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Abstract 

This thesis have been performed at Sweco Position in Jönköping. The work was 
split into two, where one part included an investigation regarding the possibility of 
developing a cross-platform GIS (geographic information system) with HTML5 
and CSS3. A prototype would also be developed within this part. 

The second part included development of a cross-platform GIS for a client to 
Sweco Position. The client operates in the forest sector and had already an 
existing solution, with many problems. The client required an application with 
delimited functionality and which was not bound to a specific hardware. 

As the client users often were located in areas with limited Internet access, one 
additional requirement was that there would be some offline support. 

The students handle subjects within development of GIS, for example map 
projections, map services and mapping libraries. 

The application came to be developed in HTML5 and ASP.net. The mapping 
library that was used, was Leaflet 0.3.1. 

The result of this thesis is a cross-platform GIS with offline support. Examples of 
functionality included is to log positions manually, execute an automatic log 
function and support for managing which layers and logs that should be visible in 
the interface.
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på företaget Sweco Positon i Jönköping. Arbetet 
var tudelat, där den ena delen omfattade en utredning kring möjligheterna att 
utveckla ett plattformsoberoende GIS(geografiskt informationssystem) med 
HTML5 och CSS3. För denna utredning skulle även en prototyp tas fram. 

Den andra delen omfattades av utvecklingen av ett plattformsoberoende GIS åt 
en kund till Sweco Position. Kunden verkar inom skogsbranschen och hade en 
redan befintlig lösning med många problem. Denne ville få fram en applikation 
med avgränsad funktionalitet och som ej heller var bunden till någon specifik 
hårdvara.  

Då kundens användare ofta befann sig i områden med tveksam uppkoppling, 
krävdes även ett visst offlinestöd. 

Studenterna går bland annat igenom delar som berör utveckling av GIS i form av 
kartprojektioner, karttjänster och kartkomponenter. 

Kartlösningen skulle komma att utvecklas i  HTML5 samt ASP.net. Den 
kartkomponent som användes i projektet var Leaflet 0.3.1. 

Resultatet av examensarbetet är ett plattformsoberoende GIS med offlinestöd. 
Exempel på funktionalitet är att logga manuella punkter, exekvera autologgning 
samt hantera visning lager och sparade loggar. 

 

Nyckelord 

Webbutveckling, HTML5, CSS3, GIS, Plattformsoberoende, GPS, JavaScript, 
kartprojektioner, WMS, Leaflet.
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1 Inledning 

I detta kapitel förklaras kundens nuvarande lösning, Sweco Position AB:s 
bakgrund, samt studenternas bakgrund. Vidare beskrivs kundens problem med 
nuvarande lösning, samt anledningen till varför de vill ha en ny applikation. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Kundens bakgrund 

En kund till Sweco Position AB (hädanefter refererat till som ”kunden”) som 
verkar inom skogsbranschen har i skrivande stund en mobil handdatorlösning 
baserad på produkten ArcPad. Den är installerad på en ruggad handdator med 
Windows mobile 6.1. För att få med sig data ut i fält måste användaren synka med 
ett egenutvecklat program. Den ruggade handdatorn har en 7” skärm och saknar 
möjlighet att hämta data utanför kontoret. När man kommit in till kontoret efter 
ett arbete synkar man in de justeringar man gjort till den centrala servern. 
Systemets syfte är att hjälpa användarna att hitta till rätt plats, visualisera det som 
ska köpas, avverkas, gallras eller planteras i en karta. Man kan även göra 
justeringar på geografiska objekt och skriva in viss attributdata [BILAGA 1]. 

1.1.2 Företagets bakgrund 

Sweco är ett teknikkonsult företag som erbjuder konsulttjänster inom 
samhällsutveckling. I dagsläget är de etablerade i 12 olika länder med 7400 
anställda. År 2011 omsatte de cirka 6,7 miljarder kronor vilket var en ökning med 
cirka 1,2 miljarder från föregående år. För närvarande har de pågående uppdrag i 
cirka 80 länder där uppdragen kan vara allt mellan projektledning, förstudie och 
konstruktion. 

Sweco Position AB är ett dotterbolag till Sweco Sverige inom Sweco-koncernen, 
vilken har 3000 anställda utsprida på ett 50-tal olika orter. Sweco Position AB har 
170 anställda som är uppdelade på 16 olika kontor. På Sweco Position ABs kontor 
i  Jönköping (hädanefter refererat till som ”Sweco”) sitter 9 anställda. De arbetar 
mycket med GIS[1]. 

1.1.3 Studenternas bakgrund 

Både Richard och Sebastian är inom tidsramen av detta examensarbete, inne på 
det sista året utav tre år som högskoleingenjörsutbildningen i datateknik omfattar. 
Båda studenterna har läst spåret webbutveckling och har därigenom mycket goda 
kunskaper inom HTML, CSS, JavaScript, Ajax och ASP.net utöver hur 
projektarbeten genomförs i helhet. Under år 2011 drev Richard tillsammans med 
två andra studenter en webbyrå kallad Murida HB. Sebastian var under samma 
period IT-ansvarig vid studerandesektionen HI TECH vid Tekniska Högskolan i 
Jönköping.  
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1.1.4 Problembeskrivning 

Den befintliga lösningen är bunden till en specifik plattform. Det gör att urvalet av 
hårdvara är begränsat. Den hårdvara som används idag har begränsad 
skärmstorlek vilket leder till att användning av en karta är begränsat. Skärmen 
hanterar dessutom solljus dåligt och mycket tekniska problem upplevs med 
batteriet och dess batteriladdare. Den befintliga lösningen är väldigt avancerad och 
bara en handfull användare använder all dess funktionalitet.  

Kunden vill nu titta på nästa generations mobila lösning för att tillmötesgå det 
ökande behovet att få med sig data ut i fält. De anser att nuvarande lösning inte är 
rätt väg att gå, då de eftersträvar en plattformsoberoende lösning som skall kunna 
fungera i ett område utan uppkoppling [BILAGA 1]. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Kundens syfte 

Kunden önskade kunna erbjuda sina anställda ett bättre, mer funktionellt 
alternativ till deras lösning som användes vid starten av detta examensarbete. De 
ville att den nya applikationen skulle kunna användas på fler plattformar med olika 
operativsystem, även om uppkoppling saknas. Med detta arbete hoppades de 
kunna få fram ett resultat i form av en applikation, som senare skulle kunna 
vidareutvecklas för utökad funktionalitet. Man ville ha en mer kostnadseffektiv 
lösning och ett mindre avancerat användargränssnitt som därigenom skulle 
medföra ökad användning. Applikationen var tänkt som ett hjälpmedel för 
användarna ute i fält. När man sedan kom in till kontoret skulle man kunna 
använda applikationen som stöd för att rita in information i ett annat system. 

1.2.2 Företagets syfte 

Sweco ville ha utrett möjligheterna kring att skapa en ny typ av GIS-lösning som 
är plattformsoberoende. Utredningen skulle omfatta kartkomponenter samt stöd 
och möjligheter med HTML5 i olika webbläsare, operativsystem samt hårdvara. 
Man ville även ha en framtagen prototyp i HTML5.  

1.2.3 Studenternas syfte 

Studenternas syfte med detta arbete är dels att få en djupare förståelse för hur en 
konsult arbetar i ett projektarbete. Utöver det vill studenterna utöka sina 
kunskaper inte bara inom de nya språken HTML5 och CSS3, utan även inom 
GIS-utveckling. Studenterna vill även skapa en applikation baserat på en 
överrenskommen kravspecifikation de tre parterna(Sweco, kunden och 
studenterna själva) emellan. 
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1.2.4 Frågeställningar 

Dessa frågeställningar har studenterna jobbat utefter under projektets gång.  

 Hur kan man med HTML5 skapa ett plattformsoberoende GIS, som även 
skall fungera när uppkoppling saknas? 

 Vad är skillnaden mellan de olika kartbiblioteken som är öppen källkod? 
Vilket av dem uppfyller bäst vad detta projekt kräver?  

 Hur ser man till att ett GIS, som läser mot befintliga skyddade karttjänster 
hos kunden, inte erbjuder utomstående möjligheten att ta del av denna 
skyddade data? 

 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet garanterar ingen färdig produkt för kunden. Det som garanteras 
kunden är en prototyp, som ett resultat baserat på möjlig teknik, testning följt av 
utvärdering.  
 
Arbetet kommer att genomföras i tre planerade iterationer med en körbar version 
som resultat för varje iteration. Detta möjliggör fortsatt utveckling av 
applikationen efter avslutat examensarbete på ett fördelaktigt sätt.  
 
Studenterna kommer endast att redogöra för den kartprojektion som kundens 
kartbilder är projicerade i, vilket var den nuvarande standardens föregångare i 
Sverige. 
 
Studenterna kommer endast att redogöra för de karttjänster som kunden 
tillhandahåller för detta projekt. 
 
Viktigt att förtydliga gällande termen plattformsoberoende är att det är med hänsyn till 
dagens hårdvaruutbud och att inga garantier kan ges för morgondagens 
plattformar. Vidare avgränsas termen till de plattformar som har stöd för den 
funktionalitet som krävs inom HTML5. Testning av detta krav sker på ett 
begränsat antal plattformar. 
 
Acceptanstest ligger på kunden och ingår därmed inte inom ramarna för detta 
examensarbete. Som en följd av detta ligger även den avslutande utvärderingsfasen 
i arbetsprocessen utanför ramarna för examensarbetet. 
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1.4 Disposition 

Rapporten förutsätter att läsaren har en viss kunskap om webbutveckling. 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 

I början av detta kapitel går man genom de olika programmeringsspråken som 
använts inom utvecklingsfaserna i projektet. Därefter introducerar man 
karttjänsterna WMS och WFS då de är relevanta inom området. Slutligen ges en 
beskrivning av både kartprojektioner och vidare beskrivs de olika 
kartkomponenterna, bland annat vad de har stöd för respektive inte har stöd för. 

1.4.2 Metod och genomförande 

Här inleder man med att förklara varför studenterna ingått i en projektgrupp och 
syftet med denna grupp. Vidare tas arbetsprocessen upp som beskrivs i detaljerad 
form hur man vid varje steg har arbetat. Man går även igenom de 
utvecklingsmiljöer man använt sig av samt varför man utnyttjat en testmiljö. 

1.4.3 Designprocessen 

I detta kapitel besvarar studenterna frågeställningar inom projektet. Därefter 
beskrivs kort hur kravspecifikationen tagits fram. Vidare går man genom vilket val 
av kartbibliotek man gjort samt skälet till detta. Därefter presenterar man 
resultatet av version 1 samt version 2 och version 3. Slutligen redovisar man 
slutversionen i detalj. 

1.4.4 Diskussion och slutsatser 

Studenterna diskuterar resultatet av examensarbetet, tar upp egna åsikter, val av 
metod samt de problem man stött på. Avslutningsvis redogör man för eventuella 
förbättringar i framtiden, vilka funktioner som skulle kunna vara passande för att 
utöka funktionaliteten. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Utvecklingsspråk 

2.1.1 HTML5 

I skrivande stund är detta en standard upp till version 4 för den del av internet 
man kallar för ”Webben”. Version 5(hädanefter refererat till som ”HTML5”) är 
som språk inte en standard ännu, dock är mycket av den funktionalitet som 
omfattas av HTML5 redan det. År 2004 presenterade Mozilla och Opera ett 
gemensamt förslag för W3C om hur man skulle kunna återuppta utvecklingen av 
HTML. Detta förslag avslogs dock, då det stred mot W3C:s riktlinjer för hur 
själva utvecklingen skulle gå till. Följden av detta avslag blev att Web Hypertext 
Application Technology Working Group(WHATWG) skapades utav Apple, Mozilla 
samt Opera, med avsikten att fortsätta utvecklingen av HTML5. Inte förrän år 
2006 visade W3C ett intresse för att delta i utvecklingen och skapade därför en 
grupp med ändamålet att samarbeta med WHATWG. För närvarande är detta 
samarbete fortfarande aktivt. 

Geolocation och LocalStorage 

Geolocation är en identifiering av det geografiska läget för till exempel en 
mobiltelefon eller en dator ansluten till internet. Tillsammans med GIS 
presenteras då en fysisk plats bestående av både koordinater och en gatuadress. 
Beroende på enhetens signalstyrka får man en mer exakt position ju starkare 
signalen är [2]. Web Storage är en förbättring gentemot cookies då det nu finns 
möjlighet att lagra data lokalt i webbläsaren. Beroende på vilken webbläsare som 
används erbjuder de flesta mellan 5MB till 10MB utrymme per domän [3], [4], [5].  

2.1.2 CSS3 

CSS står för Cascading Style Sheets och är ett språk med vilket man beskriver 
presentationsstilen för till exempel en hemsida. I skrivande stund är det version 
2.1 som används och har fullt stöd bland samtliga webbläsare. Den kommande 
versionen 3.0 är under utveckling, dock så är mycket funktionalitet i CSS3 redan 
en standard även om språket som helhet ännu inte är det. Bland webbläsarna 
varierar stödet vilket ni kan se på Figur 1, men en större del av dem har redan nu 
utvecklat ett stöd för de funktioner som skall bli en standard [6]. 

I skrivande stund finns det stöd för dessa två funktioner i de senaste versionerna 
av webbläsarna. Det som skiljer dem åt är deras prefix: 

 Firefox använder –moz 

 Chrome och Safari använder –webkit 

 Opera använder –o 

 IE använder –ms (Vissa undantag finns där prefix ej behövs) 
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Exempel på kod: 

#example { 

 -moz-border-radius: 15px; 

 -webkit-border-radius: 15px; 

 -o-border-radius: 15px; 

 border-radius: 15px; 

} 

 

Figur 1 - Jämförelse av webbläsarnas stöd för HTML5 samt CSS3 [7]. 

2.1.3 ASP.net 

ASP.net är ett språk som är utvecklat av Microsoft och används för att utveckla 
hemsidor med HTML, CSS, JavaScript och serverspråket ASP. Bland annat 
omfattar ASP.net funktionalitet för att bidra till hög säkerhet gällande validering 
av användare [8].  

2.1.4 JavaScript 

JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk initialt utvecklat av Netscape, senare 
av Mozilla Foundation. Det är ett vanligt förekommande språk som används på 
flera miljoner olika hemsidor. Det används även i andra miljöer utöver 
webbläsarmiljöerna. JavaScript har ingenting med Java att göra, bortsett från att 
dess syntax medvetet liknar Java-syntaxen samt syntaxen i C++. Detta för att 
minska antalet nya koncept som ofta krävs för att lära sig ett nytt språk [9], [10], 
[11]. 
 

 

 



Teoretisk bakgrund 

12 

JavaScript-bibliotek 
Ett JavaScript-bibliotek omfattar funktioner skrivna i JavaScript. Dessa bibliotek 
inkluderar man i sin kod, för att sedan kunna anropa funktioner från. På så vis 
underlättas utvecklingen för programmeraren, framförallt genom att man sparar 
tid. Många JavaScript-bibliotek är öppen källkod, vilket innebär att man kan 
inkludera dem för att sedan lägga till alternativt ta bort funktioner i biblioteket.  
 

JavaScript-API 
API står för Application Programming Interface och är ett interface som tillåter 
användaren att interagera med presenterad data visuellt. Interaktionsmöjligheterna 
i ett JavaScript-API implementeras med JavaScript. Det kan till exempel omfatta 
funktionalitet för att bläddra bland bilder, spela upp ett videoklipp eller orientera 
sig i en karta. 
 

2.2 Karttjänster 

2.2.1 WMS 

WMS står för Web Map Service och är en ISO-standard(ISO 19128) framtagen av 
Open Geospattial Consortium (OGC). Standarden beskriver hur kartdata efterfrågas av 
klienten och hur den skall vara strukturerad på servern. Vad en WMS gör vid en 
klientbegäran är att svara med en WMS-karta som representerar efterfrågad 
geografisk data, baserat på angivna parametrar från klienten. WMS-kartor är av ett 
bildformat, till exempel PNG, GIF eller JPEG [12], [13]. 

2.2.2 WFS 

WFS står för Web Feature Service och är en ISO-standard(ISO 19142) som 
framtagits av Open Geospatial Consortium (OGC). Standarden beskriver hur man 
begär och ändrar geografisk rådata kodad i Geography Markup Language (GML), 
vilket är en dialekt av eXtensible Markup Language (XML). Att ändra dessa 
geografiska data innebär att man kan skapa, ta bort eller uppdatera ett geografiskt 
objekt på en karta [14], [15], [16], [BILAGA 2]. 

 

2.3 Kartprojektioner 

Karttjänster använder ett viktigt attribut som beskriver kartprojektionen, hur man 
har avbildat Jorden på ett tvådimensionellt koordinatsystem. Inkorrekt 
kartprojektion resulterar i att felprojicerade kartbilder returneras till klienten. Det 
finns många olika kartprojektioner, alla med sina fördelar respektive nackdelar. 
Det gäller för samtliga kartprojektioner, att de alla genererar någon typ av 
projektionsfel [17], [18], [19].  
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2.3.1 Gauss-Krüger 

I Sverige är Gauss-Krüger (även kallad Transversal Mercator), fram till skrivande 
stund, den mest förekommande projektionen. Det är en cylindrisk, konform 
avbildning av Jorden. Det mest vanliga användningsområdet av denna projektion 
är för topografisk kartläggning av hela världen. 

Det är endast längs medelmeridianen, alternativt längs två parallella linjer till denna 
som avstånden är sanna. Inom 15° från medelmeridianen är avstånd, riktningar 
och former rimligt sanna. Det gäller även att på grund av att kartan är konform, så 
är former och vinklar inom mindre areor, i huvudsak sanna. Medelmeridianen 
bestäms av den som avbildar Jorden till det tvådimensionella koordinatsystemet 
[20], [21]. Se Figur 2 för exempel på Gauss-Krüger - projektionen.  

 

Figur 2 - På detta vis projiceras det tredimensionella koordinatsystemet till ett tvådimensionellt 
koordinatsystem [22]. 

2.3.2 EPSG 

Det har bestämts att alla karttjänster måste ange gällande kartprojektion för sina 
kartbilder, detta genom att ange ett unikt nummer, inlett av en auktoritet kallad 
EPSG (European Petroleum Survey Group). EPSG har sedan tidigare samlat in kända 
referenssystem för olika kartprojektioner och sparat dem i en databas 
(http://www.epsg.org/CurrentDB.html). Exempel på vanligt förekommande 
referenssystem enligt EPSG-beteckningen är ESPG:4326, ESPG:3857 och 
ESPG:900913.  

Man måste ha samma referenssystem och därigenom samma kartprojektion inställt 
i sin applikation som de bilder man har erhållit genom karttjänster, annars 
kommer kartan ritas ut felaktigt i API:et. 

 

 

 

 

 

http://www.epsg.org/CurrentDB.html
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2.3.3 Referenssystem  

RT 90  

RT 90 är ett tvådimensionellt referenssystem och står för 
”Rikets triangelnät 1990”. Mellan 1967 och 1982 genomförde 
man mätningar i Sverige, från söder till norr. Det resulterade i 
3800 triangelpunkter, där den relativa avståndsnoggrannheten 
är 1-2ppm (mm/km). Se triangelpunkterna i Figur 3.  

För att minimera projektionsfelen i en avbildning av Sverige, 
har man sedan delat in Sverige i sex projektionssystem med en 
egen medelmeridian. Den centrala medelmeridianen är den 
nationella kartprojektionen, även kallad RT 90 2.5 gon V 0:-15. 

 

 

Den nationella kartprojektionens förhållande mellan x- och y-koordinater i Sverige 
är följande: 

 

 

Man har gjort ett tillägg för y-koordinaten för att undvika att den blir negativ. 
 

Ett exempel på en punkts koordinater i Jönköping är, enligt RT 90: 

X: 6407189 Y: 1402309 

 

RT 90 var tidigare Sveriges officiella referenssystem och dess EPSG-beteckning är 
EPSG:2400.  

WGS84 och SWEREF99 

WGS84 är ett globalt tredimensionellt referenssystem. Det används för att 
bestämma GPS-koordinater i realtid och är framtaget av amerikanska 
myndigheter. Noggrannheten på GPS-position är 10 meter om det bestäms enbart 
med data från GPS-satteliter. Önskas högre noggrannhet, måste dessa GPS-data 
kombineras med data från punkter ur ett annat referenssystem. I Sverige används 
SWEREF99 till detta. 

Avvikelsen mellan att läsa av GPS-data genom att tillämpa SWEREF99, jämfört 
med att tillämpa WGS84, är ungefär en halv meter. För WGS84 är EPSG-
beteckningen EPSG:4326 och för SWEREF99 är den EPSG:3006. 

SWEREF99 antogs år 2007 som Sveriges officiella referenssystem [24], [25], [26]. 

x0, x-tillägg 0 m 

y0, y-tillägg 1 500 000 m 

Figur 3 - Triangelpunkterna, resultatet av mätningarna i Sverige [23]. 
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2.4 Kartkomponenter 

En kartkomponent tillhandahåller ett grafiskt användargränssnitt, i vilket man kan 
visa geografisk data. Det kan vara till exempel ett kartbibliotek i JavaScript. Den 
geografiska informationen hämtas från en karttjänst och återvisas sedan i 
kartkomponenten i form av vektordata och/eller rasterdata. Med hjälp av en 
kartkomponent kan man skapa sina egna kartapplikationer i webbläsaren. 

2.4.1 GeoServer 

GeoServer är en öppen källkod mjukvaruserver skriven i Java. GeoServer låter 
användaren visa och redigera geografisk data med hjälp av de standarder som Open 
Geospatial Consortium (OGC) tagit fram, bland annat WMS och WFS. Med 
OpenLayers integrerat i sig, blir kartgenereringen i GeoServer effektiv. Man kan 
välja att integrera andra kartkomponenter, till exempel Google Maps, Google 
Earth, Yahoo Maps eller den mer klassiska GIS-arkitekturen ESRI ArcGIS [27]. 

2.4.2 OpenLayers 

OpenLayers är ett väldigt stort JavaScript-bibliotek som bland mycket annat 
omfattar funktioner för att hämta karttjänster, ladda in kartdata och sedan visa 
upp en interaktiv karta visuellt i webbläsaren. Denna karta visas genom ett 
JavaScript API. Med hjälp av inbyggda kontroller, kan man enkelt orientera sig i 
kartan. OpenLayers är ett projekt i öppen källkod av Open Source Geospatial 
Foundation (http://osgeo.org) [28], [29]. 
 
 Följande datakällor stödjs: 
 

 WMS 

 ka-Map 

 TMS 

 WorldWind 

 WFS 

 GeoRSS 

 Google, Yahoo, Microsoft, MultiMap 
 
I OpenLayers är bland annat ett transformeringsbibliotek integrerat, kallat Proj4js. 
Detta transformeringsbibliotek omfattar funktioner för att transformera olika 
projektioner. Det gör man genom att transformera koordinater, beroende på 
vilken projektion som den hämtade kartbilden är i. Tack vare Proj4js har 
OpenLayers alltså stöd för en hel del olika kartprojektioner.  
 
Nedan följer resultatet av en mycket enkel tillämpning för hur man anropat en 
WMS-tjänst med hjälp av OpenLayers, källkod se [BILAGA 3]. 

http://osgeo.org/
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Figur 4 - Resultatet i webbläsaren Google Chrome. 

 
Vad som visas i Figur 4 är JavaScript-APIet som visar svaret på en begäran till en 
WMS-tjänst, som returnerar en världskarta. Som man ser i Figur 4, får man alltså 
upp en karta med vissa navigeringskontroller uppe i vänstra hörnet. I exemplet har 
enbart ett baslager använts, vilket är det lager som kartan ligger på. Man kan med 
några få rader kod ytterligare bygga på antalet lager i interfacet. Vidare kan man 
även lägga till överläggningslager, som man med hjälp av en enkel panel kan tända 
och släcka manuellt i webbläsaren. Resultatet av en enkel tillämpning av denna 
funktionalitet återfinns i Figur 5, se källkod [BILAGA 4]. 
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Figur 5 - En panel där man kan välja baslager och överläggningslager. 

 

Figur 6 - Här är ett överläggningslager markerat som innehåller kartdata om Kanada. 
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Nedan följer en tabell över det stöd för mobila webbläsare som OpenLayers har 
[30].  
 

Browser Touch 
events 

Multiple 
touches 

Accelerometer Geolocation 

iOS (4.x) Ja Ja Ja Ja 

iOS (3.x) Ja Ja Nej Ja 

iOS (2.x) Ja Ja Nej ? 

iOS (1.x) Ja Nej Nej ? 

Android Ja Nej(2) Nej Ja 

Opera Mobile Nej Nej Nej Ja 

Symbian Nej Nej Nej Nej 

IE7 (WP7) Nej Nej Nej Nej 

Firefox 4(1) Nej Nej Nej Ja 

1. På grund av brist på tillgängliga testplattformar stödjer inte koden i 
OpenLayers denna typ av Touch events. 

2. Standardläsaren på Androidenheter saknar stöd för multiple touch events. 
För vissa användare fungerar det dock på Android 2.1 samt Android 2.2. 

2.4.3 Leaflet 

Leaflet är ett JavaScript-bibliotek i öppen källkod, skapat av CloudMade 
(http://cloudmade.com) som används för att skapa interaktiva kartor i 
webbläsaren. Skaparna har fokuserat på att biblioteket skall vara kompatibelt med 
HTML5 och CSS3, att det skall vara lättviktigt för att främja applikationens 
prestanda, samt att det skall vara enkelt att använda. Kartan visas för användaren 
genom ett JavaScript-API. Biblioteket omfattar bland annat funktioner för att 
använda WMS-tjänster samt för att orientera sig i den interaktiva kartan. Det har 
stöd för att visa kartbilder med projektionerna EPSG:3867, EPSG:4326 samt 
EPSG:900313. Det har inte något inbyggt stöd för WFS [31].  

I Figur 7 finns exempel på en tillämpning av Leaflet för att anropa en Cloudmade-
tjänst som returnerar kartdata för hela världen, vilket används som baslager. 
Utvecklaren har i koden angett inställningar för detaljnivån och med hjälp av 
angivna koordinater zoomat in på norra Europa[BILAGA 5]. 

http://cloudmade.com/


Teoretisk bakgrund 

19 

 

Figur 7 - Begäran till Cloudmade-tjänsten, som visas upp i Leaflets JavaScript-API. 
 

I nästföljande två figurer har sedan ett överläggningslager lagts till, vilket man 
tänder. Detta överläggningslager innehåller kartdata som svar på en begäran till en 
WMS-tjänst. Denna kartdata innehåller information om vägar. I denna kod 
[BILAGA 6] har det angetts koordinater samt nivå för detaljrikhet så att man skall 
kunna se Jönköping med omnejd. 
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Figur 8 - Samma tjänst som i Figur 7 anropas. Uppe till höger kan man nu hantera sina lager. 

 

Figur 9 - Här har man tänt överläggningslagret innehållandes kartdata från svaret på vår begäran 
till en WMS-tjänst. 
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Följande webbläsare har Leaflet stöd för [33]. 
 
Desktop 

 Firefox 3.6+ 

 Chrome 

 Safari 5+ 

 Opera 11.11+ 

 IE 7–9 

 IE 6 (inte fulländat, men tillgängligt)* 
 
Mobila läsare 

 Safari for iOS 3/4/5+ 

 WebKit for Android 2.2+, 3.1+, 4+ 

 Other webkit-based browsers (webOS, Blackberry 6+, etc.)* 

 Windows Phone 7* 

 Firefox for Android* 
 
* Stöd saknas i dagsläget, men kommer att implementeras i framtiden. 

2.4.4 Polymaps 

Polymaps är ett JavaScript-bibliotek i öppen källkod som helt och hållet bygger på 
stöd av SVG. Det är resultatet av ett samarbete mellan SimpleGEO 
(http://simplegeo.com) och Stamen (http://stamen.com). Det är ett bibliotek i 
öppen källkod som fungerar bra med bildbaserade webbkartor såsom Cloudmade, 
Bing och Google med flera. Polymaps har stöd för geoJSON och WMS, dock 
saknas inbyggt stöd för WFS [33]. 

I Figur 10 nedan finns ett exempel på hur det JavaScript-API som Polymaps 
använder, ser ut. Bilden är en skärmdump på ett av deras exempel från deras 
hemsida(http://polymaps.org). Exemplet omfattar endast det synliga lagret i 
figuren. 

http://simplegeo.com/
http://stamen.com/
http://polymaps.org/
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Figur 10 - I detta JavaScript-API har man använt kontrollerna för att zooma in. 

2.4.5 Tile5 

Tile5 är ett JavaScript-bibliotek i öppen källkod som omfattar funktioner för att 
kunna hämta kartdata från kartmotorer. Dessa kartdata återvisas sedan i ett 
HTML5-interface med ett JavaScript-API, i vilket man kan orientera sig genom att 
panorera och zooma. Det är ett projekt utvecklat för att fungera primärt på mobila 
enheter som stödjer HTML5.  
 
Tile5 saknar inbyggt stöd för karttjänsterna WMS samt WFS, men har stöd för ett 
större antal kartmotorer: 
 

 Bing 

 Cloudmade 

 deCarta 

 ESRI 

 MapQuest 

 Google 

 Navteq 

 NearMap 

 OSM 

 Ovi (Nokia) 

 Yahoo 
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I följande figur listas det stöd Tile5 har för mobila webbläsare. 
 

 

Figur 11 - Jämförelse mellan webbläsare för stöd av Tile5 [35].
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3 Metod och genomförande 

3.1 Projektgrupp 

Under examensarbetet har studenterna varit delaktiga i en projektgrupp, i vilken 
intressenter från varje inblandad part ingått: 

 Studenterna 

 Sweco 

 Kunden 

 Kvalitetsäkrare 

Projektgruppens sammansättning återfinns i [BILAGA 1]. Projektgruppen 
fungerade även som styrgrupp för projektet, vilket innebar att denna hade 
uppgiften att ta beslut i frågor med underlag och förslag till beslut från 
studenterna. Projektgruppen kontrollerade att arbetet fortlöpte som det skulle. 

 

3.2 Arbetsprocess 

Denna arbetsprocess tog studenterna fram i samråd med projektgruppen. 
Arbetsprocessen genomfördes i tre iterationer och finns att beskåda i Figur 12. 

 

Figur 12 - Projektets arbetsprocess. 
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3.2.1 Teori och analys 

Inledande fas i examensarbetet där studenterna läste på inom, samt analyserade, 
ämnet geografiska informationssystem. Information samlades in från litteratur och 
internet. Studenterna fick även genomgångar av deras handledare på Sweco. En 
stor del av fasen innebar att analysera karttjänster, kartprojektioner och 
kartkomponenter. Bland annat utvecklade studenterna små kartlösningar med 
olika kartkomponenter för att få förståelse för hur dessa tillämpas i större 
kartlösningar. På så sätt skaffade de sig även förståelse för interaktionsmöjligheter 
i olika kartlösningar samt känslan för vad ett användarvänligt gränssnitt är för en 
kartlösning.  

Denna fas ingick inte i den iterativa arbetsprocessen. 

3.2.2 Krav 

Kunden presenterade tillsammans med kvalitetssäkraren ett förslag på möjliga 
krav och antalet iterationer som skulle finnas med. Utifrån presentationen satte 
studenterna ihop ett första utkast för hur kravspecifikationen skulle se ut. För att 
få fram krav med hög kvalitet samordnades därefter en workshop där hela 
projektgruppen medverkade. Tillsammans diskuterades det fram en mer detaljerad 
grund för kraven på de olika iterationerna baserat på förslag, uppföljt med beslut 
inom projektgruppen. Utkastet för kravspecifikationen fick gå igenom ett flertal 
korrigeringar innan samtliga parter var nöjda och en slutgiltig kravspecifikation 
kunde spikas. 

3.2.3 Design 

Varje version genomgick två delar i designfasen, där den första delen omfattade en 
kravanalys med ett tillståndsdiagram som resultat. Tillståndsdiagrammet gav en 
bred och detaljerad överblick, vilket dels underlättade planerandet av utvecklingen 
men det gav även projektgruppen en klarare syn. Den andra designfasen 
omfattades av interaktionsdesign, fokuserat på användbarhet. Skisser av ett 
användargränssnitt blev resultatet av denna fas. 

3.2.4 Utveckling 

Utvecklingsfaserna inom projektet genomfördes inkrementellt för varje iteration i 
arbetsprocessen. Funktionaliteten byggdes stegvis för varje enskild version. I 
denna fas blev det en naturlig del för studenterna att förstå strukturen på 
kartbibliotekets implementering, för att på så sätt förstå hur kartbibliotekets 
funktionalitet kunde återanvändas. 

Med tillståndsdiagrammet från designfasen som grund, fördelade studenterna 
implementeringen av funktionaliteten sig emellan. Mycket tid lades i dessa faser på 
att analysera Leaflets stöd, för att kunna återanvända så mycket kod som möjligt 
till den funktionalitet som kunden krävde. 



Metod och genomförande 

26 

3.2.5 Test 

Testfasen i detta projekt genomfördes väldigt grundligt, då det krävdes för att med 
högsta övertygelse möjligt bevisa uppfyllandet av flertalet krav i projektet. 
Funktionaliteten testades på varje testenhet med respektive operativsystem samt 
webbläsare. Vidare återskapades varje felscenario för att bekräfta felet. 

Felen protokollfördes och prioriterades enligt följande: 

 Vilken plattform felet förekom på 

 Prioriteten på kravet för funktionaliteten  

 Graden av inverkan felet hade på applikationen.  

Felen åtgärdades sedan i prioriterad ordning. Testprotokollet blev sedan underlag 
för beslut till projektgruppen i de fall en lösning ej hittats, detta för att kunna ta 
beslut om nya avgränsningar i kravspecifikationen samt projektbeskrivningen. 

3.2.6 Leverans 

I leveransfasen installerades aktuell version i kundens miljö. Viss tid lades i denna 
fas på att testa att karttjänsten var skyddad av vår applikation, samt att de 
kommunicerade korrekt med varandra. Efter installation testades applikationen av 
kunden. 

I samband med leveransen kallades hela projektgruppen till ett överlämningsmöte 
av studenterna.  

Under dessa möten togs följande punkter upp: 

 Presentation samt demonstration av den version som överlämnades.  

 Hur långt komna studenterna var i tidplanen, samt förslag på ändringar i 
tidplanen.  

 Studenternas testresultat redovisades. 

 Kunden redovisade sitt testresultat. 

 De problem som krävde ändringar i kravspecifikation samt 
projektbeskrivning diskuterades, för att sedan ta beslut gällande. 

 Planering inför kommande version. 

3.2.7 Utvärdering 

Som en avslutning på varje iteration utvärderade studenterna den genomförda 
iterationen, för att på så sätt lägga upp kommande iteration på ett så effektivt sätt 
som möjligt. Studenterna utvärderade varje enskild fas, uppskattningar de gjort i 
tidplanen och sina samt kundens testresultat.  

Fasen var även viktig för att göra klart med kunden att kraven för den aktuella 
versionen hade uppfyllts på ett tillfredställande sätt. 
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3.3 Dokumenthantering 

Sharepoint 

I samband med projektets uppstart satte kunden upp en SharePoint-server på 
vilken projektartefakter skulle delas inom projektgruppen. 

Dropbox 

Studenterna använde sig utav Dropbox för att sig emellan dela relaterade 
artefakter för examensarbetet, bland annat underlag för denna rapport. 

 

3.4 Utvecklingsmiljö 

3.4.1 Visual Studio 2010 

Projektet har utvecklats i utvecklingsmiljön Visual Studio 2010 (hädanefter 
refererat till som ”VS”). Ett bra stöd erbjuds i VS för att utveckla i de 
programmeringsspråk som projektet berört. Det är den miljö som man på Sweco 
utvecklar i. Med Subversion integrerat är det ett kraftfullt verktyg för vår typ av 
projektgruppsammansättning. 

Med standardversionen av VS år 2010 erbjöds möjligheten att direkt utveckla i 
språken JavaScript, HTML, CSS samt ASP.net. VS erbjuder även ett mycket 
hjälpfullt felsökningsverktyg, stöd för felsökning av HTML5 samt CSS3 saknas 
dock. Lösningen till detta problem var att installera service pack 1 för VS, vilket 
inte innehöll ett fullt stöd för HTML5 eller CSS3 då det i skrivande stund inte är 
en standard, men ett visst stöd erbjöds. Med det stöd som erbjöds samt egna 
erfarenheter och kunskaper sedan tidigare kurser i studenternas utbildning, 
uppfyllde VS kraven för utvecklingsfasen i detta projekt. 

Virtuella maskiner 

För att undvika eventuella störningar från annan mjukvara under testning 
användes virtuella maskiner, en isolerad miljö. 

Subversion 

För att underlätta arbetet i utvecklingen använde studenterna sig av ett 
versionshanteringssystem kallat Subversion, även förkortat som SVN. Mjukvaran 
som användes var TortoiseSVN. Med hjälp av detta program kunde studenterna 
arbeta med samma kod samtidigt utan att riskera kodöverskrivning. 
Funktionaliteten för filhistorik, erbjöd studenterna att gå tillbaka för att 
kontrollera tidigare versioner.  

 

3.5 Testmiljö 

Kraven på tesmiljön inom detta examensarbete var mycket omfattande, främst för 
att studenterna skulle ha underlag för att bevisa till vilken grad applikationen var 
plattformsoberoende. 
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Under testerna som genomfördes i testfaserna placerades applikationen i en 
uppsatt Windows Server 2008-miljö med stöd för ASP, hos Sweco. Applikationen 
var sedan tillgänglig för testning från de olika testplattformar man utförde testerna 
på. 

3.5.1 Testplattformar 

Nedanstående tabell visar de olika enheter med tillhörande plattform samt 
webbläsare som studenterna utförde sina tester på. 

Enhet Plattform Webbläsare 

HTC Wildfire S Android 2.3.3 Standard webbläsare 

Mozilla Firefox 10.0.3 

Opera Mobile 12.0.1 

ZTE Blade Android 2.2 Standard webbläsare 

Samsung Galaxy Nexus Android 4.0 Standard webbläsare 

Samsung Galaxy Tab 10.1 Android 3.1 Standard webbläsare 

Samsung Galaxy SII Android 4.0.3 Standard webbläsare 

iPhone 4 iOS 4.1 Safari 4 

iPhone 4  iOS 4.3.3 Safari 4 

iPhone 4 iOS 5.0.1 Safari 5.1 

iPhone 3GS iOS 5.0.1 Safari 5.1 

iPad iOS 4.3.5 Safari 5 

iPad 2 iOS 5.0.1 Safari 5.0 

PC Windows 7 Google Chrome 17+ 

Opera 11+ 

Safari 5+ 

Mozilla Firefox 9+ 

Internet Explorer 7+ 
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4 Designprocessen 

4.1 Kundens kravspecifikation 

För att kunna inleda projektet även mot kunden behövde en kravspecifikation 
fastslås mot denna part. Denna kravspecifikation skulle sedan studenterna arbeta 
mot, bland annat genom att ta hänsyn till i valet av kartkomponent. Man skulle 
även efter att kravspecifikationen var fastslagen kunna skapa en 
projektbeskrivning.  

I ett möte med samtliga involverade parter presenterades kundens problem, samt 
en undersökning genomförd av en kvalitetsäkrare. Denne hade även tagit fram 
grova krav på en ny typ av lösning, som kunden ville ta fram en kravspecifikation 
utefter.  

Efter mötet reviderades ett utkast till kundens kravspecifikation ett antal gånger 
innan den slutligen godkändes, se [BILAGA 7]. En projektbeskrivning utformades 
även efter detta, se [BILAGA 1], vilken omfattade projektgruppskonstellation, 
arbetsprocess, tidplan samt leverabellista.  

 

4.2 Val av kartbibliotek 

Nedan följer en jämförelsetabell över de 4 undersökta kartbiblioteken, kodade i 
JavaScript 

 Leaflet OpenLayers PolyMaps Tile5 

Version 0.3.1 2.10 2.5.0 1.0 

Storlek(kB) 82 923 32 169 

WMS Ja Ja Nej* Nej 

WFS Nej** Ja Nej** Nej 

Proj:RT 90 Nej*** Ja Nej Nej 

HTML5 Ja Ja Ja Ja 

CSS3 Ja Ja Ja Ja 

* Grundläggande funktionalitet finns för detta. För att anropa just en WMS-
tjänst krävs dock utökad implementering. 

** Då det endast är attributdata som behöver kommas åt via denna tjänst, kan 
man använda WMS-parametern GetFeatureInfo istället. 

*** Det finns öppen källkod för att integrera biblioteket Proj4js med Leaflet, 
vilket möjliggör nödvändiga projektionsberäkningar på ett smidigt sätt. 
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Studenterna förankrade sitt beslut om att använda Leaflet i projektgruppen. Efter 
framläggning av fördelar och nackdelar med respektive kartbibliotek godkände 
projektgruppen beslutet. Beslutet grundade sig i hur väl biblioteket uppfyllde de 
krav som ställdes på applikationen samt hur lång tid varje bibliotek skulle ta att 
anpassa efter kraven. 

 

4.3 Systemdesign 

4.3.1 Systemöversikt 

För att studenterna enkelt skulle kunna förklara hur systemet skulle komma att se 
ut och fungera, designade de en grundlig systemöversikt. Då det skulle bli en 
plattformsoberoende kartlösning skulle en surfplatta, smartphone lika väl som en 
PC kunna hantera applikationen (bortsett från de angivna avgränsningarna). Om 
enheten hade GPS-stöd skulle man kunna få positionsinformation från satelliter, 
oberoende av internetuppkopplingen. Kartlösningen skulle man komma åt så 
länge man hade internetanslutning initialt, vid inloggning. Cachen skulle förkorta 
laddningstider för interfacet, då tidigare hämtade kartbilder skulle sparas och 
laddas från denna. Skulle man tappa internetuppkoppling under användning av 
applikationen, skulle applikationen kunna användas, med den begränsningen att ny 
kartdata inte skulle kunna hämtas. Positionsinformation som användaren ville 
spara, skulle sparas i localStorage, oavsett uppkopplingsstatus. Nedanstående bild 
representerar en grov systemöversikt. 

 

Figur 13 - Systemöversikt. 
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4.4 Iteration 1 

I detta avsnitt härleds resultatet av den första iterationen. 

4.4.1 Krav 

Uppdelningen av kraven för varje iteration var sedan tidigare utförd av 
projektgruppen. Det studenterna var tvungna att göra för version 1, var att 
definiera kraven mer utförligt för att sedan utifrån dessa kunna skapa en design 
för version 1.  

4.4.2 Design 

När kravfasen var avslutad, kunde studenterna med hjälp av dessa krav börja 
skissa på en design för den första versionen. Denna designfas resulterade i ett 
tillståndsdiagram, vilket uppfyllde samtlig funktionalitet för versionen. Figur 14 
representerar tillståndsdiagrammet för version 1. 
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Figur 14 - Tillståndsdiagram för version 1. 

Studenterna presenterar här, i de två nedanstående figurerna(15, 16) hur en ytterst 
tidig skiss för version 1 skulle kunna komma att se ut. Bland annat ges en vy av ett 
eventuellt inloggningsformulär som då bidrar med skydd mot utomstående 
tillgång kring kartlösningen. Utöver detta presenteras även en skiss på det 
gränssnitt man får efter en lyckad inloggning. 
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Figur 15 - Tidig skiss, inloggningsformulär. 

 

Figur 16 - Tidig skiss, kartlösning. 

4.4.3 Utveckling 

Genväg på skrivbordet 

Ett av kraven var att man skulle ha åtkomst till webbapplikationen via en genväg i 
form av en ikon på skrivbordet. Därför skapade studenterna en stilren ikon som 
de anställda enkelt skulle kunna känna igen. Denna gjordes i flera uppsättningar så 
att t.ex. en iPad2 med högre upplösning fick en större storlek än en iPhone med 
lägre upplösning som då erhöll en mindre storlek. Figur 17 representerar hur en 
genväg kan se ut med ikonen. 
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Figur 17 - Genväg i form av en ikon på skrivbordet till karttjänsten. 

 
Döljandet av adressfält 

Eftersom skärmytan från enhet till enhet skiljer sig beslutade kunden att man 
skulle utveckla en funktion som på något sätt dolde adressfält samt navigeringsfält 
i webbläsaren. Studenterna löste detta genom att utveckla en scrollningsfunktion i 
JavaScript. Funktionen gör ett antal mätningar innan den genomför en scrollning 
neråt så att dessa fält döljs men fortfarande är tillgängligt om man scrollar upp. 
Figur 18 representerar funktionens källkod. 
 

 

Figur 18 - Källkod för scrollfunktionen. 
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Inloggning 

Då webbapplikationen skulle komma att involvera befintliga karttjänster hos 
kunden, var ett av kraven att någon form av inloggning skulle utvecklas, med 
anledningen av att kundens policy inte skulle överträdas. Studenterna valde då att 
utveckla inloggningsfunktionen i ASP.net. Vidare beslutades det att ingen 
möjlighet skulle ges för att skapa nya användarkonton direkt i webbapplikationen. 
Därför skapades enbart ett konto och vid behov av ytterligare konton har då 
kunden själv möjlighet att lägga in detta. Figur 19 representerar 
inloggningsformuläret. 

 

Figur 19 - En vy av startsidan med inloggningsformulär. 

 

Första vy vid inloggning med GPS position 

Efter att man angivit ett korrekt användarnamn och lösenord så startas en session, 
man blir sedan vidarebefordrad till en första vy av lösningen. Då kundens 
nuvarande lösning innebar ett svårt användargränssnitt med många olika val av 
funktioner ledde detta till att det blev sämre prestanda pågrund av lång 
laddningstid. Studenterna har därför tagit fram ett mer användarvänligt och 
lättförståeligt gränssnitt. Endast de funktioner som efterfrågas finns med vilket 
skall bidra till en kortare laddningstid.  

Förutsatt att GPS-position hittats, flyttas fokus till aktuell position. En markör 
sätts ut med en symbol som är placerad inuti en blå ring, där området mellan 
symbolen och ringen påvisar hur god noggrannhet positionen har. I toppen till 
vänster får man två kontroller varav siktet representerar en centreringsfunktion 
och den andra är en lagerkontroll där man kan tända/släcka olika typer av lager. I 
toppen till höger har man zoomningskontroll som gör att man kan förflytta sig 
olika nivåer upp/ner i lösningen. Beroende på vilken nivå användaren befinner sig 
på så skiftar även kartlagret. 

 

Vy vid inloggning utan GPS position 

Om GPS-positionen inte hittas blir man fullt utzoomad. Det vill säga att man 
hamnar på lägsta detaljnivå. Någon utplacering av position sker alltså inte och 
istället får man en bred överblick av kartan för att få möjligheten att zooma in på 
valfri position. 
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Kartlager 

Om användaren trycker på funktionen ”lagerkontroll” så får man en utökad meny 
där diverse olika lager presenteras. Detta möjliggör för användaren att själv välja 
vad den vill ha för lager tända, det vill säga aktiva eller inaktiva.  

Något som studenterna även implementerade enligt krav, är att beroende på 
detaljnivå skall olika baskartor visas. En demonstration av detta finns att se i 
Figurerna 31, 32, 33 och 34. 

Funktionen nedanför presenterar utdrag av källkoden för funktionen som hanterar 
baskartan. De parametrar som avgör när de visas är maxZoom respektive minZoom. 

 

Figur 20 - Källkod för funktionen som hanterar visning av baskarta. 

4.4.4 Testning 

När väl utveckling stod klar kunde studenterna börja testa funktionaliteten på 
varje enhet. De fel som då upptäcktes protokollfördes för att ge en bra överblick 
av situationen. För felprotokoll se [BILAGA 8]. Varje felscenario återskapades 
sedan efter den prioritet den tilldelats för att sedan undersökas och om möjligt 
åtgärdas. 

Studenterna avgränsade sig även i tidigt skedde för vilka enheter med tillhörande 
plattformar och webbläsare man inte skulle utföra tester på, då ett flertal äldre 
versioner av webbläsare saknade stöd för HTML5. De enheter, plattformar och 
webbläsare man utförde tester på återfinns i 3.5.1 Testplattformar. 
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4.4.5 Leverans 

Inför överlämningsmötet skrevs dagordning samt förbereddes underlag av 
projektledaren till mötet. Underlaget omfattades av bevis samt demonstration för 
hur man uppfyllt varje krav för versionen. Resultatet av studenternas tester, samt 
de åtgärder som vidtagits presenterades. Förslag på reviderad kravspecifikation 
samt projektbeskrivning lades fram för beslut, med anledning av testresultat samt 
tidsparametern. Förslaget var att frångå kravet om att applikationen skulle fungera 
i Android 3.1. Förslaget godkändes av projektgruppen, vilket innebar att 
studenterna inte skulle lägga mer tid på de återstående felen. I Figur 21 
demonstreras en vy från version 1.   

 

Figur 21 - En vy av resultatet av version 1. 

4.4.6 Utvärdering 

I denna fas utvärderade studenterna genomförandet samt resultatet av den första 
iterationen. Exempel på vad de gick igenom: 

 Jämförelse mellan tidsuppskattningar och upparbetade timmar. 

 Utvärdering av kommunikation och samarbete med kunden. 

 Utvärdering av upplägget studenterna emellan. 

 Utvärdering av de tester som kunden genomfört efter leverans 
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Resultatet av utvärderingen var bland annat att tidsuppskattningar för kommande 
iteration justerades. Vidare ansågs kommunikationen med kunden ha varit mycket 
god. Det konstaterades att hur upplägget studenterna emellan såg ut berodde 
främst på vem som för tillfället varit projektledare. Projektledaren avsatte mycket 
tid på dokumenthantering samt kundkontakt, något som gav den student som för 
tillfället ej var projektledare mer tid att arbeta mer fokuserat med faserna i 
iterationen.  

Gällande kundens testresultat planerade man in denna felhanteringen i kommande 
utvecklingsfas. Felhanteringen skulle bestå främst av ändring av inställningar och 
värden i applikationen. Ingen ändring av kod ansågs nödvändig. 

 

4.5 Iteration 2 och 3 

Dessa två iterationer presenteras tillsammans, då det i slutet av testfasen på 
iteration 2 bestämdes att man skulle leverera en slutversion efter iteration 3 och 
därmed ingen version för iteration 2. Anledningen till detta beslut var främst att 
vissa krav på funktionalitet för version 3 redan hade uppfyllts i iteration 2. Det var 
något som upptäcktes i testfasens senare del i iteration 2. 

4.5.1 Krav 

Iteration 2 

Kraven på version 2 definierades i denna fas tydligare. Studenterna tog även 
hänsyn till vad de kommit fram till i föregående utvärderingsfas av iteration 1. En 
del av det studenterna kom fram till, var att viss funktionalitet i version 1 skulle 
göras mer användarvänlig för slutanvändaren i kommande version. Som en följd 
av det beslutet blev en del av kraven för version 1 omvärderade i denna fas, i 
samspråk med kunden. Omvärderingen för de berörda kraven på version 1, ledde 
till att vissa värden skulle komma att ändras i utvecklingsfasen, för tidigare 
utvecklad version. 

De värden som skulle ändras var följande: 

 Skalan på kartan vid startvyn efter inloggning, både med GPS-position 
samt utan. 

 Inom vilken skala varje lager skulle vara synligt. 

 Hur mycket man skulle flyttas upp och ned i skalnivå för varje 
skaljustering(zoomning). 

De krav som gällde för version 2 placerades av studenterna i användningsfall. På 
så vis fick de se på funktionaliteten mer ur ett användarperspektiv än vad man 
gjorde i föregående kravfas. Man diskuterade realistiska värden för de krav 
gällande version 2 som krävde det, med kunden.  
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Iteration 3 

I denna kravfas gick studenterna noggrant igenom kraven för version 3, med 
testresultat och funktionalitet från version 2 som underlag. Utöver det underlaget 
utvärderade studenterna inbyggd funktionalitet i de för tidens aktuella webbläsare 
med stöd för HTML5. Det gjordes för att undersöka vilka krav som uppfylldes 
genom deras stöd. 

Följande krav stöddes genom webbläsarens stöd och behövde således ej 
implementeras för: 

 Spara den senaste kartbilden vid avbruten uppkoppling. 

 Möjlighet att manuellt spara(cacha) en skärmdump i förväg. 

Studenterna utvärderade i samspråk med projektgruppen, betydelsen av följande 
krav: 

 Tillgång till fastighetsinformation 

Detta gjorde man då projektgruppen ansåg detta krav vara minst viktigt. Beslut 
togs sedan i projektgruppen om att studenterna ej behövde uppfylla detta krav för 
version 3. Anledningen till beslutet var att projektgruppen såg en risk i att version 
3 ej skulle vara klart att levereras i tid.  

Med denna kravanalys hade studenterna underlag för att initiera den sista 
designfasen. 

4.5.2 Design 

Iteration 2 

I denna fas utgick studenterna från den design man skapat i den första 
designfasen. Med de användningsfall de även hade med sig från den senast 
avslutade kravfasen, fick de en klar bild av hur de skulle integrera den nya 
funktionaliteten med den redan existerande från version 1. 
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Figur 22 - Tillståndsdiagram för version 2. 

 

Iteration 3 

Liksom studenterna gjort i tidigare designfas tog man även i denna fas med sig 
föregående design, för att sedan lägga in det som version 3 skulle ha stöd för. Med 
den grundliga kravanalys studenterna hade med sig från föregående fas som 
underlag, lades inte mycket tid i denna fas. Resultatet av denna fas ses i Figur 22. 
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Figur 23 - Tillståndsdiagram för version 3. 

4.5.3 Utveckling 

Iteration 2 

Det första studenterna gjorde i denna fas var att man korrigerade de värden man 
kommit överens om med kunden i senaste kravfasen. Vidare implementerade man 
stöd för att logga, samt hämta manuellt loggade punkter. Mycket av denna kod 
kunde man sedan återanvända för att implementera stödet för autologgning och 
hämtning samt uppvisning av dessa i interfacet. Exempel på återanvändning av 
kod hittas i Figur 24, 25 samt 26. 
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Figur 24 - Funktion för att logga en punkt manuellt. 

 

Figur 25 - Funktion som hanterar ändring av autologgningsläge. 



Designprocessen 

43 

 

Figur 26 - Funktion för att logga en punkt i en pågående autologgning. 

Posterna för de olika loggarna sparas med en nyckel som skapas med hänsyn till 
vilken typ av logg det är, samt en räknare. Ett exempel på en möjlig nyckel för en 
manuellt loggat punkt skulle enligt denna implementering kunna se ut enligt 
följande: man15.  
 
Den automatiska borttagningen av loggar som det ställdes krav på i denna version, 
implementerades i form av en funktion som loopar igenom samtliga loggar i 
localStorage och kontrollerar datumet. Denna funktion anropades vid uppstart av 
applikationen, enligt Figur 24. 

 

Figur 27 - Startordning för kartlösningen. 

 

Iteration 3 

Denna fas inledde studenterna med att åtgärda de fel som upptäckts i testfasen av 
iteration 2. Vidare hade man redan i utvecklingen för version 2 implementerat 
med viss hänsyn till denna utvecklingsfas. I figur 22 finns exempel på just detta, 
där man startar en timerfunktion, kallad ”autoTimer()”. I denna utvecklingsfas 
implementerade man denna funktion, med avsikten att uppfylla kravet för version 
3, om att larma användaren efter angiven tid gällande att funktionen för 
autologgning varit igång ett tag. I figur 25 återfinns resultatet av denna 
implementering. 
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Figur 28 - Funktion för att larma användaren om den aktiva autologgningen. 

Vidare skulle funktionalitet för att ta bort både manuella punkter, enstaka punkter 
i en autologg, samt en hel autologg finnas med i versionen. Studenterna 
implementerade även denna funktionaliteten med tanken att kunna återanvända 
koden i de olika fallen för borttagning. Funktionen för borttagning av en post i 
localStorage kan ses i figur 26. 

 

Figur 29 - Funktion för att ta bort en post i localStorage. 

Det presenterades i avsnittet för utvecklingsfasen i iteration 2, den princip som 
nycklar skapas efter. Information om den loggade punkten kan därefter hämtas ut 
så länge man känner till den specifika nyckeln. Nyckeln blev även ett sätt att 
kontrollera vilken punkt som skulle ritas ut i vilken ordning. Ordningen var viktig 
för att se till att spåret vid en autologgning ritades ut korrekt.  
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Med funktionalitet för att ta bort punkter och därmed nycklar i localStorage, 
krävdes en ny funktion som kontrollerade ordningen i det fall användaren 
slumpmässigt tagit bort några punkter i en logg. Studenterna implementerade en 
funktion som kontrollerade datumstämpeln för varje punkt som lösning på detta 
problem. Denna funktion anropades varje gång en punkt i en autologg skulle ritas 
ut. Funktionen anropas även i figur 25, som demonstrerar funktionen för att ta 
bort ett objekt ur en logg. Den korta sorteringsfunktionen kan ses i figur 27. 

 

Figur 30 - Sorteringsfunktion för återvisning av information i loggar. 

Det avslutade den sista utvecklingsfasen i detta projekt. 

4.5.4 Testning 

Iteration 2 

Testningen av version 2 genomfördes med hänsyn till de avgränsningar man 
kommit fram till i projektgruppen efter överlämningsmöte 1. Studenterna 
protokollförde de fel som upptäcktes. Studenterna upptäckte andelen uppfyllda 
krav för version 3 i denna fas och lade fram ett förslag i projektgruppen om att 
avsluta denna fas och direkt påbörja iteration. Detta skulle innebära att version 2 
inte skulle levereras till kunden som en egen version, utan att studenterna istället 
levererade den integrerad med version 3. Förslaget godkändes med hänsyn till det 
framlagda underlaget och avslutade därmed denna fas med omedelbar verkan. 
Som en följd av beslutet påbörjades kravfasen för iteration 3 direkt. Parallellt med 
utvecklingsfasen i iteration 3 såg dock studenterna till att åtgärda de fel som 
framkommit under denna fas. 

 

Iteration 3 

Testfasen i iteration 3 inleddes likt testfasen i iteration 2 med att studenterna 
felsökte version 3. Felsökningen genomfördes enligt samma avgränsningar som 
föregående testfas. Efter genomförd felsökning återskapades felen för att bekräfta 
dem. Genom återskapandet av de felscenarion studenterna upptäckt kunde de 
avfärda de fel som ej var återkommande. För att hitta en lösning på de fel som 
återstod undersöktes berörda funktioner, varpå man korrigerade källkoden och 
följde upp med ett återskapande av felscenariot. Testfasen avslutades med att alla 
upptäckta fel åtgärdats. 
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4.5.5 Leverans 

Precis som inför överlämningsmötet för version 1, tog projektledaren här fram 
dagordning samt underlag till detta överlämningsmöte. Projektbeskrivning och 
kravspecifikation användes som underlag för att bevisa att varje krav var uppfyllt.  

Slutversionen levererades till kund inom tidsramen för leveransfasen enligt 
tidplanen och blev den avslutande fasen i iteration 3, sett till tidsramen för 
examensarbetet. 

 

4.6 Visning av slutversion 

I detta avsnitt presenterar studenterna resultatet av designprocessen, version 3. 

 

Baskarta 

Nedan presenteras ett exempel på hur baskartan varierar beroende på vilken 
detaljnivå användaren befinner sig i, se figur 31, 32, 33 och 34. 

 

Figur 31 - Hög detaljnivå, ortofoto visas tillsammans med fastighetslinjer. 
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Figur 32 - Medelhög detaljnivå, terrängkarta visas. 

 

Figur 33 - Medellåg detaljnivå, vägkarta visas. 
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Figur 34 - Låg detaljnivå, översiktskarta visas. 

 

Aktiv uppdatering av aktuell position 
I följande exempel presenteras ett scenario där användaren aktiverat 
funktionaliteten för att aktivt uppdatera sin aktuella position. Användaren har 
klickat på ikonen föreställandes en kompass, se Figur 35. Ikonen har en röd kant 
för att visa användaren att funktionen är aktiv, jämfört med Figur 34 där 
funktionen är grön och därmed ej aktiv. 

 

Figur 35 - Aktiv uppdatering av aktuell position. 

Hantering av lager 
Användaren har i applikationen möjlighet att tända samt släcka lager via 
lagerkontrollen belägen uppe i det vänstra hörnet. I detta fall har användaren valt 
att rita ut sina manuellt loggade punkter. Fastighetslinjer samt hänsynslager visas 
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som standard vid uppstart, men kan hanteras via samma lagerkontroll. För att se 
exemplet, se Figur 36. 
 

 

Figur 36 - Användaren har valt att visa sina manuellt loggade punkter. 

Återvisning av autologg 
I följande scenario har användaren sedan tidigare genomfört två autologgningar, 
vilka visas i lagerkontrollen. Vidare har användaren valt att återvisa en utav dessa 
autologgningar, samt klickat på en manuellt loggad punkt för att erhålla 
information om punkten. För att se exemplet, se Figur 37. 
 

 

Figur 37 - Användaren har valt att återvisa en av dennes två sparade autologgar. 



Designprocessen 

50 

Plattformsoberoende och offlinestöd 
Resultatet av huruvida applikationen är plattformsoberoende eller ej har tagits 
fram genom test av slutversion, med angivna testplattformar. Applikationen 
fungerar på samtliga plattformar med hänsyn till de ändringar som gjordes under 
överlämningsmötet i iteration 1. 
Applikationen fungerar lika väl med uppkoppling som utan, med de undantag att 
uppkoppling krävs för inloggning i applikationen samt för hämtning av ny 
kartdata.
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 

5.1.1 Skydd mot otillåten åtkomst 

En av frågeställningarna kretsade kring utvecklingen av ett GIS som läser mot 
befintliga karttjänster där det ligger skyddade mot utomstående tillgång. Vi 
analyserade möjligheterna kring hur en eventuell inloggningsfunktion skulle kunna 
utvecklas samt i vilket programmeringsspråk detta skulle göras. Då det från början 
var tänkt att lösningen enbart skulle utvecklas i HTML5, skulle det innebära en 
inloggningsfunktion i JavaScript.  

Men för att garantera att karttjänsterna skulle vara skyddade från otillåten åtkomst 
räckte inte JavaScript till. För att skydda dessa karttjänster krävdes ett serverspråk 
som kunde blockera otillåten åtkomst av samtliga tillhörande delar av 
applikationen. Då kundens servermiljö hade stöd för applikationer kodade i 
ASP.net, föll valet på att utveckla inloggningsfunktionen i just ASP.net. 
Karttjänsterna ligger ur en struktursynpunkt skyddade under denna 
implementering, vilket innebär att man ej kommer åt dessa utan att vara inloggad. 
På så vis eliminerades möjligheten att externt göra ett anrop innehållandes rätt 
parametrar till karttjänsten.  

För att höja säkerhetsnivån ytterligare valde vi att ej skapa stöd för att lägga till 
ytterligare användarkonton i applikationen. 

5.1.2 Val av kartkomponent 

Inför valet av kartkomponent genomfördes en omfattande utredning kring olika 
kartkomponenter. Det ställdes många krav på biblioteket, i och med att 
applikationen skulle fungera på multipla plattformar, med deras respektive 
renderingsmotorer. Valet stod i slutändan mellan fyra olika kartbibliotek i 
JavaScript.  

Full kompatibilitet med HTML5 och CSS3 var ett viktigt krav, då det från Swecos 
håll var intressant att utreda möjligheterna med dessa språk. Det var även viktigt, 
då det krävdes HTML5 för att uppfylla kraven för hur applikationen skulle 
fungera när uppkoppling saknas.  

Utöver det skulle det vara ett så slimmat bibliotek som möjligt, då uppkopplingen 
inte alltid var den snabbaste i de möjliga användningsfallen. Vidare skulle 
applikationen, och därmed gärna biblioteket i sin tur, enligt kravspecifikationen ha 
stöd för att kommunicera med karttjänsterna WMS och WFS. Då det endast var 
attributdata som behövde kommas åt via WFS-tjänsten, kände vi till att man 
kunde använda WMS-parametern GetFeatureInfo istället för WFS. Stöd för att 
kunna återvisa kartbilder i projektionen RT 90 var även ett krav, då det var den 
projektion som kartbilderna returnerades i från karttjänsten. 
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Efter att ha undersökt de ursprungligen 5 till antalet kartbiblioteken, bestämdes 
det vilket kartbibliotek som skulle användas i projektet.  

PolyMaps samt Tile5 valdes bort, då det inte fanns någon funktionalitet i 
kartbiblioteken för att anropa WMS-tjänster. Vilket i sin tur innebar att vi varken 
kunde uppfylla kravet om stöd för WMS eller WFS. Stöd för kartprojektionen RT 
90 saknades även i de båda biblioteken. 

För att vidare förstå hur vi resonerade i valet mellan de 2 återstående, bör läsaren 
känna till det faktum att man på Sweco, i skrivande stund, har stor erfarenhet med 
OpenLayers. En viktig del med detta projekt för Sweco, var att utreda möjligheter 
främst med HTML5, men även att utreda andra kartbibliotek. Det som även bör 
nämnas om OpenLayers gällande för just detta projekt, är att OpenLayers var 
väldigt mycket större än vad som behövdes. Om vi hade valt OpenLayers, hade vi 
tagit det största och därmed det mest segladdade biblioteket, som var anpassat för 
att användas i applikationer med mycket fler krav på funktionalitet än de som 
ställdes på denna applikation. Applikationen hade med OpenLayers blivit segare, 
helt utan förtjänst. Att ta fram en nedskalad version av OpenLayers hade inneburit 
en mycket stor investering i tid. Risken som finns med lättviktsbibliotek likt 
Leaflet är dock att stöd som krävs av applikationen saknas. 

Efter en närmare undersökning av Leaflet konstaterades följande: 

 Leaflet hade inbyggt stöd för att genomföra WMS-anrop och därigenom 
stöd för att uppfylla kravet för stöd om WFS. Med hjälp av WMS-
parametern GetFeatureInfo, skulle vi kunna komma åt den attributdata 
som man kommer åt via ett WFS-anrop. 

 Projektionskonverteringar är väldigt matematiskt avancerade beräkningar 
som kräver mycket tid för att begripa. Det skulle även kräva mycket tid att 
integrera projektionskonverteringsbiblioteket Proj4js med ett kartbibliotek. 
Detta trots att det endast gällde en kartprojektion. Projiceringsberäkningar 
saknades i Leaflet ursprungligen, för att konvertera till RT 90. Det fanns 
dock öppen källkod för hur man integrerade just kartprojektionen RT 90 
med Leaflet.  

Valet föll därmed på Leaflet. Att det inte fanns en full version av biblioteket vid 
uppstarten av detta projekt, skulle inte komma att beröra projektet alls, då alla 
krav på stöd redan var uppfyllda. Att Leaflet aktivt utvecklades mot en full version 
innebar även att det fanns mest att vänta av detta bibliotek. Detta ökade 
nyhetsvärdet, intresset och potentialen för att Sweco skulle använda detta 
kartbibliotek i framtida lösningar. 
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Effekt av valet 

Den effekt av valet som vi noterade var i slutändan att vi med Leaflet lyckades 
skapa en applikation som uppfyllde kundens syfte. Kunden fick en applikation 
som var redo att distribueras till deras användare. Det är en betydligt mer 
kostnadseffektiv lösning i och med plattformsoberoendet, än deras tidigare 
lösning. Jämfört med kundens tidigare lösning har denna applikation dessutom ett 
klarare gränssnitt - då funktionaliteten är begränsad. 

Vi anser att valet av Leaflet innebar att vi sparat mycket tid i utvecklingsfaserna. 
Vidare ledde valet till en ökad kunskap om Leaflet hos Sweco. 

5.1.3 Att skapa ett plattformsoberoende GIS med HTML5 

Resultatet av detta examensarbete bevisar att man kan skapa ett GIS som fungerar 
på flertalet plattformar. Att avgöra huruvida applikationen är 
plattformsoberoende, alternativt till vilken grad den är det, är mycket svårt. När 
termen plattformsoberoende återfinns i ett sammanhang måste någon form av 
avgränsningar sättas upp. I detta projekt var en avgränsning att plattformen som 
applikationen används på måste ha stöd för HTML5.  

Vidare blir testfasen oändlig om man fullt ut skall bevisa ett plattformsoberoende, 
både ur ett tidsperspektiv samt ett ekonomiskt perspektiv. Därav bör denna fas 
begränsas. I detta examensarbete har testfasen begränsats till ett visst antal 
testplattformar som erhållits från Sweco under projektet. På så vis begränsades 
båda tidigare nämnda perspektiv av testfasen. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till när man utvecklar plattformsoberoende 
applikationer är inte bara plattformen, utan även hårdvaran. Hårdvara varierar 
rikligt i prestanda, att en applikation fungerar bra på en PC betyder inte alls att den 
körs lika bra i en smartphone med samma plattformsstöd. 

Vad är ett GIS? 

Det har tidigare redogjorts att GIS är ett geografiskt informationssystem, med 
andra ord ett system som har innehåller form av karta. I detta projekt ställdes krav 
på en viss funktionalitet för GIS, men det är bara en bråkdel av vad ett GIS kan 
innehålla. Vi vill varken påstå eller kan bevisa, att vilken typ av funktionalitet som 
helst för ett GIS kan implementeras i ett plattformsoberoende GIS med 
avgränsningar på plattformar. Däremot har vi med resultatet i detta 
examensarbete, visat hur man med HTML5 kan skapa ett plattformsoberoende 
GIS som fungerar även utan uppkoppling.  
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5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Projektgruppskonstellation 

Beslut togs i projektgruppen initialt att projektledarrollen mellan oss studenter 
skulle fördelas lika. Det ledde till att samtliga parter fick testa vår respektive 
projektledarförmåga. Något som hela projektgruppen såg som positivt. 
Konsekvensen som medföljde var dock att det blev en omställning vid 
projektledarbytet. Vårt rollbyte innebar nya arbetsuppgifter och scheman. Det var 
dock en förväntad konsekvens och den hanterades bra. 

I övrigt ville varje part ha med en representant i projektgruppen, utöver 
beställaren. Detta var något som ansågs fullt rimligt av inblandade parter. 

5.2.2 Val av metod 

Vi tog fram vår metod efter samråd med projektgruppen. Detta gjordes efter att 
kravspecifikationen presenterats och godkänts. Det var flera aspekter att ta hänsyn 
till gällande metodvalet. Vi saknade vid uppstart av examensarbetet teknisk 
kunskap som krävdes gällande GIS-utveckling, dock hade vi goda kunskaper inom 
de utvecklingsspråk som skulle beröras av projektet. Därför bestämdes det att vi 
skulle sätta oss in i GIS-utveckling tidigt. Kunskapen var nödvändig för att vi 
skulle kunna genomföra en ordentlig utredning kring kartkomponenter. 
Utredningen av kartkomponenter var man tvungen att göra innan man påbörjade 
den första iterationen, för att inte riskera att behöva byta ut kartkomponent. Ett 
utbyte av kartkomponent hade lett till att samtliga faser i samtliga iterationer hade 
behövts gå igenom igen. 

Efter att utredningen av kartkomponenterna var klar kunde vi därmed välja den 
kartkomponent, som man med hjälp utav skulle kunna uppfylla samtliga krav i 
kravspecifikationen. 

Man valde att köra i tre iterationer av flera anledningar, bland annat för att kvalitet 
prioriterades av kunden. Att vi gick igenom varje fas tre gånger innebar att vi för 
varje gång tog med oss ny kunskap och erfarenhet till nästa fas. Att kunden fick se 
en exekverbar version för varje avslutad iteration, bidrog till rum för ändringar i 
kraven. I det fall vi inte skulle ha hunnit bli helt färdiga med en iteration inom 
tidsramarna för projektet, hade kunden ändå haft en exekverbar applikation att 
använda. Man hade efter att den första iterationen var genomförd alltid en version 
som var testad och fungerande. Det var även så att man med denna metod skulle 
främja eventuell framtida vidareutveckling av applikationen. 

Nackdelarna för oss i denna iterativa arbetsprocess blev i vissa fall de intensiva 
perioder som kunde förekomma inför en fasövergång, då det var många av dessa. 
Fasövergångarna innebar även ett visst tidspill, då man påbörjade något nytt, för 
att sedan komma tillbaka till den gamla uppgiften i en senare fas och iteration. 
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Beslutet att lägga acceptanstestet utanför detta examensarbetes tidsramar, 
grundade sig dels i att det inte fanns tid för oss att vara färdiga två veckor tidigare 
och för att kunden sedan skulle hinna genomföra sina tester. Det var även 
någonting som Sweco inte prioriterade i sitt krav på vårt arbete. Dock skulle tid 
för acceptanstest fortfarande erbjudas kunden, vilket är anledningen till att detta 
planerades för i såväl tidplan som arbetsprocess. 

5.2.3 Metodens inverkan på syfte och frågeställningar 

Med denna utarbetade metod gavs det förutsättningar för att uppfylla samtliga 
parters syften, med hänsyn till respektive parts bakgrund.  

Vi fick tid att ta in ny kunskap som krävdes för att genomföra projektet. Att detta 
var en inledningsfas var av betydande karaktär för hela examensarbetet, då det var 
en grundförutsättning för att kunna leverera en GIS-applikation i slutändan. 
Kunskapen var även nyckeln till att kunna besvara samtliga tre frågeställningar. Vi 
hade ett teoretiskt svar på frågeställningarna redan innan den första fasen i den 
första iterationen initierades. Den andra frågeställningen i ordningen var helt 
besvarad vid detta skede. Därigenom eliminerades risken med att påbörja 
projektet, för att under projektets gång komma fram till att kundens syfte inte 
kunde uppfyllas. 

Sweco fick utrett flertalet karkomponenter samt stödet för dessa med HTML5 i 
olika webbläsare, operativsystem och hårdvaror. Som konsulter åt Sweco mot 
kunden fick vi prova på olika roller inom projektgruppen, tack vare det rollbyte 
man gjorde efter halva tiden. 

Genom att leverera en exekverbar version för varje iteration, kände samtliga parter 
sig garanterade att någon version skulle levereras. Då det var en del av samtliga 
parters syften, uppfylldes dessa till viss del redan i och med att den första 
versionen levererades. Swecos syfte, att erhålla en prototyp i HTML5, uppfylldes. 
Vårt syfte, att skapa en exekverbar applikation baserat på en kravspecifikation och 
levererat denna, uppfylldes till viss del i och med att en del av kraven var 
uppfyllda. Dock uppfyllde den första versionen inte kundens syfte nämnvärt. 
Eftersom det var deras syfte kvar att uppfylla, kunde vi lägga fokus på att den sista 
partens syfte uppfylldes, vilket det även gjordes. 

Den iterativa arbetsprocessen bidrog till att vi kontinuerligt utvärderade 
examensarbetets fortlöpning, bland annat med hänsyn till dess syfte och 
frågeställningar. 
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5.2.4 Utvärdering av metod 

Efter att den sista fasen i arbetsprocessen genomgåtts, kände projektgruppen sig 
väldigt nöjda med vårt genomförande av projektet. Metoden hjälpte oss med sina 
korta, intensiva faser att hålla tider för deadlines och leveranser. Erfarenheten som 
projektledare i projektgruppen gjorde nytta för och var uppskattat av oss båda. 
Dock innebar det en omställning som normalt sett är onödigt distraherande i ett 
projekt, men det var inberäknat i detta fall. Likväl något som vi tar med oss från 
detta projekt. 

Man ville inte att skillnaden mellan varje version skulle bli allt för stor. Fler eller 
färre iterationer hade antingen resulterat i versioner med väldigt liknande 
funktionalitet, alternativt versioner där det hade blivit väldigt mycket nytt för 
studenterna att ta hänsyn till parallellt. 

Vad vi råkade ut för, som påverkade denna metod direkt, var att vissa krav för 
version 3 uppfylldes redan i version 2. För att ha undvikt detta, skulle vi i 
kravfasen för iteration 2, försökt att bättre förutse iterationens kravpåverkan på de 
krav som gällde för iteration 3. På så sätt hade vi kunnat leverera version 2 och 
version 3 separat. En annan lösning skulle ha varit att revidera kravspecifikationen 
en gång efter valet av kartkomponent. Det var kartkomponentens stöd för 
funktionalitet, som bidrog till att vissa krav var uppfyllda tidigare än planerat. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

5.3.1 Slutsatser 

Vi har levererat en applikation till kunden som uppfyller de krav som ställdes. 
Vidare har vi gjort en grundlig utredning av olika kartkomponenter för att ta fram 
den som bäst lämpar sig för ett plattformsoberoende GIS. En utredning kring hur 
man skyddar en karttjänst från otillåten åtkomst har även genomförts. 

Testfasen i detta projekt har varit mycket mer omfattande än utvecklingsfasen. 
Testfasens omfattning sett till testplattformar var tvungen att justeras, då 
studenterna ej hann med att åtgärda alla fel för varje specifik plattform. 

Vi har fått kunskap inom ett helt nytt utvecklingsområde. Att utveckla ett GIS var 
något som ingen av oss hade tidigare erfarenhet utav. Vidare har vi fått prova på 
hur det är att arbeta som konsult mot en kund. Att vi dessutom fick prova på 
rollen som projektledare i projektet har gett många nya erfarenheter. 

Sweco har fått utrett statusen för HTML5 och hur man kan göra ett 
plattformsoberoende GIS med språket.  

Kunden har fått en applikation som är betydligt mer kostnadseffektiv, har en mer 
avgränsad funktionalitet och som framförallt ger dem möjligheten att själva välja 
vilken hårdvara de vill använda. 
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5.3.2 Rekommendationer 

Då applikationen enbart är tänkt som ett hjälpmedel till kundens användare, var 
det svårt att dra gränsen för vad som var nödvändigt och ej. Vi har följande 
rekommendationer: 

 Att loggar sparas centralt, för att användaren skall kunna komma åt sina 
loggar från olika enheter. 

 Att karttjänsterna optimeras med minimalt fokus på bildkvalitet. Det skulle 
minska laddningstider ytterligare. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 
 

PROJEKTBESKRIVNING 

 

Projekt: Plattformsoberoende kartstöd 
 

 Hämta GPS-position 
 Spara data lokalt 
 Arbeta offline 

 

 

 

 

     

 

 

  

      
 

Jönköping 2012-02-19, ändrad 2012-03-26 
 
Sweco Position AB  
Jönköping 
 

Richard Landén & Sebastian Kvist 
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1. Beställare 
Beställare är Kunden. 
 
2. Bakgrund 
Kunden som verkar i skogsbranschen har idag en plattformsberoende mobil 
handdatorlösning baserad på produkten ArcPad. Den är installerad på en ruggad 
handdator med Windows mobile 6.1. För att få med sig data ut i fält måste 
användaren synka med ett egenutvecklat program. Den ruggade handdatorn har 
en 7” skärm och saknar möjlighet att hämta data utanför kontoret. När man 
kommit in till kontoret efter ett arbete synkar man in de justeringar man gjort till 
den centrala servern. Systemets syfte är att hjälpa användarna att hitta till rätt plats, 
visualisera det som ska köpas, avverkas, gallras eller planteras i en karta. Man kan 
även göra justeringar på geografiska objekt och skriva in viss attributdata. 

 
3. Övergripande syfte med projektet 
Att ta fram en plattformsoberoende lösning, som är mer användarvänlig samt 
stabilare än nuvarande lösning. 
 
4. Effektmål 

 En mer kostnadseffektiv lösning. 

 Ett mindre avancerat användargränssnitt som medför ökad användning. 

 Fasa ut nuvarande lösning. 

 
5. Produktmål 
Att ta fram en ny typ av lösning som är plattformsoberoende. Lösningen skall 
fungera på olika hårdvara (smartphones, surfplattor, datorer).  

 Mål baserat på kravspec. 

 Analys 

 Design 

 Versioner av fungerande prototyper 

 Tekniskt stabil och användarvänlig lösning. 

 Teknisk lösning som är framåtkompatibel i möjligaste mån. 

 
6. Projektets prioritet 
Prioritetsordning: Kvalitet prioriteras. 
 
7. Koppling till strategiska planer 
Man vill inte vara bunden till en specifik hårdvara, utan istället ha en 
plattformsoberoende lösning. Man vill utreda möjligheterna med HTML5 och 
CSS3. 
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8. Typ av projekt 
Utvärdering och nyutveckling. 
 
9. Befintlig kunskap i dagsläget 
Kunden har genom sin nuvarande lösning kunskap om användargränssnittet, den 
nya lösningen kommer delvis att ha liknande funktionalitet. Kunskap om önskad 
hårdvara ses som befintlig. 
 
10. Berörda av resultatet 
Alla inom organisationen som i fält har behov av plattformsoberoende kartstöd, i 
första hand inköparna. 
 
11. Relevanta omvärldsfaktorer att ta hänsyn till 

Lösningen kommer att använda grundkartor från Kundens GIS plattform (SS-
GIS). 
 
12. Avgränsningar 
Projektet garanterar ingen färdig produkt för slutanvändaren. Det som garanteras 
är ett resultat baserat på möjlig teknik, testning följt av utvärdering.  

Användare kommer inte att ha tillgång till samtliga kartlager – i eget fritt val. Det 
kommer att finnas fördefinierade alternativ att välja. Dessa alternativ kommer att 
innehålla kombinationer av kartlager, där kombinationerna bestäms utefter största 
behov. 
 
13. Information 
Tills vidare inom gruppen. 
 
14. Risker 

Risk Åtgärd 

Varken HTML5 eller CSS3 är en 
accepterad standard. Det kan 
innebära att vissa webbläsare och 
operativsystem ej stödjer detta. 

Beställare får ta ett aktivt beslut, 
baserat på utförd analys. 

Att man tappar uppkopplingen. Att det finns möjlighet att arbeta utan 
uppkoppling. 

Att ett avbrott i tjänsten förekommer. 
Till exempel att batteriet tar slut. 

Data skall aktivt lagras lokalt i 
enheten. 

Att kraven inom projektet succesivt 
ökar mot den initiala ansatsen. 

Kommunikation och aktivt 
strygruppsarbete/beslut. 

Kundens medarbetare har tidsbrist 
som försenar och försämrar 
kommunikationen och kvaliten på 
kravspecifikation och lösning. 

Projektledare larmar till beställaren 
och kräver envist bättring!!! 
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15. Projektorganisation 
 

Beställare: Kunden 

Kvalitetssäkrare: Extern konsult 

Teknisk kontaktperson Kunden: --- 

Teknisk kontaktperson Sweco: --- 

Projektledare(v.3 -v.11): Richard Landén 

Projektledare(v.12-v.20): Sebastian Kvist 

 

16. Tidplan 

 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
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1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

Anv. krav                     

- Iteration 1 X  X X                 

- Iteration 2 X  X X      X           

- Iteration 3 X  X X           X      

Teori  X X       X           

Analys    X      X     X      

Design                     

- Iteration 1     X                

- Iteration 2           X          

- Iteration 3               X      

Utveckling                     

- Iteration 1     X X X              

- Iteration 2           X X X        

- Iteration 3               X X X    

Testning                     

- Iteration 1       X X             

- Iteration 2             X        

- Iteration 3                 X    

Leverans                     

- Iteration 1        X X            

- Iteration 2              X       
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- Iteration 3                 X X   

Utvärdering                     

- Iteration 1          X           

- Iteration 2              X       

- Iteration 3                  X   

Kvalitet    X X      X    X   X   

Acceptanste

st 

                  X X 

 

Användarkraven beslutas tillsammans i gruppen. Teorin innefattas av 
litteraturstudier och en forskningsdel i ämnet.  
 

17. Resursåtgång 

Aktivitet Medverkande 

Anv. krav RP, GE, PE, LK, RL, SK 

Teori RL, SK 

Analys RL, SK 

Design RL, SK 

Utveckling RL, SK 

Testning RP, GE, PE, LK, RL, SK 

Leverans RP, GE, PE, LK, RL, SK 

Utvärdering RP, GE, PE, LK, RL, SK 

Kvalitet GE, RL, SK 

 

Richard och Sebastian kommer att lägga ungefär 250 timmar vardera på detta 
projekt, exklusive rapport, under dessa veckor.  
 
18. 
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Arbetsprocess

 

Planerad arbetsprocess där vi kommer att överlappa vissa steg med varandra. 
Processen är beräknad att köras i tre iterationer. 
 
19. Leveransplan 
MS Leverabel Mottagare Vecka 

M0 Kravspecifikation JTH, Sweco/Kunden 6 

M1 Projektbeskrivning JTH 6 

 Projektbeskrivning Sweco/Kunden 6 

M2 Design 1 Sweco/Kunden 7 

M3 Körbar version 1 Sweco/ Kunden 10-11 

M4 Halvtidsrapport JTH 13 

M5 Design 2 Sweco/ Kunden 13 

M6 Körbar version 2 Sweco/ Kunden 16 

M7 Design 3 Sweco/ Kunden 17 

M8 Körbar version 3 Sweco/ Kunden 20 

M9 Rapport JTH 20 
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8.2 Bilaga 2 
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8.3 Bilaga 3 
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8.4 Bilaga 4 
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8.5 Bilaga 5 
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8.6 Bilaga 6 
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8.7 Bilaga 7 

Kundens kravspecifikation 
 
Kunden till Sweco som verkar i skogsbranschen har idag en plattformsberoende 
mobil handdatorlösning baserad på produkten ArcPad. Den är installerad på en 
ruggad handdator med Windows mobile 6.1. Det finns dock ett flertal nackdelar 
med den nuvarande lösningen så som ett svårt användargränssnitt samt tekniska 
problem. 
Vi skall därför ta fram en ny typ av lösning. De krav som finns för den framtida 
lösningen finner ni beskrivna i mer detalj nedanför, dessa är sorterade efter 
prioritet. 
 
Icke funktionella krav 
Denna plattformsoberoende lösningen skall vara enkel och användarvänlig. Den 
skall fungera i operativsystemen Android, iOS samt Windows 7 beroende på 
stödet för dagens teknik till exempel stöd för webbläsare. 
 
Funktionella krav 
Webbapplikationen ska läsa mot befintliga karttjänster hos Kunden. 
Dessa tjänster är av typen WMS och WFS och publiceras genom GeoServer. 
 
Utvecklingen kommer att ske i tre olika steg som är mer specificerade nedanför: 

 

 
 

Exempelbild (Version 1) som visar hur det kan se ut med en cirkel runtom aktuell 
position som visar noggranheten. Även förutbestämda lager laddas in vid start (i 
detta fall gatuadresser) i en förutbestämd skala. 
 
Version 1 

 Åtkomst via en genväg i form av en ikon på skrivbordet till 

webbapplikationen. 

 Inloggningsmöjlighet samt att inloggningsformuläret kommer ihåg 

användarnamn/lösenord så att användaren enkelt kan trycka ”Logga in”. 

 Navigeringsfält samt adressfält skall döljas i webbläsaren. 
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 Karta visas med en förutbestämd grupp av lager: Ortofoto, 

fastighetsgränser samt ev. hänsynsytor. 

 Start i en förutbestämd skala på 1:5000. 

 Vid start, centrera aktuell position samt visa punktens noggrannhet med en 

cirkel runt om. 

 Stöd för att zooma samt panorera. 

 Stöd för att centrera aktuell position. 

 Lager skall tändas/släckas beroende på skala. 

 Om GPS-stöd saknas skall man vara fullt utzoomad. 

 
Exempelbild (Version 2) som visar hur det kan se ut efter någon form av 
autologgning där gps punkter satts ut med jämna mellanrum utifrån ett 
förutbestämt intervall. Den röda linjen sammankopplar punkterna för att mer 
användarvänligt kunna visa området man ringat in.  
 
Version 2 

 Man skall kunna tända/släcka grupper av lager. 

 Stöd för att manuellt logga GPS-punkt lokalt. 

 Stöd för autologgning av en GPS-punkt lokalt med förutbestämt intervall. 

o Tidpunkt samt datum skall loggas utöver koordinaterna. 

o En röd linje skall visas på kartan vid autologgning för att tydliggöra 

området. 

 Stöd för att hämta data från loggfilen. 

o Möjlighet till att kunna återskapa loggade punkter grafiskt. 
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 I nedkopplat läge skall GPS-punkterna fortfarande loggas trots att man ej 

kan uppdatera kartan. 

 Ta bort loggar automatiskt efter en förutbestämd tid. 

Version 3 

 Spara den senaste kartbilden vid avbruten uppkoppling. 

 Möjlighet att manuellt spara(cacha) en skärmdump i förväg. 

o Möjlighet att titta på skärmdumpar. 

 Larma användaren om att autologgningen fortfarande är aktiv efter 

förutbestämd tid. 

o Möjlighet att inaktivera funktionen eller fortsätta autologga. 

 Tillgång till att få fastighetsinformation. 

 Ta bort loggar manuellt, samt möjlighet att avaktivera automatisk 

borttagning av loggar. 

 Möjlighet att kunna tända/släcka enskilda lager. 

Avgränsningar 
Projektet kommer inte att sätta upp några egna kartjänster. Detta ansvarar 
Kunden för. 
Projektet garanterar ingen färdig produkt för slutanvändaren. Det som garanteras 
är ett resultat baserat på möjlig teknik, testning följt av utvärdering. 
Användare kommer inte att ha tillgång till samtliga kartlager – i eget fritt val. Det 
kommer att finnas fördefinierade alternativ att välja. Dessa alternativ kommer att 
innehålla kombinationer av kartlager, där kombinationerna bestäms utefter största 
behov. 
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8.8 Bilaga 8 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


