En klient som tolkar, eventuellt behandlar, samt visar upp datan för användaren på lämpligt sätt.

 Grundläggande modell av systemet 

 

met togs tidigt fram och den består av tre stycken huvuddelar:  

datan till klienter och som eventuellt bearbetar 

ntuellt behandlar, samt visar upp datan för användaren på lämpligt sätt. 



4.1.2 Beslutsgång 

Med utgång från förundersökningen har 
fram. Det fanns ett antal olika delar som behövde undersökas kring samt tas beslut om. Först och främst 
behövde beslut tas kring vilka delar som skulle utnyttja redan existerande lösningar och vilka delar som 
skulle implementeras. I de fall redan färdiga lösningar skall utnyttjas var det nödvändigt att även 
fastställa vilka lösningar som finns och vilka som skall användas.  De delar som beslut behövde tas kring 
var följande: 

a) Ska en helt färdig lösning eller en helt/delvis egen 
b) På vilket sätt ska GIS

Efter detta behövdes även beslut tas kring vilka tekniska lösningar
implementeras. Dessa kan sammanfattas i följande punkter:

c) Vad för typ av data ska läggas över kartan, vektorer eller b
o Hur mycket ska 

d) Vad för typ av data ska lagras på klienten vid cachning, vektorer eller bilder?

I Figur 4-2 kan ses en visualisering av beslutsprocessen.

 
 

4.1.3 Datalagring 

Lagring av GIS-data kan ske på flertalet olika sätt, nedan presenteras ett antal möjliga lösningar.

4.1.3.1 PostGIS 

PostGIS är en databastyp som bygger på en SQL
PostGIS gentemot en mer generell SQL

Figur 4-2 Visualisering av beslutsgången

förundersökningen har ett antal olika tillvägagångssätt för implementationen tagits 
fram. Det fanns ett antal olika delar som behövde undersökas kring samt tas beslut om. Först och främst 
behövde beslut tas kring vilka delar som skulle utnyttja redan existerande lösningar och vilka delar som 

as. I de fall redan färdiga lösningar skall utnyttjas var det nödvändigt att även 
fastställa vilka lösningar som finns och vilka som skall användas.  De delar som beslut behövde tas kring 

Ska en helt färdig lösning eller en helt/delvis egen lösning? 
På vilket sätt ska GIS-datan lagras? 

Efter detta behövdes även beslut tas kring vilka tekniska lösningar som skulle användas och 
implementeras. Dessa kan sammanfattas i följande punkter: 

Vad för typ av data ska läggas över kartan, vektorer eller bilder? 
Hur mycket ska renderas på servern respektive klienten? 

Vad för typ av data ska lagras på klienten vid cachning, vektorer eller bilder?

kan ses en visualisering av beslutsprocessen. 

e på flertalet olika sätt, nedan presenteras ett antal möjliga lösningar.

PostGIS är en databastyp som bygger på en SQL-databastyp vid namn PostgreSQL
en mer generell SQL-databas är att PostGIS innehåller anpassade funktioner för 

Visualisering av beslutsgången 
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för implementationen tagits 
fram. Det fanns ett antal olika delar som behövde undersökas kring samt tas beslut om. Först och främst 
behövde beslut tas kring vilka delar som skulle utnyttja redan existerande lösningar och vilka delar som 

as. I de fall redan färdiga lösningar skall utnyttjas var det nödvändigt att även 
fastställa vilka lösningar som finns och vilka som skall användas.  De delar som beslut behövde tas kring 

som skulle användas och 

Vad för typ av data ska lagras på klienten vid cachning, vektorer eller bilder? 

e på flertalet olika sätt, nedan presenteras ett antal möjliga lösningar. 

databastyp vid namn PostgreSQL. Skillnaden på 
databas är att PostGIS innehåller anpassade funktioner för 



   
 
 
lagring och behandling av olika typer av geometriska och geografiska data. Det finns dessutom flertalet 
färdiga WMS och WFS som kan tolka data från en sådan databas. (källa: http://postgis.net/) 

4.1.3.2 Geodatabase 

Geodatabase är en databaslösning för lagring av GIS-data som är utvecklad av ESRI Inc. Denna databas 
är anpassat för deras egna geografiska system ArcGIS och kostar pengar att ta del av. (Esri, 2014) 

4.1.4 Server 

4.1.4.1 Potentiella beståndsdelar – Server/Klient 

Det finns flertalet möjliga alternativ till vilka funktioner av systemet som ska implementeras på servern 
och vilka som ska implementeras på klienten.  I princip skulle servern kunna bestå av en tjänst som 
bara skickar obehandlad data från datalagringen direkt till klienten. Detta kräver dock en del 
beräkningskraft från  klienten och är inte heller så lätt att porta till andra typer av klienter. Alternativet 
till detta är att lägga en eller flera funktioner på servern som sedan skickar behandlad GIS-data till 
klienten. Behandlad GIS-data är dock  generellt större vilket gör att det kräver mer av 
kommunikationen mellan server och klient. De delar som kan implementeras på serverdelen är: 

• Val av vilken data som ska skickas till klienten utifrån koordinater 
• Tile caching 
• Behandling av flertalet lager av data 

 

4.1.4.2 Egen Lösning 

En möjlighet för servern är att implementera alla delar själv. Detta kan, beroende på hur mycket som ska 
utföras på servern, vara mer eller mindra komplext. En fördel med att göra en helt egen implementation 
är att den är flexibel och det går att utforma den helt efter de egna behoven. Nackdelen är att det tar tid 
att göra samt att visa delar kan vara komplicerade att implementera på ett fullgott sätt. 

4.1.4.3 Geoserver 

Geoserver är en open-source server för hantering och utdelning av GIS-data. Den innehåller redan 
färdiga metoder för många av de funktioner som uppgiften kan kräva av en server. Servern kan hämta 
data från en PostGIS-databas och sedan dela ut denna data i ett stort antal format. Den innehåller både en 
WMS och en WFS, så den kan med andra ord generera och skicka både kartbilder och vektordata till en 
klient. Servern innehåller även en implementation för tile caching vilket möjliggör simpel överföring av 
bilder till klienten som alltså inte behöver genereras lokalt. En stor del av det som kan tänkas behövas 
för serverdelen av systemet finns med andra ord implementerat i denna lösning och kan relativt enkelt 
utnyttjas för att uppnå uppgiftens syfte. (Geoserver 2014) 
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4.1.5 Klient 

4.1.5.1 Egen Lösning 

Beroende på vilka komponenter av systemet som beslutas ligga på klienten så kan en egen lösning 
variera mycket i komplexitet. Om man däremot antar att större delen av arbetet kommer att göras på 
servern och klienten bara tar emot data och ritar upp denna direkt på en karta så är det relativt simpelt att 
implementera en egen lösning. För presentationen av datan finns ett flertal lösningar både vad gäller 
bakgrundskarta och overlay.  

Android MapView/Google Maps API 

Android erbjuder ett API som med hjälp av Google Maps och dess API gör det lätt att integrera en karta 
med diverse möjliga användningsområden i en Androidapplikation. Man kan bland annat rita linjer på 
kartan, man kan lägga bilder på den och man kan skapa en tileprovider som förser kartan med tiles från 
valfri källa. (Google Maps Android API v2, 2014) 

OpenLayers 

OpenLayers är ett JavaScript bibliotek som möjliggör presentation av flertalet lager av kartor i 
exempelvis en webbläsare eller annan applikation som kan läsa Javascript. I Open Layers kan man med 
enkelhet välja bakgrundskarta från valfri tjänst såsom Google Maps, Open Street Mapper, Bing Maps 
etc. (OpenLayers, 2014) 

OSMDroid 

OSMDroid är ett bibliotek som ska vara i princip utbytbar mot Androids MapView med den skillnaden 
att Open Street Mapper används som standardkartleverantör istället för Google Maps. (Github 
OSMDroid, 2014) 

4.1.5.2 Redan Färdiga Kompletta Lösningar 

Det finns redan ett antal snarlika lösningar, många av dessa saknar dock en del för uppgiften viktiga 
funktioner. Dessutom är de flesta av de existerande lösningarna betaltjänster. 
  



   
 
 

 

4.2 Analys 

 
Som utgångspunkt vid beslut om tillvägagångssätt krävs analys av olika lösningar utifrån de tre krav 
som ställts på lagringsutrymmesbehov, prestandakrav samt möjligheten att klara av intermittent 
datakommunikation. Nedan följer analys av detta som gjort med hjälp av olika testimplementationer. 

4.2.1 Lagringsutrymme 

Då lagringsutrymme på en mobilenhet kan vara en kraftigt begränsande källa så har tester utförts på 
olika metoder för att kunna analysera vilken metod som passar. Fyra olika metoder har testats för ett 
relativt stor mängd vektordata utspritt över tre svenska städer (Linköping, Sundsvall och Strömstad). 
Nedan beskrivs de olika metoderna som hur anspråket på lagringsutrymme undersöktes. 

Vektordata: Beskriver storleken på alla data i vektorformat, denna undersöktes genom att kolla 
storleken på en PostGIS databasen där vektorerna låg lagrade. 
Png-overlay: Beskriver storleken på alla vektorer omvandlade till png-bilder genom tile caching.  
Png-bakgrundskarta: Beskriver storleken på bakgrundskartan nedsparad som png-bilder i motsvarande 
struktur som tile cachingen i förra metoden. Bakgrundskartan bestod i detta fall av OpenStreetMap data. 
Kombinerat: Beskriver hur mycket lagringsutrymme som behövdes då alla png-bilder från metod två 
slogs ihop med motsvarande bild från metod tre och sparades som png-bilder i samma struktur som 
tidigare.   

 
För ”Png-overlay”-metoden användes inbyggd tile caching i tjänsten Geoservers för att få fram siffrorna. 
För det tre senare beskrivna metoderna cachades inte alla möjliga zoomnivåer, utan bara de 
zoomnivåerna som ansågs vara relevanta. Vill man ha möjlighet till ännu mer inzoomning så kommer 
siffrorna att stiga markant då varje tile delas upp i fyra nya tiles för varje inzoomning.  
 
Noteras ska att inga siffror ska ses som exakt data då felkällor mycket väl kan finnas i de olika 
metoderna. Dessutom finns det många fler metoder för att undersöka varje variant. De ska istället ses 
som ungefärliga förhållanden mellan det krävda lagringsutrymmet för de olika varianterna av GIS-data. 
Då skillnaderna trots allt är ganska stora så kan siffrorna trots inexakthet ändå mycket väl användas som 
beslutsunderlag. 

 

 

Metod Storlek 

(Mb) 

Vektordata 28 

Png-overlay 470 

Png-bakgrundskarta 1111 

Kombinerat 5002 

Tabell 4-1 Analys av olika metoders krav på lagringsutrymme 
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Dessa tester visar tydligt att det vore önskvärt ifall all lagring och datakommunikation skulle kunna ske i 
vektorform hel vägen från lagring via servern och till klienten. Frågan är därmed huruvida andra faktorer 
begränsar och gör detta alternativ mindre önskvärt. Man kan även se att en lösning helt baserad på den 
kombinerade metoden inte är så lämpligt då den tar upp väldigt mycket utrymme vid cachning på 
klienten samt även skulle ta relativt lång tid att överföra mellan server och klient. 

4.2.2 Beräkningskraft 

Då lagring av GIS-datan i vektorformat behöver betydligt mindre lagringsutrymme än de andra 
alternativen så hade det varit ett bra tillvägagångssätt ifall det gick att skicka den datan från servern och 
rita upp denna på klienten. Detta testades dock på en relativt beräkningskraftig Androidenhet och även 
vid test med selektivare urval av data (exempelvis med bara en stad utritad) så var det tydligt att denna 
metod tog alldeles för mycket beräkningskraft i anspråk.  

Som även kan ses från tester i förgående del så är metoden med kombinerade tiles inte att rekommendera 
av lagringsutrymmesskäl. Test av denna metod med fokus på beräkningskraften på en klient visar dock 
att metoden fungerar tillfredsställande utan upplevd fördröjning efter att tilesen har blivit laddade. Detta 
gäller även vid test med två lager, det ena med bakgrundskarta och det andra med png-overlay. 

Då skillnaderna i upplevd systemhastighet för de olika metoderna väldigt stor så utfördes inga fler 
nogrannare tester för att få fram exakta skillnader. 

4.2.3 Intermittent Datakommunikation 

Vid intermittent datakommunikation är det viktigt att så mycket som möjligt av den relevanta datan 
antingen finns lagrad på klienten eller kan skickas över med så lite informationsutbyte som möjligt. Som 
kan ses tidigare i rapporten så tar GIS-datan lagrad i vektorformat upp betydligt mindre utrymme än 
alternativen och går därmed även snabbare att skicka mellan server och klient. Vid god nätverkstäckning 
kan däremot png-tiles skickas och dessa kan enkelt cachas på klienten inför tillfällen med sämre 
täckning.  

 
 

  



 
 
 

4.3 Varianter 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och analyser samt med utgång från förundersökningen har ett 
flertal olika modeller för hur det färdiga systemet skulle kunna vara uppbyggt 
fram . Även olika kombinationer av d

4.3.1 Modell 1 

 

 

Beskrivning: Som ett första test skapades ett mycket enkelt system där 
skickades direkt mellan databasen 
rendera ett vektorlager ovanpå en existerande karttjänst. I detta fall 
att rita vektorerna ovanpå kartan. 

 Fördelar:  

• Det är ett simpelt system som är lätt att skapa
• All vektorinformation finns på klienten efter förfrågan
• Tar inte så mycket lagringsutrymme

 Nackdelar: 

• All data skickas på en gång, ingen selektivitet från serverns 
• Lösningen kräver bra kommunikationsmöjligheter med servern då ingen data cachas på 

klienten 

• Det krävs bra beräkningskraft på klienten för uppritning av vektordatan på kartan
 

Figur 4-3 Förslag på modell för systemet

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och analyser samt med utgång från förundersökningen har ett 
olika modeller för hur det färdiga systemet skulle kunna vara uppbyggt diskuterats och testats

fram . Även olika kombinationer av dessa modeller är möjliga som lösningar till uppgiften

Som ett första test skapades ett mycket enkelt system där all 
skickades direkt mellan databasen och klienten vid förfrågan. Klienten använde sedan denna data för att 
rendera ett vektorlager ovanpå en existerande karttjänst. I detta fall har Google Maps API användes för 

.  

Det är ett simpelt system som är lätt att skapa 
All vektorinformation finns på klienten efter förfrågan 

å mycket lagringsutrymme i anspråk på klienten 

All data skickas på en gång, ingen selektivitet från serverns sida 

Lösningen kräver bra kommunikationsmöjligheter med servern då ingen data cachas på 

Det krävs bra beräkningskraft på klienten för uppritning av vektordatan på kartan
 

Förslag på modell för systemet 

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och analyser samt med utgång från förundersökningen har ett 
diskuterats och testats 

essa modeller är möjliga som lösningar till uppgiften. 

all vektorinformationen 
. Klienten använde sedan denna data för att 

Google Maps API användes för 

Lösningen kräver bra kommunikationsmöjligheter med servern då ingen data cachas på 

Det krävs bra beräkningskraft på klienten för uppritning av vektordatan på kartan 



4.3.2 Modell 2 

 

 

Beskrivning: För att göra GIS-datan kompatibel med fler existerande system konverterades denna till 
PostGIS-format. PostGIS är ett databassystem som bygger på SQL och som är till för att lagra 
geografiska data. Denna databas kan sedan läsas direkt av diverse färdiga lösningar på servrar, i detta fall 
användes en server som heter Geoserver. Denna löser problemet med urval av data samt har även 
inbyggd tile-caching och kan därmed generera tiles 
servern och kan via en webbserver sedan hämtas av en klient i png
sedan ritas ut som overlay på en karttjänst. 

 Fördelar:  

• Servern erbjuder selektivt urval av vilken data som ska skickas
• Det bereds möjlighet att cacha och studera data offline
• Lösningen kräver inte mycket beräkningskraft av klienten

 Nackdelar: 

• Det krävs mycket lagringsutrymme på klienten om alla tiles ska cachas
• Det tar längre tid att skicka png

 

Figur 4-4 Förslag på modell för systemet

datan kompatibel med fler existerande system konverterades denna till 
PostGIS är ett databassystem som bygger på SQL och som är till för att lagra 

as kan sedan läsas direkt av diverse färdiga lösningar på servrar, i detta fall 
användes en server som heter Geoserver. Denna löser problemet med urval av data samt har även 

caching och kan därmed generera tiles utifrån vektordatan. Dessa tile
servern och kan via en webbserver sedan hämtas av en klient i png-format och sparas på enheten för att 
sedan ritas ut som overlay på en karttjänst.  

Servern erbjuder selektivt urval av vilken data som ska skickas 

jlighet att cacha och studera data offline 

Lösningen kräver inte mycket beräkningskraft av klienten 

Det krävs mycket lagringsutrymme på klienten om alla tiles ska cachas 

Det tar längre tid att skicka png-tiles än det tar att skicka vektordata mellan klient och
 

Förslag på modell för systemet 
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datan kompatibel med fler existerande system konverterades denna till 
PostGIS är ett databassystem som bygger på SQL och som är till för att lagra 

as kan sedan läsas direkt av diverse färdiga lösningar på servrar, i detta fall 
användes en server som heter Geoserver. Denna löser problemet med urval av data samt har även 

vektordatan. Dessa tiles lagras sedan på 
format och sparas på enheten för att 

 

mellan klient och server 



 
 
 
4.3.3 Modell 3 

 

  

 

Beskrivning: Denna lösning utgår från samma koncept som 
lösning genereras inga tiles på servern utan den skickar 
med hjälp av en WFS på servern.

 Fördelar:  

• Möjlighet till selektivt urval av 
• Det bereds möjlighet att cacha och studera data offline
• Lösningen kräver mindre lagringsutrymme på klienten än vid 
• Snabbare datakommunikation mellan server och klient

 Nackdelar: 

• Lösningen kräver mer av klienten vad gäller dess beräknings
• Selektivt urval av vektorer på klienten kan vara problematiskt i offline

färdiga algoritmer för detta kan användas
 
 

Figur 4-5 Förslag på modell för systemet

 

Denna lösning utgår från samma koncept som den förgående. Skillnaden är att i denna 
lösning genereras inga tiles på servern utan den skickar istället selektivt över vektorer direkt till klienten 

. 

elektivt urval av den data som ska skickas till klienten 

t bereds möjlighet att cacha och studera data offline 

Lösningen kräver mindre lagringsutrymme på klienten än vid användning
Snabbare datakommunikation mellan server och klient 

Lösningen kräver mer av klienten vad gäller dess beräkningskraft 
av vektorer på klienten kan vara problematiskt i offline-

färdiga algoritmer för detta kan användas 

 

Förslag på modell för systemet 

 

Skillnaden är att i denna 
er vektorer direkt till klienten 

användning av tiles 

-läge då inte serverns 



4.3.4 Modell 4 

 
 

 

Beskrivning: I detta alternativ kombineras 
att klienten ska kunna hämta både vektordata och tiles
som ska skickas skulle till exempel kunna bero 
om, om man vill cacha datan 
lagringsutrymme. 

 Fördelar:  

• Lösningen är flexibel och anpassningsbar till olika varianter av enheter samt
situationer. 

• All fördelarna från de föregående två modellerna kan utnyttjas, beroende på vad som 
behöves prioriteras. 

 Nackdelar: 

• Det blir ett mer komplext system att ta fram
• Det kan vara svårt att skapa en lösning där användaren inte märker övergån

användning tiles och vektordata

 

Figur 4-6 Förslag på modell för systemet

: I detta alternativ kombineras ”modell 2” och ”modell 3” som beskrivits ovan på det sättet 
att klienten ska kunna hämta både vektordata och tiles från servern beroende på situationen. 

skulle till exempel kunna bero på det efterfrågade lagret, vilken zoom
datan eller ej, beräkningskraften på klienten eller dess tillgängliga 

Lösningen är flexibel och anpassningsbar till olika varianter av enheter samt

All fördelarna från de föregående två modellerna kan utnyttjas, beroende på vad som 
 

Det blir ett mer komplext system att ta fram 

Det kan vara svårt att skapa en lösning där användaren inte märker övergån
tiles och vektordata 

Förslag på modell för systemet 
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som beskrivits ovan på det sättet 
beroende på situationen. Vad för data 

zoom-nivån det handlar 
på klienten eller dess tillgängliga 

Lösningen är flexibel och anpassningsbar till olika varianter av enheter samt olika 

All fördelarna från de föregående två modellerna kan utnyttjas, beroende på vad som 

Det kan vara svårt att skapa en lösning där användaren inte märker övergången mellan 



 
 
 

Chapter 5  
 
Implementation

5.1.1 Systemet 

Det färdiga systemet blev en variant av den framtagna modell 4 enligt 
som implementerats medan de blåa är de färdiga  

 
 

Det som framförallt är nytt här är kombinationen av användandet av tiles och vektorer. Detta har gjorts i 
ett försöka att utnyttja fördelarna med de båda 
Tiles ska användas då lagringsutrymme och datakommunikation inte begränsar medan beräkningskraften 
kan ses som en starkt begränsande faktor. I det motsatta fallet skall istället vektorer användas vilket 
leda till att för- och nackdelarna med metoderna optimeras.

5.1.2 Datalagring 

Systemet har designats med PostGIS som källa för GIS
programvara som är enkel att använda samt passar inte bra med resten av systemet. I oc

Figur 5-1 Modell för det färdiga systemet

 

Implementation 

Det färdiga systemet blev en variant av den framtagna modell 4 enligt Figur 5-1, det röda är de delarna 
som implementerats medan de blåa är de färdiga lösningar som använts: 

Det som framförallt är nytt här är kombinationen av användandet av tiles och vektorer. Detta har gjorts i 
ett försöka att utnyttja fördelarna med de båda varianterna samtidigt som deras nackdelar minimeras.
Tiles ska användas då lagringsutrymme och datakommunikation inte begränsar medan beräkningskraften 
kan ses som en starkt begränsande faktor. I det motsatta fallet skall istället vektorer användas vilket 

och nackdelarna med metoderna optimeras. 

Systemet har designats med PostGIS som källa för GIS-data. Detta för att PostGIS är en gratis 
programvara som är enkel att använda samt passar inte bra med resten av systemet. I oc

Modell för det färdiga systemet 

 

, det röda är de delarna 

Det som framförallt är nytt här är kombinationen av användandet av tiles och vektorer. Detta har gjorts i 
varianterna samtidigt som deras nackdelar minimeras. 

Tiles ska användas då lagringsutrymme och datakommunikation inte begränsar medan beräkningskraften 
kan ses som en starkt begränsande faktor. I det motsatta fallet skall istället vektorer användas vilket ska 

data. Detta för att PostGIS är en gratis 
programvara som är enkel att använda samt passar inte bra med resten av systemet. I och med detta 
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krävs det ett program som konverterar den data som ska användas till PostGIS-format. Denna 
konverteringsalgoritm är specifik för alla olika datasorter, men är generellt simpel att skapa och kommer 
därför inte beskrivas mer i detalj här.  

 

5.1.2.1 Beskrivning av PostGIS  

PostGIS använder sig av i princip samma syntax som en vanlig SQL-databas. Den har dock ett antal 
extra datatyper och funktioner. Databasen använder sig av märkspråket ”Well-known text” (WKT) för 
beskrivning av vektorgeometri. Nedan följer en kort beskrivning av det som är relevant för detta projekt: 

Datatyper:  
• ������� 	
 - En geografisk punkt med koordinaterna x och y. 
• ������������ 	�, �� 	�, �� 	�, … . 
 – En linje som går mellan de givna punkterna 
• ���������� 	�, �� 	�, �� 	�, �� 	�, … . 
 – En polygon med de givna hörnpunkterna 

 

Vid insättning i databasen krävs också ett så kallat ”Spatial Referencing System Identifier” (SRID) som 
anger vilket koordinatsystem datan är lagrad i. 

 
Funktioner: 

• ST_GeographyFromText(text WKT, SRID) – konverterar ett objekt i WKT till ett 
georefererat objekt som kan sparas i databasen. 

• ST_AsEWKT(geography g) – returnerar ett objekt från databasen tillsammans med dess 
SRIF som WKT. 

Exempel: 

• Skapa tabell: CREATE TABLE mapTable�id integer NOT NULL, the_geog geography� 

LINESTRING, 4326
, CONSTRAINT mapTable_pkey PRIMARY KEY �id

 

• Insättning:  ����� ���� mapTable>?@, AℎCDEFDG HI�J� ��_�CKLMNOℎ	PMKQ�C�A� 
����������0 0, 1 1, 2 2
, 4326
  

 
(PostGIS, 2014) 

5.1.3 Server 

Serverdelen av systemet består av två delar: en redan färdig lösning i form av Geoserver och en 
egenutvecklad webbserver som ligger som ett lager mellan Geoserver och klienten. Detta alternativ har 
valts då Geoserver är en gratis tjänst som erbjuder den funktionalitet som efterfrågas för detta projekt 
samt att det enkelt kopplas till den valda lagringsvarianten PostGIS. Tester av Geoserver har även visat 
att systemet har fungerat till belåtenhet. Den egenutvecklade webbservern har lagts till som mellanlager 
för att göra systemet mer anpassningsbart samt för att hålla det mer skyddat mot uppdateringar och 
förändringar i Geoserver. Det är även webbservern som bestämmer vilken data som ska skickas till 
klienten, vektorer eller tiles. 

 

5.1.3.1 Geoserver 

 

Admin Interface 

Geoserver har ett webbaserat interface för att utföra administrativa  ändringar. Man kommer åt det via 
en webbläsare, vid standardinstallation är adressen för att komma åt interfacet 
http://localhost:8080/geoserver/web. 

  
Stores 



   
 
 
I Geoserver finns det så kallad stores som skapar en koppling till en datakälla bestående av vektor- eller 
rasterdata. Datakällan kan bestå av filer i vissa format, exempelvis ”shapefiles” eller ”GeoTiff”. Den kan 
bestå av en mapp eller så kan den bestå av en databastabell i en PostGIS databas. Lagringen av en store 
kan sedan vara i fyra olika format: Rasterdata i en fil, vektordata i en fil, vektordata i en databas eller en 
vektorserver (WFS). För att skapa en koppling till en PostGIS-databastabell skapar man en ny store och 
skriver där in all nödvändig information för att kontakta databasen.  

 
Layers 

För att göra ett lager med data tillgängligt utåt måste man skapa ett lager som innehåller datan från en 
store. Detta görs genom att välja ”add new resource” under menyalternativet ”layers”. Där kan man välja 
vilken data som ska användas, specificera vilket koordinatsystem som används, bestämma utseendet på 
datan som ska publiceras samt göra inställningar för tile caching med mera. 

 
Tile Caching 

Under menyalternativet ”tile caching” kan man ställa in diverse inställningar var gäller tile caching. 
Bland annat kan man ställa in vilka tjänster som ska vara integrerade och aktiverade för de cachade 
tilesen (exempelvis WMS). Man kan även ställa in i vilket format tilesen ska cachas, t.ex. png eller jpeg, 
samt hur mycket lagringsutrymme den totala cachen får som mest ta upp på servern. I undermeny-
alternativet ”tile layers” kan man se de lager som har tile caching aktiverat och få en förhandsvisning av 
dem. Man kan även, genom att trycka på inställningen ”seed/truncate”, välja att cacha ner alla tiles inom 
en viss bounding box som man själv väljer. Med andra ord kan man om man vill exempelvis generera 
tiles för all data som lagret innehåller och spara ner det i en mappstruktur på servern. 

 
WMS 

Geoserver innehåller en tjänst för att generera rasterdata från vektordata samt för att begära ut rasterdata 
från servern.  Data kan fås från WMS:en genom adressen [GeoserverAdress]/wms?service=wms där 
man sedan lägger till ytterligare parametrar efter för att specificera vad som eftersökes. Nedan 
presenteras relevanta parametrar som använts i projektet: 

 
Request: Bestämmer vilkens sorts förfrågan det handlar om. Det finns sex stycken olika typer av 

förfrågningar tillgängliga, men den enda som är relevant för projektet är ”GetMap” som returnerar en 
kartbild för det efterfrågade området och innehållet. Beroende på förfrågningstyp finns det olika 
parametrar som kan skickas in, de som beskrivs nedan är för GetMap.  
 

Version: Versionsnumret av WMS, en av 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 och 1.3.  
 
Layers: Vilket/vilka lager som ska vara med på kartan. 
 
Srs: Det spatiala referenssystemet som ska användas, exempelvis EPSG:4326 eller EPSG:900913 
 
Bbox: Den bounding box som begränsar den efterfrågade datan, anges i det givna koordinatsystemet. 
Exempelvis: bbox=-50.34,20.4123,-40.54,58.67 
 
Width: Bredden, i pixlar, på kartan som ska returneras. 
 
Height: Höjden, i pixlar, på kartan som ska returneras. 
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Format: Formatet på det som returneras, det finna ganska många alternativ. Exempel på relevanta 
kan vara png, jpeg, gif, GeoTiff, PDF, KML samt som OpenLayers-HTML. För png som används i 
systemet är parametern image/png. 
 
Transparent: Bestämmer om kartbakgrunden ska vara transparent eller ej, kan vara true eller false. 
 

Exempel på en förfrågan: 

http://localhost:8080/geoserver/wms?request=GetMap&service=wms&version=1.1.1&srs=EPSG:90
0913&layers=workspace:maptable&format=image/png&height=256&width=256&transparent=true& 
bbox=-50.34,20.4123,-40.54,58.67 
 

 

WFS 

Geoserver innehåller även en tjänst från vilken man kan begära ut vektordata i olika format. Data från 
den tjänsten kan i likhet med WMS:en fås genom adressen [GeoserverAdress]/wfs?service=wfs med rum 
för fler parametrar att skickas med. Parametrar relevanta för projektet presenteras nedan: 

 
Request: Precis som i WMS:en bestämmer denna parameter vilkens sorts förfrågan det handlar om. 

Det finns ett antal olika typer av förfrågningar tillgängliga, men den enda som är relevant för projektet 
är ”GetFeatures” som returnerar vektorerna för det efterfrågade området och innehållet. Beroende på 
förfrågningstyp finns det olika parametrar som kan skickas in, de som beskrivs nedan är för 
GetFeatures. 

 
Version: Versionsnumret av WFS, en av 2.0.0,  1.1.0 och 1.0.0 
 
TypeNames: Namnet på datalagret som ska hämtas 
 
OutputFormat: Formatet på det som returneras, även här finns det ganska många alternativ. Det som 
är mest relevant för projektet är JSON (skrivs ”application/json”) men det går även att välja att få 
returen som en shapefile eller is csv-format. 

 
Bbox: Den bounding box som begränsar den efterfrågade datan. 
 
Exempel på en förfrågan: 
http://localhost:8080/geoserver/wfs?service=wfs&%20version=2.0.0&request=GetFeature&typeNam
es=workspace:maptable&outputFormat=application/json&bbox=-50.34,20.4123,-40.54,58.67 
 
(Geoserver, 2014) 
 

5.1.3.2 Egen Webbserver 

Webbservern har utvecklats som ett Web API projekt i C#, detta i enlighet med GoldPen Computings 
andra egna system. Servern innehåller två olika funktioner som kan kallas från klienten: 
GetOverlayType och GetOverlay. 

 
• GetOverlayType(int x, int y, int zoom) -  En funktion som returnerar vilken typ av svar som 

kan förväntas från servern, tile eller vektorer. Vilket svar som kan förväntas skulle kunna 
bero på flertalet parametrar, men i detta system beror det helt på den aktuella zoomnivån. 

• GetOverlay(String tileFile = “”, int x, int y, int zoom) – Returnerar antingen den efterfrågade 
tilen eller de efterfrågade vektorerna, beroende på parametrarna. ”TileFile” är en valfri 



   
 
 

RelativeLayout base = (RelativeLayout) findViewById(R.id.base); 

map =((MapFragment)    

getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)).getMap();  

MapProvider mapProvider = new MapProvider(getBaseContext(), map);  

mapProvider.GenerateMap(); 

   

Button button = new Button(getBaseContext()); 

button.setText("Cache"); 

CacheButtonProvider cacheProvider = new 

CacheButtonProvider(getBaseContext()); 

cacheProvider.GenerateCacheButton(button, map); 

base.addView(button); 
 

parameter som är sökvägen till en cachad tile. Denna parameter ska endast skickas med om 
det förväntade svaret är en tile. 

5.1.4 Klient 

Klienten har byggts i form av ett ”Android library project”, det vill säga ett bibliotek där kartan enkelt 
ska gå att lägga in i vilken Androidprojekt man än skapar. När biblioteket har inkluderats i ett projekt 
behövs endast en ”MapProvider” skapas från biblioteket och initieras med en Google Map. Om man 
dessutom vill kunna cacha tiles på klienten får man skapa en "CacheButtonProvider”. Detta plus 
generering av en fungerande karta samt caching-knapp kan skapas i enlighet med följande kod: 

 

Klientens olika beståndsdelar beskrivs nedan. 
 

5.1.4.1 MapProvider 

MapProvidern initieras med en koppling till huvudapplikationen (genom dess ”Context”) samt en 
Google Map. Den innehåller endast en publik funktion, ”GenerateMap” som skapar de nödvändiga 
tileProviderna, som kommer att beskrivas nedan, samt binder en kameralyssnare på kartan. Denna 
lyssnare håller koll på förändringar i kameran för att kunna rita upp nya vektorer då det är aktuellt samt 
rensa bort de vektorer som inte längre är i den synliga regionen på enheten. Den ser dessutom till så att 
det inte går att zooma längre in än en viss förutbestämd nivå. Lyssnaren ser ut som följande: 
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@Override 

public void onCameraChange(CameraPosition pos) 

{ 

  if(pos.zoom > maxZoomLevel) 

  {         

 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(maxZoomLevel)); 

  } 

 

double dist = DistanceBetweenPoints(new LatLng(lastLat, lastLon),     

pos.target); 

 

if(LargeEnoughChange(dist, pos.zoom)) 

  {  

 map.clear();      

 map.addTileOverlay(osmOverlay); 

 map.addTileOverlay(vectorOverlay); 

 lastLat =  pos.target.latitude; 

lastLon =  pos.target.longitude; 

GetAndDrawVectors(map.getProjection().getVisibleRegion().nearRight, 

(int) pos.zoom);     

  } 

  lastZoom = (int) pos.zoom; 

} 

 
Där DistanceBetweenPoints beräknar hur långt kameran har förflyttats sen sist och LargeEnoughChange 

bestämmer ifall förändringen är lagom stor för att en uppdatering ska vara nödvändig. 

5.1.4.2 TileProvider 

För att servera klientens karttjänst med tiles skapades två implementationer av  Google Maps API:ets 
inbyggda TileProvider. Den ena för att servera bakgrundskartbilden och den andra för att servera tiles 
från Geoserver innehållandes den egna GIS-datan. För att implementera en tileprovider behöver 
funktionen ”getTile” överlagras. Den funktionen kallas asynkront av karttjänsten med de tile-
koordinaterna för den tile som efterfrågas som parametrar. Funktionen ska returnera en tile som 
karttjänsten kan visa upp för användaren. I denna funktion har sedan egen funktionalitet lagts till för att 
få fram den bild som tilen ska bestå av. 

För bakgrundskartan kan en simpel funktion som hämtar rätt tile från en vald källa, exempelvis 
OpenStreetMapper, skapas och från denna bild skapas och returneras tilen i getTile.  

Funktionaliteten för overlay-lagren är mer komplext. Den använder sig av tre olika alternativa scenarion 
för vad som kan hända då getTile kallas. Först och främst har en funktion implementerats som kollar 
ifall den efterfrågade tilens bild redan finnas cachad på klienten, om den finns så laddas den, omvandlas 
till en tile och returneras. Finnes bilden inte cachad så skickas en förfrågan till servern om vad för slags 
data som kan förväntas returneras då de givna koordinaterna skickas in som parametrar, tiles eller 
vektorer. Ifall svaret är att en tile kommer att returneras så görs förfrågan, tilen hämtas från servern i 
form av en png-bild och denna omvandlas till en tile och returneras. Är svaret däremot att det är vektorer 
som kommer att returneras så laddas en transparent tile in som resultat till getTile. Samtidigt startas en 
tråd som hämtar hem vektorerna från servern och sparar in dem i en lokal databas på klienten. Mer 
information om både tråden och databasen kommer nedan. Vektorerna kommer sedan att efterfrågas och 
ritas upp av huvudtråden när de behövs. 

Exempel på hur GetTile funktionen kan ses nedan, i detta fall är det funktion ifrån den senare 
TileProvidern som visas. 

 



   
 
 

@Override 

public Tile getTile(int x, int y, int zoom) 

{ 

y = CoordinateConverter.fixYCoordinate(y, zoom);  

 byte[] image = ReadTileImage(x, y, zoom); 

return  image == null ? new Tile(TILE_WIDTH, TILE_HEIGHT, 

emptyTileImage) :  new Tile(TILE_WIDTH, TILE_HEIGHT, image); 

} 
 

public static int CreateSpatialIndex(int x, int y, int zoom) 

{  

 LatLng coords = new LatLng(x,y); 

 boolean rx = false; 

 boolean ry = false; 

 int s = 0; 

 int d = 0; 

 int n = (int) Math.pow(2, zoom); 

 for (s=n/2; s>0; s/=2)  

{ 

  rx = ((int) coords.latitude & s) > 0; 

  ry = ((int) coords.longitude & s) > 0; 

  d += s * s * Math.pow((3*(rx ? 1 : 0)), (ry ? 1: 0)); 

  coords = Rotate(s, coords, rx, ry); 

 } 

 return d; 

} 

 

private static LatLng Rotate(int n, LatLng coords, boolean rx, boolean ry) 

{ 

 int x = (int) coords.latitude; 

 int y= (int) coords.longitude; 

 if (!ry) { 

  if (rx) { 

   x = n-1 - x; 

   y = n-1 - y; 

  } 

  //Swap x and y          

  int t  = x; 

  x = y; 

  y = t; 

 } 

 return new LatLng(x,y); 

} 

  

 
 

5.1.4.3 VectorSQLiteHelper 

För att cacha vektorer på klienten och samtidigt kunna behålla möjligheten att efterfråga vektorer med 
hjälp av tile-koordinater har denna databashanteringsklass skapats på klienten. Denna klass skapar vid 
initiering, om de inte redan finns, ett antal databastabeller. Den skapar först och främst en tabell för varje 
relevant zoomnivå, vid namn Vectors_[ZoomNivå] där [ZoomNivå] är ersatt med siffran för den aktuella 
zoomnivån. Den skapar även en databastabell vid namn LevelDone.  

Vectors-tabellerna innehåller fyra kolumner, spatialIndex, featureId, lineString och layerId. 
Databashantering utgår ifrån Hilbertkurvan och det faktumet att antalet tiles för varje zoomnivå är lika 
med 2TFFU för att kunna generara ett unikt spatialt index för varje tile-koordinat. Algoritmen för detta 
kan ses nedan: 
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List<HttpVectorManager> httpvectorManagerList new 

ArrayList<HttpVectorManager>(); 

. 

. 

if(httpvectorManagerList.size() > 6) 

{ 

 httpvectorManagerList.get(0).cancel(true); 

 httpvectorManagerList.remove(0); 

} 

try 

{ 

httpvectorManagerList.add(new HttpVectorManager(map, context)); 

httpvectorManagerList.get(httpvectorManagerList.size()-

1).execute(x,y,zoom); 

} 

catch(Exception e) 

{ 

   … 

} 

 FeatureId är det id som vektorn har i Geoserver och layerId är id:et på det lager som innehåller vektorn. 
LineString är själva vektorn som en PolylineOptions  (från Google Maps API) omvandlat till en JSON-
sträng.  
 
LevelDone innehåller två kolumner, spatialIndex och zoom. I denna tabell skapas en ny rad när alla 
vektorer för en tile är färdigladdade och inlagda i databasen. Tabellen används sedan för att kolla ifall 
vektorerna ska laddas från servern för en given tile eller om alla aktuella vektorer redan finns i databasen 
och därmed bara behöver läsas därifrån. 

5.1.4.4 HttpVectorManager 

Denna klass skapas som en asynkron tråd och är till för att i bakgrunden hämta efterfrågade vektorer från 
servern och spara in dem i den lokala databasen utan att störa huvudtråden. Vektorerna omvandlas först 
till PolylineOptions  och sedan till JSON-strängar för att kunna läggas in i databasen. När strängen har 
hämtat alla vektorer den ska och sparat ner dem så lägger den in en rad i LevelDone tabellen i databasen 
för att markera att detta. Strängarna hanteras från TileProvidern, som ser till att strängarna startas och 
avbryts vid rätt tillfällen och med rätt parametrar samt att inte för många strängar körs parallellt. Detta 
görs enligt följande princip: 

 
 

5.1.4.5 CacheButtonProvider 

CacheButtonProvider initieras med en knapp samt den aktuella Google Map:en och ger knappen den 
funktionalitet som krävs för att den ska cacha alla genererade tiles i den synliga regionen. Även de tiles 
som ryms i regionen fast högre zoomnivåer cachas upp till en bestämd gräns. 

 

5.1.4.6 CachingManager 

Detta är en klass som skapar en asynkron tråd likt den i HttpVectorManagern och laddar sedan ned den 
aktuella tilen i bakgrunden. 

 

5.1.4.7 CoordinateConverter 

Innehåller funktionalitet för olika typer av koordinatkonverteringar. 



   
 
 

 

5.1.4.8 FilePathGenerator 

Innehåller funktioner för att ta fram filnamn och sökvägar till specifika tiles. 

5.1.4.9 Server Service 

Ett interface som innehåller funktionalitet för att skicka förfrågningar till webbservern. 

5.1.4.10 Modeller 

I ett separat paket ligger ett antal klasser som används som modeller för olika typer av objekt som krävs i 
projektet. 

 



 
 

Chapter 6  
 
Diskussion 

6.1 Resultat 

Ett system har tagits fram som klarar av kraven på att klara av det begränsade lagringsutrymmet, den 
begränsad beräkningskraften samt den intermittenta datakommunikationen som ofta ses på mobila 
enheter. Detta system bygger på användning av en kombination av både tiles och vektordata för att på 
detta sätt kunna utnyttja de båda metodernas fördelar. 

Systemet består av en lagringsdel (back-end), en serverdel (middleware) och en klientdel (front-end). 
Lagringsdelen utnyttjar en redan färdig lösning i form av SQL-databasen PostGIS med koppling till det 
färdiga serversystemet Geoserver. Serverdelen består även den delvis av en färdig lösning i form av 
Geoserver, denna kombineras med en egen webbserver som abstraherar systemet och gör det mer 
anpassningsbart. Klientdelen består av ett Android-bibliotek som enkelt kan inkorporeras i ett valfritt 
Android-projekt. Detta Android-bibliotek utnyttjar Google Maps API för att visa kartdata på ett effektivt 
sätt. Ansträngningar har även gjort för att ha så liten del av funktionaliteten som möjligt på klienten för 
att enkelt kunna porta lösningen till andra plattformar. 

Det slutgiltiga systemet bygger till stor del på vidareutveckling av den teorin som har tagits fram 
tillsammans med egna och framdiskuterade idéer.   

6.2 Metod 

Förstudien har enbart utförts genom sökningar på internet, vilket skulle kunna påverka resultatet. Då 
utveckling av tjänster till dagens mobila enheter får ses som en ny företeelse så lär det dock inte finnas 
mycket användbara tryckta källor som inte kan hittas via internetsökningar. De sökningar som gjorts 
stöder denna tes då i princip samtliga eftersökta källor har kunnat hittas i digital form. Därmed borde 
förstudien rimligtvis inte sakna vital information. 

De tre parametrarna lagringsutrymme, beräkningskraft och datakommunikation analyserades utifrån 
testimplementationer. I detta finns det en felkälla i och med att en annan implementation skulle kunna ge 
andra resultat och då buggar i implementationen skulle kunna infinna sig. Detta påverkar arbetets 
reliabilitet och validitet, men då de uppmätta skillnaderna mellan de olika metoderna anses vara 
markanta så borde dessa felkällor inte påverka slutresonemanget. För de två parametrarna 
beräkningskraft och datakommunikation användes ej några konkrete siffror, utan endast upplevda 
skillnader vid manuellt testande användes vid beslutsfattande. Även detta kan tänkas påverka validiteten 
negativt, men som tidigare nämnt var skillnaderna så betydliga mellan metoderna att inte mer noggranna 
mätningar borde kunna ge annat resultat. 

Då tillräckliga kunskaper för att besluta om det slutgiltiga systemet  inte hade förvärvats efter förstudien 
togs inte strukturen för det slutgiltiga systemet fram förrän långt in i arbetet. Detta kan mycket väl leda 
till ett väldigt ostrukturerat att ta fram systemet. I många fall erbjöd dock detta en flexibilitet som gjorde 
att det var lättare att ändra systemet från grunden när behov av detta kunde ses. När strukturen för det 
slutgiltiga systemet väl togs fram kunde detta då tas fram utifrån de kunskaper som förvärvats vilket gav 
ett system mer anpassat till de realiteter som upptäckts. 



   
 
 
Mycket information för utveckling av systemet har tagits från utvecklarforum och internetsökningar. De 
svar som då fås brukar i regel inte vara källhänvisade och har oftast ingen vetenskaplig bas. De idéer 
som inhämtats på detta sätt har dock inte helt okritiskt använts direkt i systemet, utan de har istället 
testats och anpassats till syftet.  

Utvärderingen av det slutgiltiga systemet gjordes manuellt genom mänsklig interaktion med en 
applikation som utnyttjade systemet. Då alla möjliga interaktioner omöjligen kan testas på detta sätt 
finns här en möjlighet att felaktigheter och buggar kan ha missats. Applikationer som testade systemet 
automatiskt skulle istället ha kunnats ta fram för att undvika detta, men utveckling av sådana 
applikationer ansågs ta för mycket av den begränsade tiden i anspråk. 
 
 

 
 
 



 
 

 

Chapter 7  
 
Slutsatser 

7.1 Systemet 

Projektets tre frågeställningar anses ha besvarats i rapporten och sammanfattas i detta stycke. Ett koncept 
för det efterfrågade systemet har tagits fram och visar på att det är möjligt att implementera ett sådant 
system. De tre begränsande parametrarna var en mobil enhets lagringsutrymme och beräkningskraft samt 
eventuell intermittent datakommunikation. Arbetet har påvisat att ett system kan skapas med dessa 
begränsningar som förutsättningar genom att använda en kombination av vektorer, tiles samt cachning 
av olika former av data. De färdiga lösningarna som har utnyttjats för att implementera systemet har 
varit SQL-databasen PostGIS, GIS-tjänsten Geoserver samt Google Maps API. 

 
 

7.2 Möjligt Framtida Arbete 

Vidareutveckling av systemet skulle mycket väl kunna utföras. En intressant sak att undersöka mer och 
vidareutveckla är villkoren för när vektorer respektive när tiles ska användas för att visa GIS-data på 
klienten. Detta skulle exempelvis kunna bero på parametrar som zoom-nivå, mängden data på aktuella 
koordinaterna, den mobila enhetens prestanda och hur bra täckning enheten har. Dessa parametrar och 
fler skulle kunna användas för att optimera systemet och få det att flyta på bättre.  

En annan vidareutveckling skulle kunna vara att anpassa systemet bättre för flera olika typer av mobila 
plattformar som exempelvis iPhone eller Windows Phone. Då systemet har utvecklats med tankar på 
detta så borde det inte ta så mycket tid i anspråk. 
 
Även en förbättra och mer automatiserad cachning skulle kunna utvecklas, exempelvis en där aktuell 
data cachas på enheten utan att användaren explicit efterfrågar detta. Bättre cache-hantering vad gäller 
lagring och borttagning av gammal data skulle också kunna implementeras.  
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