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Sammanfattning
Med att de mobila enheterna blir allt mer kraftigare och webbtekniken går allt fortare
framåt, så har webbapplikationer börjat blivit ett fullgott alternativ till vanliga
nativeapplikationer. Presentera webbkartor med hjälp av ramverket OpenLayers har aldrig
varit en större användarupplevelse på mobil enhet då det är både stort och tungkört för en
segare enhet. Samt att de aldrig var tänkte från början att fungera för touchbaserade
enheter, utan de är stöd som senare har lagts på.
Därför har jag hittat ett annat fullgott alternativ till OpenLayers som heter Leaflet, som är
anpassat att ha alla funktioner som man kan kräva av en webbaserad karta och samtidigt
fungera i mobila touchenheteter. Leaflet använder alla nya webbtekniker som HTML5 och
CSS3 i största möjliga mån för att få sådan bra upplevelse som möjligt.
Jag gjorde om hela klientdelen av en realtidskarta för blixtar i Leaflet istället, så att den
skulle fungera bättre på en mobil enhet än vad den tidigare gjorde. Med denna
implementation så visade sig att Leaflet kunde nå upp till alla krav som man kan ställa på en
webbaserad karta. Resultatet blev en mycket lättare och snabbare klient med samma
funktionalitet som den förra hade.

Förord
Jag skulle vilja tacka personalen på Zenon att jag fick göra mitt examensarbete där och få
testa på något nytt som jag aldrig har hållit på med tidigare. Och de som tog sig tid och gav
mig hjälp och svar på funderingar under tidens gång.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
I och med de smarta telefonernas och surfplattornas intåg de senaste åren så har
marknaden för mobila applikationer ökat rejält. Det är marknadsplatserna som Apples App
Store och Google Play som har varit den självklara plattformen för utvecklare att distribuera
och ta betalat för sina applikationer från. Men i och med fler aktörer på marknaden som
försöker slå sig in, så blir det mycket arbete om man ska utveckla en specifik applikation till
varje plattform.
Samtidigt som webbtekniken har mognat rejält samtidigt i denna tillväxt, så har webbappar
gått och blivit en mer intressantare teknik som kan både användas på desktop och mobil.
Speciellt då stödet för HTML5, CSS3 och JavaScript hos webbläsarna har blivit bättre med,
och hårdvaran i de mobila enheterna har blivit kraftigare och med i vissa enheter så stöds
det tom hårdvaruacceleration. Jämfört i början av de mobila enheternas intåg så var inte
HTML5-standarden inte så fullt etablerad, hade dåligt stöd hos telefontillverkarna samt
operativsystemen och speciellt var de hårdvaran som har varit den stora svagheten.
Detta har medfört att webbappar har blivit ett intressant alternativ till vanliga nativeappar,
med den stora fördelen att samma applikation går att köra på en vanlig dator och en mobil
enhet. Och i och med detta så har området exploderat med ramverk för en mängd tänkbara
applikationer, med ett fokus på att det ska fungera på flera olika typer av enheter och
operativsystem.
Ett område av detta är kartor och presentera dem i en webbläsare. För vanliga datorer så har
ramverket OpenLayers varit det populäraste och givna valet för att presentera kartor i
webbläsarna, med sitt breda stöd för webbläsare och har i princip alla funktioner man kan
tänkas behöva. Plus att det är öppet och gratis. Men i och med de mobila enheternas intåg
så har de satt nya krav med att ha låg inverkan på enheten, bättre stöd för touchgester och
kunna fungera på enheter som inte har så kraftig processor. Vilket är något OpenLayers
hittills inte klarat av att adaptera sig till, då det från början är utvecklat och anpassat för
vanliga datorer.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att hitta alternativ till OpenLayers som uppfyller de
basfunktioner som OpenLayers har idag, som fungerar på både vanliga datorer och mobila
enheter som smartphones och surfplattor på olika plattformar. Målet är att ge Zenon en
uppfattning om vilka alternativ de finns och dess för och nackdelar jämt emot OpenLayers.
Om de kan utveckla framtida webbtjänster till dess kunder i något annat ramverk istället för
OpenLayers för att få möjligheten att fungera bra på både olika plattformar på mobila
enheter och vanliga datorer.
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1.3 Problemställning/Frågeställning





Finns det alternativ som uppfyller de basfunktionerna som OpenLayers har?
Vilken lösning är de mest lämpliga alternativet till OpenLayers?
Flyter den nya lösningen på bättre på mobila enheter än de existerande
produkterna?
Fungerar den lika bra som på en iOS-enheter, som på Android och Windows 8?

1.4 Målgrupp
Denna riktar sig mot de som har ett intresse av webbprogrammering och har en aning om
hur en webbsida är uppbyggd och fungerar. Samt som har en del förkunskaper inom
programmering. Ett intresse av att utveckla webbaserade kartapplikationer är en stor fördel.

1.5 Avgränsningar
I detta arbete så kommer jag inte ta med kartleverantörerna i beräkningarna. Om t.ex. vilken
leverantör som har lättviktiga kartor för att presenteras på en mobil enhet. Utan jag
kommer köra uteslutande på OpenStreetMaps som är en fri och öppen karta som kan
användas av vem som helst helt gratis.
Ramverket ska vara gratis att använda, privat som till kommersiell produkt.

1.6 Kravspecifikation
Det finns ett par viktiga generella funktionella krav Zenon har satt upp som man bör ställa av
en webbaserad karta









Navigation för olika typer av input
Det ska fungera och kunna navigera kartan med touch där man ”pincha” för att
zooma ut och in och även kunna markera saker på kartan. Det ska även fungera med
mus och tangentbord. Vid in- och utzoomningar så ska de ske mjuka övergångar, så
kallade transitions.
Placera ut markeringar
Kunna placera ut markeringar på en karta i koden. Men även låta en användare att
kunna placera ut markeringar på en karta.
Hantera lager
Placera in markeringar, kartor, figurer etc. i olika lager. Det ska finnas möjlighet att
hantera lager genom att dölja, visa, ta bort lager och hantera grafiska egenskaper
som genomskinlighet.
Figurer
Rita ut vektorbaserad grafik som cirklar, polygoner och linjer.
Events
Vid tryck på en figur, markering eller på kartan så ska det finnas events som man ska
kunna hantera.
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Mäta
Man ska kunna mäta längder och areor. Både rent kodmässigt och låta användaren
själv kunna rita ut en längd den vill mäta.
Lokalisering
Lokalisera användaren via GPS.

1.7 Typografiska konventioner
Engelska ord och uttryck är skrivna i kursiv stil.
Programmeringsrelaterade texter som kod, klasser och funktioner är skriven med ett ickeproportionellt typsnitt. Vid klasser och funktions-namn så är det kursivt skrivet.

1.8 Struktur
Denna rapport är upplagd på det sättet att det ges en introduktion med en teoretisk del för
att få läsaren att förstå vissa begrepp som används senare i rapporten. Dels beskriver den
teoretiska aspekten av webbteknikerna som har använts under arbetets gång. Teorin
kommer ta med en grundläggande del hur webbaserade kartor fungerar i praktiken.
Sedan den praktiska delen består av att inledningsvis göra en enkel applikation med hjälp av
OpenLayers baserade på dessa generella krav för att få en uppfattning och referens om hur
det är att arbeta med. Sedan utvecklingen av en prototyp till en ny klientsida av Zenons
produkt BlixtGordon som är en webbaserad realtidstjänst för att visa blixtar i realtid på en
karta. Med hjälp av ramverket Leaflet.
Slutet av rapporten så kommer resultaten presenteras om de går göra en bättre klientsida
som inte alls är lika tungdriven för mobila enheter, med Leaflet istället för OpenLayers. Men
samtidigt behåller samma funktionalitet som ursprungsklienten.

2. Teori
Här tas upp det teoretiska för att underlätta förståelsen hos läsaren om alla tekniker som
används under detta arbete.

2.1 Webbtekniker
Vad är det som egentligen är nytt med denna nya standard som mer och mer börjar synas på
internet. Vad innebär alla begrepp?
2.1.1 HTML5
HTML5 är den nya versionen av HTML från World Wide Web Consortium (W3C). Det är
uppföljaren på HTML 4.01 som släpptes 1999. Eftersom Internet inte är alls samma plats
som den var för 14 år sedan därför så jobbas denna standard för att man ska kunna anpassa
webbplatserna efter dagens behov. [1] [2]
Idén med en HTML5-sida är att all innehåll ska skrivas med bara HTML5, det märks tydligt på
de nya elementen som finns med. För att nämna de relativt viktigaste så är de; För att bygga
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upp layout så finns det t.ex. <header>, <nav> och <footer> taggar. För texter och
artiklar så finns det bl.a. <arcticle>, <section>, <hgroup>. Multimedia som video
och film behöver inte ha externa tillägg så som Adobe Flash eller Microsoft Silverlight att
fungera, då HTML5 har infört taggar i form av <video> och <audio> för att presentera det.
[3]
Elementen som hanterade presentation i HTML 4.01 som <center>, <font>, <strike>
är inget som kommer stödjas. Det samma med attribut som påverkar presentationen som
t.ex. align=”left” och width=”300px” är inte tillåtna i HTML5. Då sådana saker som
påverkar presentationen ska hanteras av CSS istället. [3]
Det finns mer nyheter än såhär och mer förväntas att komma. HTML5 under pågående
utveckling och standarden väntas bli spikad fjärde kvartalet 2014. [4]
2.1.2 CSS3
HTML5 står för strukturen och innehållet, så är CSS jobb att hantera presentationen, hur
sidan ser ut dvs. Att säga CSS3 är en ny version är inte helt rätt, utan man säger att det är en
ny nivå (level) på CSS 2.1. CSS3 är dessutom ingen standard i sig utan W3C har delat in alla
nya funktioner som moduler istället och standardiseras varje modul för sig som går under
namnet CSS3. [5] Detta görs på grund av det problem som var när CSS2 specifikationen
skulle standardiseras, det tog nio år (augusti 2002 till juni 2011) för den att bli klar. Detta
berodde på enstaka funktioner som höll bak allting. Så därför splittrade W3C upp till
självständiga moduler för att låta varje funktion gå i sin takt. [6]
Det finns många nyheter med CSS3, men det är väldigt få som har nått upp till det
rekommenderade statidet. Vid detta tillfälle så är det uppe i fyra moduler som är helt
spikade. [7] Men detta hindrar inte att de moderna webbläsarna har med stöd för moduler
som inte har uppnått rekommendationsstadiet. Listan på nyheterna går även här att göras
lång, det är allt från rundande hörn, texteffekter, animationer, smidigare färghantering till
grafiska effekter. [8]
2.1.3 JavaScript
Detta är det mest använda scriptspråket som används på webbsidorna. Historiskt sett så
kom det redan på mitten av 90-talet, som har utvecklats fram mot åren av Mozilla
Foundation. JavaScript sköter beteendet och interaktionen på en hemsida och fixar så att
saker blir mer dynamiskt. [9]
Som ett exempel att hämta information från en server asynkront, utan att behöva ladda om
sidan. Så kallade AJAX-anrop. Eller fylla i ett formulär där istället för att den ska laddas om
varje gång du har postat, så postar den utan att ladda om sidan. Vilket är par simpla exempel
på hur man kan öka interaktiviteten på sin webbsida med hjälp av Javascript.
Dessutom finns det en mängd ramverk som förenklar dessa funktioner som t.ex. HTML-,
DOM, CSS-modifiering, AJAX, animeringar och JSON-hantering. För att en själv som
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utvecklare ska enkelt och snabbt kunna utveckla utan att behöva själv skriva en massa kod
och anpassa det för varje webbläsare.
2.1.4 Node.js
Node.js är JavaScript på serversidan, som är generellt i princip ett program som låter en att
köra JavaScript från en kommandotolk istället för en webbläsare. Möjligheterna är många
vad man kan utveckla och åstadkomma med Node.js men. Men det mest primära
användningsområdet är att använda Node.js som en webbserver vilket den har inbyggt
bibliotek för, istället för att köra t.ex. Apache eller Lighttpd.
Skillnaden mot en vanlig webbserver bygger Node.js på event-baserad modell istället för
trådbaserad modell. Vilket innebär att servern tar emot din förfrågan om index.html och
istället som i en trådbaserad modell där den skulle väntat på systemet att den skulle ladda in
index.html från filsystemet, så anropar den en metod om att den ska ladda in index.html och
tar emot nästa förfrågan som ligger i kön om en annan html-fil från en annan användare (säg
t.ex. about.html). När index.html har laddats in från filsystemet så skickas en så kallad
callback-metod tillbaka i kön. Detta medför det blir ett kontinuerligt flyt i kön, utan massa
”onödigt” väntande. [10]
2.1.4.1 Socket.io
För att göra realtids webapplikationer så kan biblioteket Socket.io användas till Node.js. Den
körs på server och klient-sidan. För att kommunicera i realtid med klient och server-sidan så
använder den preminärt HTML5 funktionen websockets för att skicka information. Eftersom
websockets inte stöds av äldre webbläsare så finns det även stöd för andra metoder för att
göra exakt samma sak. [11]

2.2 Webbkartor
När man använder en karta i en webbläsare så får man känslan att det som att det är en stor
bild som aldrig tar slut man panorerar över. Men att det skulle vara en enorm bild över hela
världen, skulle vara helt obrukligt att använda för en dator. Istället så fungerar det så att hela
världskartan är uppdelade i en massa kvadratiska bildrutor (tiles), på vanligen 256x256
pixlar.
I och med detta så är det upp till kart-ramverket som ska driva runt kartan att ladda in rätt
tiles där användaren befinner sig på kartan. Det finns ingen mening varför den ska ladda in
kartan över New York när man kollar en karta över Linköping.
Dessa tiles laddas in i regel på ungefär samma sätt hos alla leverantörer. S är subdomänen,
det finns ett antal olika subdomäner att hämta kartan ifrån. Detta ger fördelen att man kan
ha flera http-anslutningar igång som laddar hem delar av kartan. Z är hur mycket som är
zoomat på kartan, och X och Y är vilken bildruta som ska laddas in. Hur många bildrutor en
zoom-nivå har går att räkna ut med formeln 2n-1, där n är zoom-nivån.

5

För OpenStreetMaps så används webbadressen;
http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png

Varför man använder tile-baserade kartor på webben är för att de helt enkelt fungerar bäst
och det är väldigt enkelt att använda för utvecklare. Som fördel är att dessa tiles kan bli
cachade av webbläsaren, så man inte behöver ladda om kartan om man förflyttar sig tillbaka
där man var. Tilesen kan laddas in progressivt, man behöver inte vänta på hela kartan ska
laddas klart utan den laddar in tile för tile. [12] [13]

3. Bibliotek
Här går jag genom de viktigaste ramverken som är involverade på ett eller annat sätt i detta
examensarbete. Vad de har för uppgift, varför de är med och lite bakrundshistoria om dem.

3.1 jQuery Mobile
När man skapar en webbaserad applikation, så är det upp till utvecklaren själv att fixa ett
grafiskt gränssnitt alltså ett UI för användaren att navigera med. Då man inte kan använda
GUI:t som används i vanliga nativeapplikationer.
Detta moment fixar jQuery Mobile väldigt smidigt. Det är ett ramverk som låter utvecklaren
skapa ett touchoptimerat gränssnitt för mobila webbapplikationer enkelt. Där huvudfokuset
ligger på cross-plattform, d.v.s. att det ska i princip fungera på varenda plattform och
samtidigt vara lättviktigt för enheten att använda. Och stödet för plattformarna är brett och
stöds 100 % från bland annat iOS 3.2+, Android 2.1+, Windows Phone 7.5+ och uppåt. [14]
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Så gränssnittet kommer jag göra i jQuery Mobile där det kommer behövas, detta för det
breda plattformstödet och enkelheten att använda det. Så inte fokus tas ifrån att göra ett
gränssnitt som fungerar på plattformar och fungerar bra med touch, utan lägga det mer på
det exjobbet egentligen verkligen handlar om. [15]
Det här är ett exempel på en enkel sida som visar en rubrik, en meny och en text. Här ser
man även att de använder HTML5-specifika element som data-* attributet. Strukturen är att
man gör först en ”page” som där innehåller en ”header”, ”content” och en ”footer”, där man
lägger i sin tur innehållet man vill ha. Allt utseende görs automatiskt med den tillhörande
CSS-filen.
<div data-role="page" id="page1">
<div data-role="header">
<h3> Headern </h3>
<div data-role="navbar" data-iconpos="left">
<ul>
<li><a href="#page1" data-icon="home">Hem </a></li>
<li><a href="#page1" data-icon="info">Om</a></li>
<li><a href="#page1" data-icon="search">Kontakt</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div data-role="content">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras arcu
tellus, feugiat id mollis eget, faucibus nec lacus. Pellentesque ac tellus a
mauris porttitor dapibus volutpat id lectus</p>
</div>
</div>

3.2 OpenLayers
Det var den 8 februari 2005 när Google Maps först tillkännagavs till folket, som mer eller
mindre revolutionerande sättet att kunna visa kartor i webben, med att man kunde
kontinuerligt panorera och zooma över en karta med musen. Med tekniken att ladda in
mindre tiles när de behövdes utan att behöva ladda om hela hemsidan. Förr så hade kartor
kunde visas i webbläsaren, men inte på alls samma dynamiska sätt. Utan det hade varit i
princip en av åtta riktningar (Nord, nord öst, öst, osv) man kunde välja och bläddra mellan,
och en ny bild laddades in från webbserven för varje tryck.
Detta fick företaget MetaCarta att påbörja och skapa en öppen källkord variant på Google
Maps som, vid namnet OpenLayers. Det fick sin första 1.0 release den 27 juni 2006, därefter
kom 2.0 en månad senare. Sedan därefter har det inte hänt några större huvudändringar
utan projektet har gått på och nu är den i skrivande stund uppe i 2.12. Under denna tid så
har det blivit ett enormt populärt ramverk för utvecklare att använda, dels för det enorma
stödet för funktioner och protokoll som det har att erbjuda och att det är helt gratis att
använda. Till skillnad mot Google som tar licensavgift om deras produkter ska användas
kommersiellt. [16]
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Problemet med OpenLayers är att tiden har sprungit ifrån biblioteket självt. På den tiden när
de utvecklade OpenLayers så var de bara räknat med att använda vanliga datorer och dess
webbläsare för att presentera kartorna, mobila enheter fanns inte direkt i deras inräkningar.
Detta märks idag, dock har de på senare tid lagt in stöd för touch-element och sådana saker
så att det går att navigera på en touch-enhet. Detta är ett känt problem hos OpenLayersutvecklarna och version 3.0 är på kartan. Dock så vill de få det projektet att bli crowdfundat
genom att få in smådonationer från privatpersoner och företag som vill att projektet ska
kunna drivas vidare. De stora nyheterna med version 3 är att det blir en helt omskriven
kodbas som ska använda nya webbtekniker som HTML5 och CSS3, större fokus på bättre
prestanda och ett förbättrat API och dokumentation. Men samtidigt ha kvar samma
funktionalitet som 2.x har haft. [17]

3.3 Leaflet
Leaflet är även det ett öppet ramverk för att presentera interaktiva kartor på webben, som
släppte sin första version 13 maj 2011. [18] Men till skillnad mot OpenLayers så är Leaflet
designat från början för att vara enkelt att använda för vem som helst, vara lättviktigt samt
fungera på flera webbläsare på både desktop och mobil-sidan. Leaflet tar även fördel av
HTML5 och CSS3-funktionerna som finns tillgängliga, om webbläsaren stödjer det.
Ramverket har även ett stöd för plugins, vilket gör det väldigt modulärt så man kan utveckla
funktioner som skulle vara av behov. [19]
Detta ramverk kändes mest naturligt att använda och kika närmare på vid detta
examensarbete. Efter att ha sökt runt på internet efter folks åsikter och kommentarer så
kunde man rätt så snart ana att Leaflet är det som gäller om man ska rikta sig in mot mobila
plattformar. Om man kollar storleken på biblioteket så ligger det på 28KB [19], vilket är en
stor skillnad mot OpenLayers 723KB [20], vilket är något som är positivt när det gäller sega
anslutningar. Funktionsmässigt erbjuder Leaflet de kraven som Zenon hade ställt upp, så på
pappret verkar alla funktioner finnas där som man ska kunna förvänta sig enligt kraven. [21]
Det är också detta ramverk Zenon själva hade i åtanke, några på kontoret har testat på det
lite och fått uppfattningen att det verkar klara av alla krav som man bör förvänta sig av en
webbkarta. Så valet hamnade på Leaflet som ramverket att utvärdera.

4. Metod
Under detta kapitel så förklarar jag hur jag gick tillväga under denna arbetsgång. Hur jag gick
tillväga och testade kartan på olika enheter.

4.1 OpenLayers
Jag började detta examensarbete att bygga ihop en enkel webbsida med OpenLayers där jag
tog med alla funktioner enligt kravspecifikationen. Detta gjorde jag för att jag skulle få en
känsla vad jag skulle ha och jämföra med Leaflet senare, att få en referens helt enkelt. Denna
webbsida var en karta över Sverige där de 40 största städerna var utplacerade som
markeringar man kunde trycka på och få information om.
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4.2 BlixtGordon
BlixtGordon är en tjänst som Zenon har utvecklat där man ska kunna följa blixtar i realtid på
en webbaserad karta i både mobilen och på en vanlig dator. Produkten är långt ifrån fullt
utvecklad utan den har legat i prototypstadiet och produkten har hamnat på is.
Klientdelen så har de använt OpenLayers för att presentera kartan. För att kunna ta emot
blixtar i realtid så används node.js med socket.io för att hantera det på server-delen. Från
serverdelen så spelas ett tidigare åskoväder upp som en demo, där all information och
tidpunkter om blixtarna ligger i en fil. När en ny blixt slår ner, så visas det en cirkel-effekt,
markeringen där blixtnedslaget blir mer och mer genomskinlig under tiden, som tillslut
försvinner efter att ha visats på kartan en viss tid. Och om användaren vill så kan en varning
dyka upp om det har slagit ner inom en radie man har ställt in.
Det var här bristerna med OpenLayers hade visat sig när de utvecklade den här tjänsten. Nog
att en ren OpenLayers karta går relativt trögt att navigera sig genom på en mobil enhet. Så
förvärrades det ännu mer med massa markeringar och animationer för nya blixtar som
tyngde ner kartan mer. De förbättrade detta med att göra en specialanpassad version av
sidan baserad på user-agenten om den kom från en mobil version, så ställdes intervalltiderna
så de inte skulle bli allt för mycket för processorn att hantera allt för ofta. Och de grafiska
effekterna att det kommer en puls där en ny blixt registreras, inte är aktiverad på den
mobilanpassade hemsidan.
Men ändå så blev det aldrig den här nativeapp känslan som de sökte. Den enda enheten som
egentligen hade fungerat felfritt har varit en iPhone, men där finns det inbyggd
hårdvaruacceleration för JavaScript.
Därför så ska jag implementera en helt ny omgjord klientdel med Leaflet istället, för att se
om Leaflet kan göra det bättre med utvärdering på synliga prestandaproblem. Eftersom
denna tjänst innefattar alla krav som tidigare har ställts vid kravspecifikationen, så vid en full
implementation så kan man få en bra utvärdering på att alla funktioner som bör finnas där,
finns där.

4.3 Testning
Under utvecklingen av webbapplikationen så har jag använt mina egna enheter jag äger själv
för att kunna testa att det fungerar lika på alla enheter. Det går självklart inte garantera att
det 100 % fungerar på alla enheter som finns, men detta anser jag att vara ett bra riktmärke
att det bör fungera på liknande plattformar och enheter. Men fokus kommer ligga på synliga
prestandaproblem, om applikationen flyter på mot en native-applikationshållet. Samt om
funktionaliteten fungerar precis lika som på en iOS-enhet som det gör på en Windows Phone
8.
Safari på iPad (3rd Generation) med iOS 6.1, använde jag för att testa iOS-stödet på
applikationen. Fördelen med Apples produkter är att hårdvaran och mjukvaran är
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konsekvent, så resultatet i en iPad kommer med största sannolikhet fungera likadant i en
iPhone med samma iOS-version. Safari kör renderingsmotorn WebKit. [22]
För Android så använde jag min LG Optimus 4X HD med Android 4.1.2 Jelly Bean. Android är
en svår plattform att testa på att det skiljer sig väldigt mycket från enhet till enhet rent
hårdvarumässigt. Men originalwebbläsaren är baserat likt Safari på iOS på WebKit-motorn.
[23] Så rent utseende och funktionsmässigt så bör de vara likvärdigt på andra enheter. Om
en telefon med mycket sämre hårdvara inte kanske kan driva runt den lätt, det är inget jag
kommer testa och veta om.
För att testa på en Windows Phone 8 så var min plan att ladda hem Microsofts egen
Windows Phone 8 emulator för Windows från deras SDK. Dock så krävdes det en modern
processor med stöd för SLAT-instruktioner för att kunna använda det [24], då både min
bärbara och stationära har en gammal processor i sig så var det inte möjligt. Men efter
research så visade sig att det är Internet Explorer 10 har samma kärna för både Windows 8
och Windows Phone 8. Så jag kunde använda IE10 på Windows 8 för att testa sidan och få
samma effekt som det skulle skett på en mobil med Windows Phone 8. Det är dock små
skillnader mellan dem funktionsmässigt, men de funktionerna är inget som hindrade det jag
sysslade med. [25]
Sedan på vanlig desktop-miljö så använder jag Chrome 26, Firefox 21 och Internet Explorer 9,
jag väljer att inte gå lägre ner i Internet Explorer-versionerna då stödet för nya tekniker blir
sämre och sämre för varje lägre version.

5. Implementation
Under detta kapitel så kommer jag gå genom mindre kodexempel på hur saker enligt
kravspecifikationen kan implementeras i Leaflet och även lite HTML, CSS och JavaScripttricks jag fick ta till för att fixa vissa specifika saker.

5.1 HTML-specifika
För att få sin webapp att skala bra på en mobil enhet så måste man lägga till denna metatagg för att få rätt användarupplevelse.
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximumscale=1.0, user-scalable=0" />

Denna gör så att enheten skalar om hemsidan på egen hand efter enhetens
skärmupplösning. Annars blir problemet att hela sidan ryms på den lilla skärmen, så
användaren måste själv zooma in.

5.2 Enkel karta
Såhär skapar en enklast möjliga karta med Leaflet, en karta från OpenStreetMaps som visar
större delen av Sverige. Hur webbadressen är uppbyggd på det sättet som den är beskrivet
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under teorikapitlet. Kodraden var map = L.Map(’map’) beskriver att kartan ska läggas i
elementet med id ”map” som i mitt fall en enkel div med höjden 500 pixlar. Variabeln map
är hela kart-objektet som man hanterar om man ska göra något mer med kartan.
var url = 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png';
var map = L.map(’map’);
map.addLayer(new L.TileLayer(url));
map.setView(new L.LatLng(62.2315, 16.1932), 5);
<div id=”map” style=”height: 500px”></div>

5.3 Navigation
Leaflet fungerar direkt ut ur boxen med alla input-möjligheter. Touch, mus och tangentbord
fungerar utan att behöva ställa in något. Även så blir det mjuka övergångar när man zoomar
in är som standard. Det jag vill mena med mjuka övergångar är att om inte tilesen är fullt
inladdade så visas en förstorad variant av den tidigare tilesen, tills den nya är hämtat från
servern.
Så på den här punkten så behövdes det inte göra någonting.

5.4 Placera ut markeringar
Precis som OpenLayers så finns det två olika typer av grund-markeringar att placera ut med
Leaflet. Vanliga Marker som är en mer eller mindre ett HTML-objekt som agerar som en
markering, standard är en bild men det går även göra med en div om de så önskas. Det andra
alternativet är en vektorbaserad markering.
Detta skapar Leaflets default-ikon på positionen Latituden 50.5 och Longituden 30.5.
L.Marker([50.5, 30.5]).addTo(map)

Markeringarna går att modifiera enkelt om man så önskar det. Det finns en frivillig
parameter ”options” att skicka med när man skapar markeringen. Leaflets dokumentation
visar en mängd olika sätt att kunna modifiera sakerna till sitt eget tycke. I detta exempel så
skapar jag en markering som är halvt genomskinlig och som de inte går att klicka på.
L.Marker([50.5, 30.5], { opacity: 0.5, clickable: false }).addTo(map)

Det andra sättet att placera ut markeringar är med hjälp av vektorbaserade cirklar. Detta
fungerar i princip samma sätt som en Marker. Enda skillnaden är att man måste skicka med
en radie-inställning i options-parametern istället. Vill man ändra utseendet på cirkeln så får
man skicka med de alternativen i options. Här är ett exempel på en röd cirkel med grön linje
som är på 50px.
L.CircleMaker([50.5, 30.5], {radius: 50, fillColor: #FF0000, color:
#00FF00}).addTo(map)
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Det finns ett andra sätt att lägga in markeringar av dessa båda slag på kartan som är
förklarade. Det är att man kan spara markeringen i en variabel, låt oss säga variabeln var a
= L.Marker([34.4, 40.4]). Sedan kan man använda map.addLayer(a) för att lägga
in markeringen på kartan. Jag har ingen märkt någon skillnad på de här två sätten, så det är
upp till en själv när det känns bäst att använda respektive funktion. Det kan vara så att man
inte vill lägga in markeringen direkt på kartan, då passar map.addLayer(a) bäst till
exempel.

5.5 Hantera lager
Gruppera ihop markeringar till ett lager, ha ett specifikt lager över en karta eller kunna byta
grundkartan eller dylikt, är inget problem att göra med Leaflet.
Under kapitlet ”Enkel Karta” få beskrivs hur man gör ett TileLayer. För att kunna gruppera
ihop markeringar eller andra objekt som är härledd från ILayer som man placerar ut på
kartan så kan man använda två olika funktioner för att göra det.
L.LayerGroup är den grundläggande funktionen för att gruppera ihop saker till ett och
samma lager.
var markerGroup = L.LayerGroup().addLayer(marker1)
map.addLayer(markerGroup);
markerGroup.addLayer(circlePath);
markerGroup.removeLayer(marker1);

I detta exempel lägger den in marker1 i markerGroup, lägger in markerGroup till kartan.
Sedan lägger den till circlePath och sedan tar bort marker1 från lagret.
Den andra funktionen L.FeatureGroup fungerar exakt på samma sätt, men skillnaden är
att med denna så har den stöd för events för mus-händelser. Om man t.ex. vill dubbelklicka,
hålla muspekaren över objektet eller dylikt, så kan man kunna hantera vad som ska hända
när ett event skickas.
För att stänga av och byta lager, så erbjuder Leaflet en inbyggd kontroll för det.
L.Control.layers(baseMaps, overlayMaps).addTo(map). Där baseMaps är
själva baskartan där endast ett lager kan vara aktivt, i detta fall OpenStreetMaps, men om
man vill kunna byta till Google Maps så ska de gå att välja. OverlayMaps är lagren som
ligger på baskartan, som man kan slå av och på hur man vill.
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var baseMap = {
"OpenStreetMap": osm
};
var thunderOverlay = {
"Real thunderbolts": thunderboltLayer,
"User thunderbolts": userthunderboltLayer,
};
L.control.layers(baseMap, thunderOverlay).addTo(map);

5.6 Figurer
Rita upp figurer i form av cirklar, linjer, rektanglar och polygoner finns det fullt stöd för. Det
fungerar i lika dant som förklarat under vektorbaserad markering, bara att de finns Circle,
Rectangle och Polygon utöver CircleMaker.
var polygon = L.polygon([
[51.509, -0.08],
[51.503, -0.06],
[51.51, -0.047]],
{color: 'red', fillColor: '#f03', fillOpacity: 0.5 }).addTo(map);

Här är ett exempel på en polygon, den tar in long- och latitud vart punkterna ska vara i
polygonen, sedan kan man skicka med en ett options-objekt som bestämmer stilen på
polygonen.

5.7 Events
Leaflet erbjuder en massa olika events som låter en att hantera och ta emot för alla olika
typer av objekt på kartan. Allt finns där som behövs, och mer där till. Gå in på exakt alla i
denna rapport skulle inte fungera, men dokumentationen är riktigt tydlig på vad som finns
att göra.
För att ge ett litet exempel, för att hantera ett klick på en figur eller en vanlig makering så
behövs bara denna rad kod för att berätta att vid ett klick så ska den köra funktionen
getInfo.
marker1.on(”click”, getInfo)

5.8 Mäta
Leaflet erbjuder inget inbyggt verktyg som standard för att låta användaren mäta avstånd
och areor. Det finns ett plugin Leaflet.EditableHandlers som fixar en kontroll som gör
detta.
Utvecklarmässigt så finns det bara en funktion att mäta avstånd från en punkt A till punkt B.
Det är en metod som tillhör L.LatLng som räknar ut avståndet mellan två kordinater med
Haversines Formel.
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L.LatLng(fromLat, fromLon).distanceTo(L.LatLng(toLat, toLon));

Men räkna ut area så är enda möjligheten att implementera en egen funktion som gör det
med distanceTo som hjälp.

5.9 Lokalisering
Lokalisera användare är väldigt enkelt och görs med en raden map.locate(). Då frågar
den användaren om den får tillstånd att få reda på dennes plats.
Om lokaliseringen fungerar så får man ta hand om eventet onLocationFound men om de
skulle misslyckas så får man ta hand om eventet onLocationError och säga till
användaren att det blev något fel.
Detta ett exempel på att sätta ut en markering där användaren befinner sig med en cirkel
som visar hur precisionen är på mätningen.
map.locate();
function onLocationFound(e) {
L.marker(e.latlng).addTo(map)
L.circle(e.latlng, radius).addTo(map);
}
map.on('locationfound', onLocationFound);

6. Resultat
Slutresultatet innehöll exakt samma funktioner som originalklienten hade, fast med större
modifikationer på gränssnittet. Jag hann även till att lägga en extrafunktion, funktionen var
planerad från början när de utvecklade originalklienten men som de aldrig hann med att
göra. Funktionen som att användaren ska kunna ställa in att den ska varna om de sker ett
åsknedslag inom en given radie den har själv ställt in. En jämförelse mellan de två klienterna
går att se här under. Figur 1 är min klient gjord i Leaflet, Figur 2 är originalklienten gjord i
OpenLayers.
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Figur 1

Figur 2

Gränssnittet gjorde jag om helt och använde jQuery Mobile istället för de grafiska element
som fanns i ursprungsklienten, detta var för att få en konsekvent layout oavsett vilken enhet
man sitter på, tack vare crossplatform-stödet hos jQuery Mobile. Samt att det finns UIelement som jag behövde och gjorde det enklare för mig att implementera. Som en ”slider”
som man kan dra för att få ett tal inom ett visst intervall,
detta är behövligt när man kan låta användaren att ställa
in inställningar om hur lång tid vissa saker ska visas på
kartan eller hur stor varningsradien är. Även så gör de
enkelt att använda popups, som jag använder om man vill
få reda på mer specifik info om blixten när man trycker på
de gröna markeringarna. Informationen innerhåller så
som tid, styrka, om den slog ner i marken och hur långt
avstånd det är från användaren. Den sista visas endast om
användaren har tillåtit att dela med sig med sin position.
Figur 3
Som man kan se i Figur 3.
Blixtmarkeringarna gjorde jag som vanliga vektorbaserade cirklar, precis som
ursprungsapplikationen använde. Anledningen att jag valde det är för att det inte kräver
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någon extern bildkälla utan de det är helt modifierbart i koden hur utseendet ska se ut, vilket
underlättar när jag ska ändra toning desto längre de har varit på kartan. En annan fördel
med att det är vektorbaserat är att det inte spelar roll hur upplösningen är på enheten, den
kommer se lika skarp ut oavsett.
6.1 Effekterna
Pulserna som indikerar om det har kommit en ny blixt, gjorde jag om. Förut var
animationerna gjorda i JavaScript och de fungerade aldrig bra i en mobil enhet, därför de var
avaktiverade om användaren kom från en mobil user-agent. Här använde jag en av de stora
nyheterna med CSS3 och gjorde en CSS3-animation istället som gjorde exakt samma sak. Då
CSS3 ska prestera mycket snabbare än JavaScript, så var det rätta valet. [26] I Leaflet så
kunde man göra en DivIcon, d.v.s. ett div-element som en markering på kartan, så det var
enkelt att få in en CSS3-animation på kartan.
Här var det största problemet, nog att det var enkelt att implementera. Problemet var att
denna div la sig som ett lager ovanpå blixtmarkeringarna, som förhindrade att något clickevent kunde registreras. Då DivIcon är en härledning från en Marker och mina
blixtmarkeringar var Circle (som är en härledning från Path). Det verkar som Leaflet har ett
förutbestämt system hur dessa olika typer av objekt ska placeras lagermässigt på kartan,
d.v.s. att marker ligger alltid ett lager ovanför en path. Och det finns ingen möjlighet att
enkelt ändra detta. Men CSS3-animationer skickar JavaScript-events, och ett av de eventsen
den skickar är om att animationen är klar. Då kunde jag implementera en liten fullösning
som gömde diven när animationen var klar.
var a = $(e.layer._icon);
a.one('animationend webkitAnimationEnd mozAnimationEnd msAnimationEnd
oAnimationEnd', function(e) {
a.hide();
});

6.2 Varningar
Detta var något som inte var implementerat i
originalklienten. Det fanns önskemål att användaren
skulle kunna ställa in varningar, om det sker ett
blixtnedslag i ett område den har ställt in så ska en
varning kunna visas för användaren. Jag
implementerade en notifikationsruta som visas i
botten av skärmen om varningar är aktiverade. En
tonad cirkel med radien av det man har ställt in så man
får en uppfattning hur stort område man vill täcka.
Denna funktion varnar endast om användaren har
sidan igång aktivt i mobilen. Eftersom detta är en
prototyp och det var brist med tid, så finns det

Figur 4
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möjligheter att utveckla konceptet med varningar
framåt i framtiden. Hur de ser ut kan man se i Figur 4.
6.3 Inställningar
Något som inte fanns i ursprungsklienten var att låta
användaren ställa in inställningar. Så med denna
inställnings-popup så kan användaren ställa in hur
många sekunder blixtarna ska vara kvar på kartan
innan de tonar bort helt. Dessutom alternativ för
varningarna, hur länge en varning ska visas innan den
blir irrelevant för personen och hur stor radie i km den
ska varna inom. Figur 5 visar hur inställningsfönstret
ser ut.

Figur 5

7. Testning och Analys
Det är svårt att dra några generella slutsatser på hur applikationen fungerar på precis alla
enheter, men som förklarat under Testning-kapitlet i början så får ja hålla mig info de
enheterna jag själv har och dra någon form av slutsats ut ifrån dem. Så jag får bedöma det
genom att kolla vilka buggar eller brister de finns i respektive enhet och webbläsare, även
emulera de vanligaste upplösningarna som finns och testa ut ifrån det. Jämföra med
originalklienten så kan ja mäta med det subjektiva omdömet hur applikationen känns att
använda på respektive plattform. Mäta rent siffermässigt så kan jag mäta nätverkstrafiken
jämfört med originalklienten.

7.1 Enheter
Under detta delkapitel så går jag genom hur applikationen fungerar på varje enhet. Om det
finns några brister, om något inte fungerar och den subjektiva åsikten hur den fungerar.
När jag testar applikationen så gör jag detta för att kontrollera om funktionerna fungerar.








Testar att panorera kring kartan och zooma in
Kontrollera om nya blixtar dyker upp på kartan, med pulseffekten.
Kontrollera om den kan hitta min position, och markera ut den på kartan
Om man trycka på de gröna cirklarna och få informationsrutan om blixten
Få upp varningsläget
Ställa in inställningar och se om de ändras.
Skapa låtsasblixt genom att aktivera ”Thunderbolts!” och trycka på kartan, se om den
dyker upp på en annan enhet.
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7.1.1 iOS6 – iPad
På iPad så fungerar applikationen helt korrekt, inga synliga glitchar och det flyter på bra. Vid
många objekt så har prestandan varit bra, skulle anta att iOS-produkterna vinner på
hårdvaruaccelerationen av JavaScript. Under utvecklingens gång så har det aldrig varit några
problem. Men Safari på iOS använder samma rendreringsmotor WebKit som Google
Chrome.
Det var dock inga problem med den förra klienten att köra på en iOS-enhet. Men jämfört
med den klienten så har min klient mycket bättre flyt vid inzoomingar och panoreringar kring
kartan. Med ett stort plus att jag inte har gjort någon fullösning som de hade gjort med den
tidigare klienten.
7.1.2 Android 4.1.2 - LG Optimus 4X
LG Optimus 4X är en mobil som ligger i mellanklassen. Precis som Safari på iOS så använder
Androids webbläsare också WebKit som renderingsmotor. Funktions- och utseendemässigt
så var det inga glitchar eller buggar med Android-webbläsaren.
Applikationen hade dock inte samma flyt på denna enhet. Det var aldrig denna nativeapp
känslan som jag hade på iOS. Den var fortfarande användbar, men skulle gissa på att en
mobil i de lägre klasserna inte hade drivit runt den lika lätt och inte gett en lika god
användarupplevelse. Jämfört med den tidigare klienten så var det en mycket stor
förbättring. Speciellt när man panorerar kring kartan och in- och utzoomar.
7.1.3 Windows
Jag använde Google Chrome som huvudwebbläsare under utvecklingen av applikationen.
Testade även regelbundet med Firefox, utan att det visade sig några fel där heller. Samma
med Internet Explorer 9, där fanns det ett par buggar och glitchar som visade sig. Det var
framförallt CSS3-animationerna som inte fungerade, så man kunde inte se en ny blixt lika
lätt.
Jämfört med den gamla klienten, så var mobilläget på den klienten avslaget om man kom
från en vanlig dator. Skillnaden är att den visar animationer och har timers som uppdatear i
kortare intervall. Detta krävde ganska mycket kraft ur min bärbara dator jag utvecklade på,
dock så har den en rätt så gammal och seg processor i sig. Men med den nya klienten så var
den inte alls lika tungkörd, utan den fungerade helt normalt. Då med liknande effekter som
den gamla klienten.
7.1.4 Windows Phone
Hade ingen Windows Phone 8 enhet att utföra tester på, men som det förklarades under
Metod-kapitlet så kör den i telefonen och på desktop samma rendreringsmotor med väldigt
få undantag funktionsmässigt. Då kunde jag använda Internet Explorer 10 för att testa. I
Internet Explorer 10 så såg allt rätt och korrekt ut. Alla funktioner fungerade också helt
korrekt.
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7.2 Nätverkstrafik
När man använder mobilen i ett GPRS/3G-nät blir det
viktigt att det inte ska vara för mycket och stora filer att
ladda hem.
Jag gjorde testet i Google Chromes debugpanel under
nätverksdelen, hur mycket trafik som går att ladda in
hemsidan från början. Jag uppdaterade sidan med att
tömma cachen och ladda in sidan och se hur mycket trafik
som laddades hem. Den gamla klienten var 1.9MB stor, för
att ladda in hela sidan, vilket är inte helt optimalt för en
mobilanslutning.

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Gamla klienten Nya klienten

Med min klientsida så var det bara 674KB som att laddades hem. En minskning på 64 %
mindre innehåll. Båda klienterna hämtade kartan från samma server, så det hade ingen
påverkan på testet.

8. Diskussion
Tidigare så har jag aldrig sysslat med kartor i någon form, så hela kartkonceptet med nya
begrepp och tekniker var en helt ny utmaning för mig. JavaScript hade jag aldrig sysslat förut
med i någon större utsträckning, inte mer än att ha implementerat lite jQuery för några år
sedan när jag sysslade med webbutveckling.
Eftersom jag hann med att sitta lite med OpenLayers så fick jag en relativt god känsla för vad
det har för funktioner och hur strukturen är upplagd, dock att lära sig allt på denna korta tid
skulle jag aldrig ha hunnit med då det ramverket verkligen är gigantiskt. Men som mig som
kommer ifrån noll bakgrund i detta ämne så hade jag mycket lättare att komma igång med
Leaflet än vad OpenLayers.
Det som jag gillade så mycket med Leaflet var att krävdes så lite kod för att göra så mycket
saker, de märks att de har lagt ett fokus på att det ska vara enkelt. Med en riktigt tydlig,
enkel och genomgående dokumentation gjorde detta ett stort plus, jag skulle faktiskt säga
att Leaflets dokumentation har varit bland de bästa dokumentationerna jag har använt mig
av. Jämfört med OpenLayers dokumentation som var riktigt rörig och fick aldrig någon
översikt vad klasserna innehöll för metoder, utan man fick förlita sig på exemplen som fanns
och kolla på källkoden.
Funktionsmässigt så är Leaflet riktigt kompetent ramverk. Jag vet inte direkt vad OpenLayers
kan göra mer än vad Leaflet kan göra, det är svårt att få en uppfattning över alla funktioner
då de inte finns någon tydlig lista på vilka funktioner det har, men min gissning är att det
skulle vara specifika GIS-saker. Men jag skulle säga att i de flesta fallen så kommer Leaflet
räcka långt och väl.
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Och eftersom jag lyckades implementera en ny klient i Leaflet istället för OpenLayers som
innehöll alla viktiga delmoment som man kan ställa av en webbaserad karta, så tycker jag
det bevisar att Leaflet är riktigt funktionellt.
Det jag gillar också att Leaflet är den ”nya” webben, de tar vara på alla nya webbtekniker
som förbättrar upplevelsen och prestandan. OpenLayers håller på som sagt att samla in
pengar för att utveckla en version 3 som ska skriva om hela kodbasen, så i framtiden kanske
de kommer se annorlunda ut, men nu så känns det rätt så förlegat. Det verkar som
framtiden ser mest ljusast ut för Leaflet, speciellt när större företag som Flickr, foursqare,
Craigslist, IGN och massa andra stora webbplatser använder Leaflet, detta kan i sin tur att de
lägger ner resurser och förbättrar projektet själva då det är ett öppet projekt.
När det kommer till mobilen så tycker jag det fungerar riktigt bra, mycket bättre än när jag
testade med OpenLayers. Men det har inte varit denna perfekta naitive-applikationkänslan
som man vill åt vid mobila enheterna, så länge man inte sitter på en iOS-enhet. Inbyggda
Google Maps är fortfarande mycket snabbare och har ett bättre flyt att använda än vad en
webbaserad karta med Leaflet är i min Android-enhet. Men de fungera antagligen bättre
eller sämre beroende på enhet, så de är svårt att uttala sig när enheterna skiljer sig så
enormt mycket. Men detta är bara början, webben är på sin uppåt gång just nu, så i
framtiden så kommer antagligen dessa gränser suddas ut helt. Men jag skulle fortfarande
göra en webbapp för en karta än att göra specifika nativeappar för respektive plattform.

9. Slutsatser
Finns det alternativ som uppfyller de basfunktionerna som OpenLayers har?
Leaflet skulle jag säga är det bästa alternativet till OpenLayers för att det är öppen källkod
och har alla basfunktioner man behöver. Det fanns andra öppna alternativ, men de var
utdaterade, hade inte alla basfunktioner om man läste deras lista över funktioner eller så var
de mer anpassat att presentera statistisk data. Sedan finns det alltid Google Maps och
liknande tjänster, men problemet där är att det kostar pengar om det börjar bli kommersiellt
eller uppskalat på större nivå.
Vilken lösning är de mest lämpliga alternativet till OpenLayers?
Som sagt under kapitlet diskussion, så är Leaflet det mest lämpliga alternativet till
OpenLayers. Det uppfyllde alla krav som var uppställda, förutom ett krav. Det kravet var att
mäta area, men då de fanns funktion att mäta avstånd så skulle de inte vara så svårt att
implementera själv en sådan funktion. Annars så kan det göra allt man kan tänkas göra med
en karta.
Flyter den nya lösningen på bättre på mobila enheter än de existerande
produkterna?
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Ja, BlixtGordon jämfört med den gamla och nya klienten är en mycket stor skillnad hur den
är att använda. Då jag har samma effekter och funktioner på den nya klienten i Leaflet som
den gamla klienten hade, men ändå fungerar avsevärt mycket bättre och stabilare. Så ja,
Leaflet ger en prestandaökning på de mobila plattformarna, då de anpassat för att fungera
där så är de vilket i sig inte så konstigt. Ska man ha en webbkarta som ska visas i mobilen så
tycker jag Leaflet är de enda rätta valet, men även om man ska ha en webbkarta
överhuvudtaget.
Fungerar den lika bra som på en iOS-enheter, som på Android och Windows 8?
Ja. Leaflet har officiellt stöd ända ner till IE7, vilket är ett ganska tydligt mått hur de behåller
webbläsarkompatibiliteten. Alla mobiler har den fungerat precis likadant, jag har aldrig
behövt modifiera något för just den webbläsaren eller den plattformen. Det var min lösning
med CSS3-animation av en puls när de kommer en ny blixt som kräver en nyare webläsare.
Och där är det IE9 och neråt som inte kan visa det. [27]
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