
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 

 
 
 
 

GIS-IMPLEMENTATION AV BING MAPS 
TILL WINDOWS 8 OCH WINDOWS 

PHONE 8 
 

GIS-IMPLEMENTATION WITH BING MAPS ON 
WINDOWS 8 AND WINDOWS PHONE 8 

Christer J. Wahlund 

Thomas Björklund 

 

 

EXAMENSARBETE 2013 
DATATEKNIK MED INRIKTNING WEBBUTVECKLING 

 
 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
ämnesområdet Datateknik. Arbetet är ett led i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen. 
Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
 
Examinator: Ragnar Nohre 
 
Handledare: Inger Palmgren 
 
Omfattning: 15 hp (grundnivå) 
 
Datum: 2013-06-25



Abstract 

1 

Abstract 
This thesis has been performed at consulting firm Sweco Position in Jönköping. 
The thesis is divided into two main sections: theoretical and practical. The 
theoretical section contains an investigation into the possibilities of implementing 
a geographical information system (GIS) for administrations of wells with the 
integration of Bing Maps for Windows 8 and Windows Phone 8. The practical 
work comprises the development of a prototype for Windows 8 and Windows 
Phone 8. 

The students review the Model-View-ViewModel-pattern on a theoretical basis, 
compares the differences between Windows 8 Pro and Windows RT. The thesis 
also contains and investigation into the pros and cons of a web based application 
compared to a native one. 

The result of the thesis will be comprised of a GIS-service developed in C# in co-
operation with XAML with the options of saving data locally and a WMS-based 
service layer for Windows 8 and Windows Phone 8.
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på konsultbolaget Sweco Position i Jönköping. 
Arbetet har varit uppdelat i två större delar: teoretiskt och praktiskt arbete. 
Teoretiska delen omfattade en utredning kring möjligheterna att implementera ett 
geografiskt informationssystem (GIS) för administration av brunnar med hjälp av 
Bing Maps tillsammans med Windows 8 och Windows Phone 8. Praktiska arbetet 
omfattade skapandet av en prototyp till Windows Phone 8 och Windows 8. 

Studenterna går bland annat genom Model-View-ViewModel-mönstret på en 
teoretisk nivå, beskriver skillnaderna mellan Windows 8 Pro och Windows RT. Ett 
utredande om för och nackdelar vid utveckling av webbaserade applikationer och 
native-applikationer.  

Resultatet av examensarbetet kommer innefatta en GIS-lösningen utvecklad i C# i 
samverkan med XAML och omfatta lokalt sparad data med WMS-tjänst baserad 
interaktion till Windows 8 och Windows Phone 8. 

 

Nyckelord 
GIS, WMS, C#, XAML, Scrum, Kodåteranvändning, Bing Maps, Native-
applikation. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs projektets bakgrund, syfte och frågeställningar samt Sweco 
Positions och studenternas bakgrund och syfte. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 

1.1.1 Företagets bakgrund 
År 1889 skapades grunden till vad som idag är en koncern med närmare 8000 
anställda i tolv länder och som tillsammans genomför projekt i 80 länder. 
Med över 120 års erfarenhet bildar Sweco:s ingenjörer, arkitekter och 
miljöexperter ett internationellt teknikkonsultföretag som samverkar för att bidra 
till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
 
Sweco Sverige är en del av Sweco-koncernen och erbjuder tjänster inom 
arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, 
projektledning, energisystem, geografisk IT och industri. 
 
Mycket arbete sker internationellt genom en omfattande projektexport. 
Sweco Sverige har 3 300 anställda fördelade på 50 orter i Sverige och av dessa 
arbetar 170 personer på Sweco Position. 
 
Sweco Position är den del av Sweco Sverige som arbetar med inriktning mot 
geografisk IT. [1] 
 
1.1.2 Studenternas bakgrund 
Studenterna Thomas och Christer går den treåriga högskoleingenjörsutbildningen 
Datateknik med inriktning webbutveckling i på Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Under utbildningens gång har de fått en god översikt över programmering mot 
webben och grafisk miljö i språk som HTML, CSS, C#, ASP.NET, JavaScript och 
PHP. 
 
1.1.3 Problembeskrivning 
I skrivande stund är Windows 8 (Hädanefter kallat ”W8”)  relativt nytt och utbudet 
av GIS-applikationer (Geografiska Informationssystem) är få. Detta medför att 
information om utveckling, utvecklingstid och förvaltningskostnad inte finns i 
större mängder. 

PC har länge dominerat marknaden, speciellt inom företag. Med W8 integreras 
desktop, tablet och smartphone till en. Om man då kan göra en applikation och nå 
ut till tre olika enheter skulle mycket tid och arbete sparas vilket i sin tur leder till 
mindre kostnader. Med samma information på alla enheter skulle också arbetet 
underlättas. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

1.2.1 Företagets syfte 
Sweco Positions syfte med detta projekt är att få en utredning kring framtagandet 
av applikationer för W8 på samtliga enheter och att få en utredning kring hur 
kartstöd baserat på Bing Maps API:er kan implementeras i en prototyp. 

Att inför framtida projekt inom samma område ha en överblick över vilka 
problem som kan uppstå och hur man kan gå tillväga för att lösa dessa. 

 

1.2.2 Studenternas syfte 
Studenternas syfte är att under projektets gång få en fördjupning inom 
utvecklingen av applikationer för W8 och användningen av APIer för kartstöd. 

Syftet är också att utveckla sin förmåga att utföra ett större projekt i en verklig 
miljö där den avslutande delen är att uppvisa prototyp för potentiell kund. 

 

1.2.3 Frågeställningar 
Dessa frågeställningar har studerats under projektets gång. 
 

• Hur fungerar den nya plattformen med tanke på utveckling? 
• Vad är viktigt att tänka på för att få en applikation att fungera på olika 

plattformar när det gäller utvecklingstid? 
• Går det att använda Bing Maps API:er för att utveckla en väl fungerande 

applikation på Windows nya plattform? 

 

1.3 Avgränsningar 
• Fokus kommer ligga på teori, huvudsakligen hur man utvecklar Windows 

Store och Windows Phone 8 (Hädanefter kallat ”WP8”) applikationer med 
inriktning på geografiska informationssystem. Bland plattformarna 
kommer huvudfokus att ligga på Windows Store versionen och projektet 
garanterar inte att all funktionalitet mellan de olika plattformarna kommer 
vara likvärdiga. 

 
• Offline stöd kommer inte att kunna integreras då det strider mot 

Microsofts användaravtal för Bing Maps. 
 

• Fokus kommer inte ligga på hantering av felaktig input av användare. 
 

• Model-View-ViewModel-mönstret kommer endast tas upp teoretiskt. 
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• Testning kommer endast utföras på en viss surfplatta med W8 Pro och 
genom Visual Studios emulator. 

 
• Scrum kommer inte att följas till punkt och pricka, i samverkan med 

handledarna på Sweco har studenterna valt att ta de delar från Scrum som 
passar bäst och får arbetet att fortlöpa i önskad takt. 

 

1.4 Disposition 
Nedan följer kort hur rapporten är uppbyggd, rapporten förutsätter att läsaren har 
viss kunskap inom grafisk programmering. 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 
Inledande går rapporten igenom programmeringsspråket som används i 
utvecklingsfasen av arbetet. Det följs av en jämförelse mellan webbaserad och 
native-utvecklade applikationer. Därefter introduceras Model-View-ViewModel-
mönstret i delen om kodåteranvändning. Nästa del undersöker och jämför W8 Pro 
och Windows RT, sedan följt av Scrum. Avslutningsvis introduceras Bing Maps 
och WMS-tjänster. 

1.4.2 Metod och genomförande 
Detta kapitel inleds med förklarning av uppbyggnaden av Scrumteamet och dess 
syfte. Arbetsprocessen tas sedan upp och beskriv i detalj för vart steg av denne. 
De utvecklingsmiljöer och andra hjälpmedel som använts under arbetets gång 
förklaras. 

1.4.3 Designprocessen 
I detta kapitel beskrivs val av karttjänst och resultatet av utvecklingsprocessen 
redovisas utförligt. Resultatet presenteras i den ordning det utförts. Sist 
presenteras de slutgiltiga prototyperna. 

1.4.4 Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras och analyseras rapportens resultat av studenterna. Studenterna tar 
upp varför de valde utvecklingsmetoden och utvärderar metoden. Sist kommer en 
slutsats av rapporten och en rekommendation för vidareutveckling. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Nedan följer den teoretiska bakgrunden som använts för att genomföra projektet. 

2.1 Utvecklingsspråk 
XAML (Extensible Application Markup Language) och C# är två språk som 
används vid utvecklandet av native W8 och WP8 applikationer. Nedan följer en 
kort beskrivning av de båda språken och några nyheter som har introducerats i 
samband med W8 utvecklingen. 

2.1.1 XAML 
XAML är ett deklarativt programmeringsspråk som förenklar skapandet av ett UI 
för programmeringsmodellen i .NET Framework.[2] Med ett deklarativt 
programmeringsspråk menas att programmeraren anger vad som ska göras, inte 
hur det ska gå till.[3] XAML kan initiera objekt och ge objekten egenskaper i en 
struktur som använder hierarkiska relationer mellan objekten.[4] 
Initialisering av objekt 
<StackPanel> 
    <Button Content="Klicka här"/> 
</StackPanel> 

 
Fig.1 XAML-kod som visar en initiering av ett StackPanel-objekt och ett Button-objekt. 

 
I Fig.1 så visas hur XAML används för att initiera ett Button-objekt med attributet 
Content inuti ett StackPanel-objekt. StackPanel och Button refererar båda till namnet 
på en klass som är definierat av WPF (Windows Presentation Foundation).[2] 
Property Element Syntax 

I fall där egenskaper inte kan läggas till direkt i objektet genom attributsyntax för 
att värdet inte kan uttryckas i en textsträng används så kallad Property Element 
Syntax. Vilket innebär att objektets egenskap får ett eget tag med sitt innehåll 
specificerat mellan egenskapens start- och slut-tag. I dessa fall är ofta innehållet på 
egenskapen ett objekt.[2]  
 
<Button> 
    <Button.Background> 
        <SolidColorBrush Color="Green"/> 
    </Button.Background> 
    <Button.Foreground> 
        <SolidColorBrush Color="Yellow"/> 
    </Button.Foreground> 
    <Button.Content> 
        Klicka här 
    </Button.Content> 
</Button> 

 

          

 
Fig.2 XAML kod som visar användningen av Property Element Syntax 
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I Fig.2 visas hur bakgrunden och textfärgen på ett Button-objekt ändras med hjälp 
av Property Element Syntax. Button.Background är en egenskap till Button-objektet 
och SolidColorBrush är ett objekt som skapas med attributet Color och tilldelas som 
innehåll till Button.Background då det initieras mellan egenskapens start- och slut-
tag. Till höger i figuren visas knappens visuella presentation. 

 

XAML namespaces 

Då XAML är ett deklarativt språk så har den inget exekveringsflöde och kräver 
bakomliggande kod för att hantera event.[3] För att komma åt ett specifikt objekt 
som initierats genom XAML i den bakomliggande koden så behövs ett unikt 
namn på objektet och detta fås med hjälp av x:Name.[5] I Fig.3. visas hur x:Name 
används som attribut i ett Button-objekt. 
 
<Button x:Name="Knapp" Content="Knapp"/> 

 
Fig.3 XAML-kod som visar hur attributet x:Name används i ett objekt. 

 
Prefixet ”x” används för att deklarera ett namespace till ett element definierat i 
XAML-språket. Förutom x:Name som används för att identifiera olika element 
finns också andra konstruktorer och några av de vanligaste beskrivs i tabellen 
nedan. 
 
Tabell som beskriver några av de vanligaste användningarna av prefixet ”x”.[4] 
 

Term Beskrivning 
x:Key Sätts av programmeraren som en unik nyckel till en resurs i ResourceDictionary. Nyckeln 

används sedan för att kunna hämta resursen genom StaticResource markup extension. 
x:Class Används för att peka på den sida som har den bakomliggande koden för XAML-sidan 

genom att ange code namespace och code class name. 
x:Uid Används för att identifiera element som ska använda resurser som gjorts lokala till 

några av dess egenskapsvärden. 
 

 

Markup extension 

Markup extension är ett XAML-koncept som ofta används i Windows Runtime 
XAML-implementationen. Det innebär att istället för att direkt skriva innehåll i 
objektens attribut hänvisar man till ett innehåll genom antingen en Binding, 
StaticResource, RelativeSource eller TemplateBinding. För att visa att markup extension ska 
användas så använder man klamrar runt uttrycket.[4] I Fig.4 visas hur objektet 
Border blir tilldelad värden genom en StaticResource som använder nyckeln 
PageBackground för att referera till en resurs i ResourceDictionary. 
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Binding 

Används för att skapa en länk mellan gränssnittet och dataobjekten. När ett 
element i gränssnittet är länkat till ett dataobjekt så kan elementet uppdateras 
automatiskt när dataobjektets innehåll ändras.[6] 
StaticResource 

Används för att hämta ett värde till ett XAML-attribut från en redan definierad 
resurs i ResourceDictionary. För att identifiera resursen används värdet av 
resursens x:Key.[7] 
 
<Page.Resources> 
  <SolidColorBrush x:Key="MyBrush" Color="Gold"/> 
  <Style TargetType="Border" x:Key="PageBackground"> 
    <Setter Property="Background" Value="Blue"/> 
  </Style> 
 
 
... 
 
 
</Page.Resources> 
<StackPanel> 
  <Border Style="{StaticResource PageBackground}"> 
 
 
... 
 
 
  </Border> 
</StackPanel> 

 
Fig.4 XAML-kod som visar hur värden till objektet Border hämtas genom en StaticResource.[2] 

 
2.1.2 C# 
C# är ett objektorienterat programmeringsspråk som används för att bygga 
applikationer som körs på .NET framework. C# kan bland annat användas för att 
skapa Windows-applikationer, klient-server applikationer och databas-
applikationer. [8] 
Async och Await 

Med Visual Studio 2012 har användningen av asynkron programmering förenklats 
genom Async och Await.[9] 
 
Genom att använda Async så specificerar man att metoden är en asynkron metod. 
En asynkron metod returnerar en Task eller Task<TResult> som representerar det 
pågående arbetet i metoden. Task innehåller information om bland annat status, 
unikt ID och metodens resultat som kan användas av det som kallar på den 
asynkrona metoden.[10] 
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Await operatorn tilldelas en operation i en asynkron metod för att uppehålla 
avslutandet av metoden tills det att den väntande operationen är klar. Operationen 
representerar pågående arbete. För att kunna använda await måste den asynkrona 
metod i vilken await ska användas ha nyckelordet async.[11] 
 

 

 
Fig.5 Förklaring över användningen av Async och Await.[9] 

 
Nedan följer en stegvis förklaring till Fig.5 som visar användningen av Async och 
Await. 
 

1. En händelsehanterare kallar och väntar på den asynkrona metoden 
AccessTheWebAsync. 

2. AccessTheWebAsync skapar en HttpClient instans och kallar på den asynkrona 
metoden GetStringAsync att hämta innehållet av en webbsida i formen av en 
sträng. 

3. Något händer i GetStringAsync som uppehåller arbetet. Kanske måste det 
vänta på att webbsidan laddas ned eller kanske är det något annat hinder. 
För att undvika att blockera resurser så ger GetStringAsync kontroll till den 
kallande metoden, AccessTheWebAsync i det här fallet. 
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4. getStringTask har inte blivit tilldelad await än, vilket innebär att 
AccessTheWebAsync kan fortsätta med annat arbete som inte är beroende av 
resultatet från GetStringAsync. I ovanstående metod så visas detta genom att 
metoden DoIndependantWork kallas. 

5. DoIndependantWork är en synkron metod som utför sitt arbete och 
återvänder till den kallande metoden AccessTheWebAsync. 

6. AccessTheWebAsync har inte längre något arbete som är oberoende utav 
resultatet från getStringTask. AccessTheWebAsync vill räkna ut och returnera 
längden av den nedladdade strängen men metoden kan inte utföras förrän 
strängen är klar. 
AccessTheWebAsync använder operatorn await för att uppehålla arbetet och 
ge kontroll till den metod som kallade på AccessTheWebAsync. 
AccessTheWebAsync returnerar Task<int> till den kallande metoden. Task 
lovar att producera en int som ett resultat av den nedladdade strängens 
längd. 
I den kallande metoden (händelsehanteraren i det här fallet) så repeteras 
processen. Den kallande metoden kan göra annat arbete som är oberoende 
av resultatet från AccessTheWebAsync innan den väntar på resultatet eller 
vänta direkt. När händelsehanteraren kommer fram till ett await uttryck så 
fokuserar applikationen på att GetStringAsync ska bli klar. 
Händelsehanteraren väntar på AccessTheWebAsync och AccessTheWebAsync 
väntar på GetStringAsync. 

7. GetStringAsync hämtar klart webbsidan och producerar resultatet i form av 
en sträng. Strängen lagras då i den Task som representerar avslutandet av 
metoden getStringTask. Await operatorn hämtar resultatet från getStringTask 
och resultatet tilldelas till variabeln urlContents. 

8. När AccessTheWebAsync har resultatet av strängen så kan metoden räkna ut 
längden av strängen. När det är gjort så är allt arbete klart och den 
väntande händelsehanteraren kan också fortsätta. 

 

2.2 Native-applikationer vs webbapplikationer 
I skrivande stund så blir skillnaderna mindre och mindre mellan webbaserade 
applikationer och webbapplikationer för mobila enheter. Stora steg i utvecklingen 
av HTML5 har tillåtit webbaserade applikationer att göra mer av det som tidigare 
var exklusivt till native applikationer. I denna del redogörs för och nackdelar vid 
utveckling av en native-applikation i jämförelse med en webbaserad. [12] 
 
2.2.1 Vad är skillnaden mellan native och webbapplikationer? 
Native-applikationer definieras som specifikt utvecklade applikationer för att köra 
på olika enheters respektive operativsystem. Native-applikationer är generellt sett 
snabba och pålitliga men en applikation utvecklats för att köras på iOS måste 
genomgå stor förändring i arkitektur och uppbyggnad för at kunna exekveras på 
en W8 eller WP8 enhet. Detta betyder att applikationen är bunden till plattformen 
den är byggd till, en WP8 applikation som oftast använder C# kan inte köras på 
Android utan att den måste omprogrammeras i Java.  
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En webbapplikation är i grunden en webbplats du får åtkomst till genom din 
webbläsare och är i sin tur oftast utvecklat i HTML och JavaScript som alla 
webbläsare kan rendera. Eftersom en webbapplikation laddas ner från webben 
varje gång användaren begär åtkomst till den blir det lätt för utvecklare att 
uppdatera och kontrollera. En användare är heller inte begränsad till en specifik 
plattform då denne kan få tillgång till applikationen genom de flesta enheterna 
med webbåtkomst. [12] 
 
2.2.2 Fördelar med native i jämförelse med icke-native: 
GIA (Global Intelligence Alliance) har gjort en undersökning där de låtit utgivare av 
både native-applikationer och webbaserade att undersöka användningen av de 
olika applikationstyperna. Studien visar att native-applikationer får användaren att 
använda applikationen längre vid varje tillfälle och en högre halt av användare som 
börjar använda applikationen. I 30 % av fallen såg utgivarna en 100 % ökning av 
dessa typer av användarbeteende. Studien visar även att användare av native-
applikationer har större sannolikhet att klicka på reklamannonser. [12] 
 
Förklaringar till detta sägs vara att webbaserade applikationer har sämre 
användarvänlighet än native-applikationer, i skrivande stund saknas i många fall 
stöd för GPS, kamera, accelerometer, med mera. 
 
Ur en säkerhetssynpunkt är native-applikationer att föredra då dessa inte kräver 
åtkomst till internet i samma grad som webbaserade applikationer, i vissa fall 
behöver dessa applikationer aldrig åtkomst till nätet. [13] 
 
 
Nedan följer tabell med för och nackdelar med native-applikationer.[12],[13] 
 
Fördelar Nackdelar 
Kan spara större data offline. Generellt sätt dyrare att utveckla, 

kostnaden ökar för var plattform 
applikationen ska portas till. 

Bättre prestanda, mjukare animationer 
och snabbare exekveringstider. 

Kodbasen måste skrivas om helt vid 
plattformsbyte, det resulterar i längre 
utvecklingstider. 

Applikationen går att hitta på 
applikationsdistributörens 
försäljningsplattform. (Windows 
Store/App Store). 

Applikationen ska finnas på 
applikationsdistributörens 
försäljningsplattform, detta medför att 
applikationen måste gå igenom en 
godkännande process som kan ta lång 
tid. 

Full tillgång till enhetens hårdvara och 
OS-tjänster. 

Om applikation genererar intäkter så tar 
applikationsdistributören en procentuell 
del av dessa.  

Applikationsdistributören hanterar 
köpen. 
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2.2.3 Fördelar med webbaserat i jämförelse med native: 
Största fördelen med webbaserade applikationer ligger i huvudsak hos utvecklare 
och utgivare. De har direkt kontroll över applikationen och kan utfärda 
uppdateringar utan att de måste godkännas av t.ex. Microsoft för publicering på 
Marketplace. Enligt GIA:s studie är webbaserade applikationer i över 50 % av 
fallen både billigare att utveckla och underhålla, utvecklingstiden minskar även 
markant i 40 % av fallen.  
 
Som tidigare nämnt saknas i skrivande stund mycket stöd för inbyggda funktioner, 
detta är något W3C tillsammans med utvecklare av webbläsare arbetar med att 
förändra genom att göra inbyggda funktioner i enheter åtkomliga genom 
utvecklingen av API ’er. I dagsläget finns GPS API ’er offentligt tillgängliga för 
allmänheten. [13] 
 
Nedan följer tabell med för och nackdelar med webbaserade 
applikationer.[12],[13] 
 
Fördelar Nackdelar 
Använder webbteknologier 
(HTML/CSS/JavaScript) som generellt 
sett är lättare att lära sig än native-språk. 

Är begränsad till användningen av 
enhetens alla funktioner, kräver API 
stöd. 

En och samma kodbas, åtkomst för alla 
internetbaserade enheter. 

Då webbteknologier är ”tolkbar”-kod 
och inte kompilerad-kod anses det alltid 
komma vara långsammare.  

Kräver ingen godkännande process, 
uppdateringar kan utfördas omedelbart. 

Kommer inte finnas på 
applikationsdistributörens 
försäljningsplattform. 

Inget delande av intäkter med 
applikationsdistributören. 

Utgivarna själva måste bygga en 
kundbas utan stöd från 
applikationsdistributörer. 

2.2.4 Hybrid 
En hybrid är en applikation bygg på webbteknologier men till skillnaden från en 
renodlad webbapplikation är en hybrid inkapslad i en native-applikation. Detta 
innebär att applikationen kan publiceras på de olika försäljningsplattformerna likt 
en native-applikation. [13] PhoneGap är exempel på ett ramverk som tar 
webbapplikationer och gör om dem till native-applikationer till olika mobila 
plattformar. [14] 
 

2.3 Maximera kodåteranvändning mellan WP8 och W8. 
I detta kapitel kommer det redogöras för vilka tekniker man kan använda för att 
återanvända så mycket kod som möjligt vid utveckling av WP8 och W8-
applikationer. 
 
2.3.1 Windows Runtime och Windows Phone Runtime. 
Ett av de största tilläggen som introducerats för W8 är Windows Runtime 
teknologin som erbjuder implementation av utveckling i C#, VB, C++ och 
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JavaScript som utvidgar valmöjligheterna av programmeringsspråk och därigenom 
underlättar portningen av applikationer från andra plattformar. I grunden agerar 
Windows Runtime en plattformshomogen applikationsarkitektur för W8 och 
Windows RT som ska underlätta utveckling mellan WP8 och W8-applikationer. 
 
Windows Runtime innehåller något som Microsoft kallar ”Common Windows 
Runtime API”, vilket ger dig som utvecklare möjligheten att använda samma 
API:er för t.ex. Nätverk, Sensorer, platslokalisering och ett flertal fler vid 
utveckling mellan WP8 och W8-applikationer. [15] 
 
WP8 var ett generationsbyte i den bemärkelsen att tidigare utgåvor av WP7.xx ej 
är uppgraderingsbara till den nya plattformen.  I den nya version av Microsoft 
mobila operativsystem introducerades Windows Phone Runtime[16] som delar 
flertal av de API:er som Windows Runtime innehåller.  
 
Genom att använda dessa API:er underlättar det återanvändning av kod mellan 
WP8 och W8 applikationer och därigenom minska utvecklingstid och 
förvaltningskostnader. 

 
Fig. 6 Figur som visar ett venndiagram av delningen av API:er mellan Windows Runtime och 

Windows Phone Runtime. 
 
2.3.2 Model-View-ViewModel-mönstret. (MVVM) 
Microsoft rekommenderar att använda Model-View-ViewModel (MVVM) 
designmönstret för utveckling mellan WP8 och W8-applikationer. Den 
huvudsakliga fördelen med MVVM är att den har stort potential för 
återanvändning av kod mellan de båda applikationerna. Fokus bör ligga på 
återanvändning av applikationslogiken och inte av XAML. [17] 
 
MVVM består av tre klasser: Vy, som kapslar in UI och UI-logik; Vy-Modell 
kapslar in presentationslogik och tillstånd; Modell inkapslar affärslogik och data.  
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Fig. 7 Figur som visar illustrerar samverkan mellan Vyn, Vy-Modellen och Modellen. 
 
Likt andra separerade presentationsmönster ligger nyckel i att använda MVVM 
effektivt i att förstå rätt sätt för implementation av kod i korrekt klasser, samt i att 
förstå hur dessa klasser interagerar i olika scenarion. 
Vy-klasser: 

Vyns ansvar är att definiera utseende och strukturen av det som användaren ser på 
skärmen när de använder applikationen. I bästa fall bör bakomliggande kod för en 
Vy endast innehålla en konstruktor som kallar på InitializeComponent-metoden. 
 
Den bakomliggande koden kan även innehålla kod för UI-logik för visuellt 
beteende som kan vara svårt eller ineffektivt att implementera genom XAML.  
Vyn refererar Vy-Modellen genom sin DataContext-egenskap. Kontrollerna i 
Vyn är databundna till egenskaper och kommandon exponerat av Vy-Modellen.  
Den kan även skräddarsy databindningarnas beteende mellan Vyn och Vy-
Modellen. 
Vy-Modell-klassen: 

Dessa klasser är icke-visuella klasser, dess syfte är att kapslar in 
presentationslogiken som behövs för att uppfylla användarfall i applikationen.   
Den koordinerar även Vyns interaktion med Modellen där den kan konvertera 
eller manipulera data så att den som lättast kan användas av Vyn, den kan även 
implementera ytterligare egenskaper som kanske inte finns i Modellen. 
 
Vy-Modellen refererar generellt sätt inte Vyn, den implementerar egenskaper och 
kommandon som Vyn sedan kan databinda sig till. Vy-Modellen notifierar även 
Vyn om tillståndsändringar genom notifikationsevent samt definierar logiska 
tillstånd som Vyn kan representera visuellt till användaren. 
Modell-klassen: 

Dessa klasser är likt Vy-Modellen en icke-visuell klass, de ansvarar för hanteringen 
av applikationsdata och för att säkerställa att all data är konsekvent och valid 
genom att inkapsla den nödvändiga affärslogiken och datavalideringslogiken.  
 
Modell-klasserna refererar inte direkt Vyn eller Vy-Modellen och är helt agnostisk 
till hur de implementeras. [18] 
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2.4 Windows RT vs Windows 8 Pro 
I skrivande stund råder det förvirring på marknaden vad gällande skillnaderna 
mellan Windows RT och W8 Pro då dessa är de två alternativ som går att välja 
mellan vid köp av surfplattor. I detta avsnitt kommer det redogöras för vilka dessa 
skillnader är och vad ett företag bör tänka på vid inköp av W8 surfplattor. 
 
2.4.1 Windows RT 
Windows RT är i huvudsak designat för att vara så mobilt som möjligt, då det 
saknar många av funktionerna Pro-versionen har medför detta även att 
batteritiden ökar och din användning av enheten blir mer fokuserad. RT kan lättas 
jämföras med en iPad, fokus är W8’s nya grafiska gränssnitt där du är låst till att 
endast kunna installera applikationer från Windows försäljningsplattform: 
Windows Store. 

 
Fig. 8 Figur som visar Windows Store och dess applikationer. 

 
RT har möjligheten att köras i skrivbords-miljö som i tidigare instanser av 
Windows, dock kan RT inte installera tredjepartsapplikationer (x86) vilket medför 
mindre frihet vid val av applikationer, i RT agerar ”Skrivbordet” mer som en 
applikation än ett fullfjädrat gränssnitt.  
 
RT är baserad på ARM som är en populär arkitektur för processorer på 
smartphones. ARM-arkitekturen är i skrivande stund inte kompatibel med x86-
arkitektur utvecklat av Intel och AMD vilket medför att x86 applikationer inte kan 
köras.  
 
RT’s huvudsakliga ändamål är till för surfplattor där energifokuserad prestanda, 
pris och batteritid är huvudfokus. [19],[22] 
 



Teoretisk bakgrund 

19 

2.4.2 Windows 8 Pro 
Pro-versionen är till skillnad från RT ett fullfjädrat operativsystem, här ligger 
funktionalitet och administrativa verktyg i fokus. Då Pro inte endast är menat för 
Surfplattor utan även ultrabooks, laptops och stationära datorer, därigenom sätts 
högre krav på hårdvara som i sin tur drabbar batteritiden men samtidigt följer all 
funktionalitet med som förväntas av ett Windows-operativsystem. 
 
Den uppenbara skillnaden mellan RT och Pro är att Pro kan köra traditionella x86 
applikationer likt: Windows Media Player och tredjepartsprogram som Photoshop, 
3Ds Studio Max och så vidare. Dessa applikationer körs i skrivbordsläget i W8 
Pro. 
 
Skrivbordsläget är ett gränssnitt som utvecklats för användning av mus och 
externt tangentbord till skillnad från det nya gränssnittet där det är tänkt att 
interaktion ska ske genom touch-baserad hantering, dock går de olika gränssnitten 
att användas på båda sätten.  [19],[22] 
 
Checklista för skillnader mellan Windows RT och W8 Pro: 

Funktioner Win RT Win 8 Pro 

Inbyggda applikationer för E-post, Kalender, Foton 
och SkyDrive. 

● ● 

Internet Explorer 10. ● ● 
Windows Defender, Windows-brandväggen och 
Windows Update. 

● ● 

BitLocker-teknik för säkerställning av information. ● ● 
Kör program från tidigare utgåvor av Windows.  ● 
Kan ansluta till andra datorer med hjälp av 
fjärrskrivbord. 

 ● 

Möjligt att ansluta till företagsnät genom 
domänanslutning. 

 ● 

Kan uppgradera från Windows 7.  ● 
Kommer med Microsoft Office. ●  
Enhets kryptering. ●  
Installation av x86/64 och skrivbordsapplikationer.  ● 
ARM-baserad arkitektur. ●  
[20], [21] 
 
2.4.3 Val för företag 
För företag är det viktigt att man vet vad man ska använda surfplattan till innan 
man bestämmer sig för Windows RT eller W8 Pro.  
 
Det är svårt att rekommendera RT till företag i nuläget då den inte har stöd för 
anslutning till domännät eller att köra x86-applikationer. Detta betyder att 
möjligheten att köra egenutvecklade interna applikationer eller administrativa 
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applikationer inte finns. W8 RT-baserade enheter ska ses som en surfplatta i det 
aspekt att den i nuläget inte är ett substitut till en laptop. 
  
W8 Pro-baserade enheter är istället något som helt skulle kunna ersätta en 
företagslaptop, med all funktionalitet som förväntas av en laptop och med touch-
baserad inmatning.  
 
På Sweco Position skulle en surfplatta med W8 Pro att kunna användas för smidig 
presentation av demos av skrivbordsbaserade (x86) applikationer till kunder. 
  

2.5 Scrum 
Scrum är ett lättviktigt ramverk skapat i början av 1990-talet för att utveckla och 
underhålla komplexa produkter. 
Empirism är grunden för Scrum. Empirismen är en filosofisk riktning som menar 
att basen för kunskap baseras på erfarenhet istället för förnuft. [24] 
 
2.5.1 Scrumteamet 
Scrumteamet består av en produktägare, ett utvecklingsteam och en scrummästare. 
Teamet ska vara självorganiserande och innehålla den kompetens som kommer att 
behövas under arbetets gång. Med självorganiserande menas att teamet själv väljer 
hur de vill utföra arbetet. 
Teamet ska leverera produkter iterativt och inkrementellt för att maximera 
möjligheterna till återkoppling och för att alltid ha en fungerande version till 
hands. 
Produktägaren 

Produktägaren ansvarar för att maximera värdet av produkten och 
utvecklingsteamets arbete. Hur detta går till kan variera mycket från utförande till 
utförande. 
 
Produktägaren är ensam ansvarig för hanteringen av produktbackloggen. Vilket 
innebär att tydligt beskriva posterna i produktbackloggen, ordna posterna i 
backloggen för att bäst uppnå mål och fullfölja uppgifter, säkerställa värdet av det 
arbete som utvecklingsteamet utför samt se till att produktbackloggen är synlig, 
transparent och tydlig för alla och att den visar vad scrumteamet ska arbeta med 
härnäst. 
 
Den som är produktägare behöver inte själv utföra alla uppgifter utan kan dirigera 
ut arbetet till utvecklingsteamet. Men det är fortfarande produktägarens ansvar att 
hanteringen sköts.[23] 
 
Produktbackloggen 

Produktbackloggen är en ordnad lista av allt som kan komma att behövas i den 
slutgiltiga produkten, bland annat egenskaper, funktioner, krav, förbättringar och 
rättningar som tillsammans utgör de förändringar som ska utföras under 
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kommande iterationer. Det är också den enda källan till krav för ändringar som 
ska utföras i produkten. 
 
Listan blir aldrig komplett då den uppdateras regelbundet när man får en bättre 
förståelse över vad som kan komma att krävas i den slutgiltiga produkten. 
Poster i loggen har attributen beskrivning, ordning och estimat. Ju högre upp i 
listan posten befinner sig desto mer värde har posten. Listan ordnas ofta efter 
värde, risk, prioritet och nödvändighet. 
 
Poster längre upp i listan är mer detaljerade än poster längre ner i listan då dessa 
poster kommer att hamna i närliggande iterationer. [23] 
 
Utvecklingsteamet 

Utvecklingsteamet väljs av organisationen och ges befogenheter att styra över sitt 
arbete. Teamet som väljs ska ha all kompetens som krävs under arbetets gång. 
Alla personer i teamet är utvecklare, det vill säga ingen är över någon annan i rang. 
Teamet innehåller inte heller några del-team inriktade mot särskilda domäner som 
test eller kravanalys. Detta betyder inte att enskilda personer i teamet inte kan ha 
specialkompetens och fokusera mer på vissa delar, men helhetsansvaret ligger 
fortfarande på hela teamet. 
 
Det finns ingen utsatt storlek för utvecklingsteamet men det bör vara litet nog för 
att kunna jobba smidigt och stort nog för att åstadkomma bra arbete. 
Är teamet färre än tre medlemmar minskar utbytet mellan medlemmarna, vilket 
resulterar i lägre produktivitetsvinster. Mindre medlemmar kan också innebära att 
teamet saknar tillräcklig kompetens för att slutföra arbetet. Fler än nio medlemmar 
kräver oftast för mycket samordning. Produktägare och scrummästare räknas inte 
med i antalet om de inte är med och utför arbete från sprintbackloggen. [23] 
 
Scrummästare 

Scrummästaren leder scrumteamet och underlättar interaktionerna mellan teamet 
och de utomstående. Scrummästaren utför olika uppgifter för de olika rollerna i 
Scrum. 
 
Scrummästaren hjälper produktägaren genom att hitta tekniker för att kunna 
hantera produktbackloggen så effektivt som möjligt, kommunicera vision, mål och 
poster från backloggen till utvecklingsteamet på ett tydligt sätt, lära scrumteamet 
att skapa tydliga och koncisa poster till produktbackloggen, förstå långsiktig 
produktplanering i en empirisk miljö, förstå och praktisera agilitet samt vägleda 
vid scrumaktiviteter om han eller hon ombeds göra det eller om det behövs. 
Scrummästaren hjälper utvecklingsteamet genom att coacha dom i 
självorganisering och tvärfunktionalitet, lära och leda utvecklingsteamet i att skapa 
produkter med högt värde, undanröja hinder för utvecklingsteamets framsteg, 
vägleda vid scrumaktiviteter om så ombeds eller behövs samt coacha 
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utvecklingsteamet i organisationer där Scrum ännu inte har införts eller förståtts 
fullt ut. 
 
Scrummästaren hjälper organisationen genom att leda och coacha dom i deras 
scruminförande, planera scruminförandet inom organisationen, hjälpa 
medarbetare och intressenter att förstå och utöva Scrum och empirisk 
produktutveckling, få till stånd förändring som ökar produktiviteten hos 
scrumteam samt arbeta tillsammans med andra scrummästare för att få ut mer av 
användandet av Scrum inom organisationen. [23] 
 
2.5.2 Scrumaktiviteter 
De olika aktiviteterna i Scrum används för att minimera behovet av möten som 
inte är definierade i Scrum och för att skapa en regelbundenhet i arbetet. 
Varje aktivitet ger tillfälle att granska eller anpassa något. Hoppar man över någon 
aktivitet så innebär det ett tillfälle mindre för granskning eller anpassning. De olika 
aktiviteterna i Scrum innefattas alla i sprinten och för att slippa slöseri med tid i 
planeringsprocessen är alla möten tidsbegränsade. [23] 
 
Sprinten 

Sprinten är huvuddelen i Scrum och är en tidsbegränsad period på en månad eller 
mindre för att det inte ska bli för svårt att definiera vad som ska göras om sprinten 
är för lång och för att kostnaden ska kunna hållas låg om inget värde kommer utav 
resultatet. Längden ska hållas konstant under utvecklingens gång. Sprintarna utförs 
i iterationer och när en sprint tar slut så börjar en ny direkt efter. 
I en sprint så utförs sprintplaneringsmötet, dagliga scrummöten, 
utvecklingsarbetet, sprintgranskningen och sprintåterblicken. 
Under sprinten så görs inga förändringar som påverkar sprintmålet eller ändringar 
i utvecklingsteamets sammansättning. Kvalitetsmålen ska inte heller sänkas under 
sprinten. 
 
Varje sprint kan ses som ett litet projekt där målet är att åstadkomma något och 
varje sprint har en definition av vad som ska göras, hur det ska gå tillväga, själva 
arbetet och ett slutresultat. [23] 
Sprintplaneringsmöte 

Sprintplaneringsmöte innefattar planeringen av vad som ska göras i en specifik 
sprint. Mötet är uppdelat i två delar, vad som ska göras under sprinten och hur det 
ska utföras. 
 
I den första delen sker planerandet med produktbackloggen, det senaste 
produktinkrementet om det inte är första sprinten, beräknad kapacitet hos 
utvecklingsteamet och deras tidigare prestanda som underlag. Poster ur 
produktbackloggen väljs ut, hur många beror helt på hur många utvecklingsteamet 
anser sig klara av under den kommande sprinten. 
När poster valts ut så tar man gemensamt fram ett sprintmål. Det är ett mål som 
ska ha uppfyllts när sprinten är slut. 
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I den andra delen av mötet bestäms hur de valda posterna ska utföras. Dessa 
poster tillsammans med leveransplanen kallas för sprintbackloggen. 
Om utvecklingsteamet anser att de har för lite eller för mycket arbete så kan 
posterna som valdes från produktbackloggen omförhandlas. 
I slutet av mötet bör utvecklingsteamet presentera för produktägaren och 
scrummästaren hur arbetet kommer att genomföras för att sprintens mål ska bli 
uppfyllt. [23] 
 
Dagligt scrummöte 

Det dagliga scrummötet är inte ett statusrapporteringsmöte utan ska enbart 
användas av utvecklingsteamet för att gå igenom vad som utförts sedan 
föregående möte, planera vad som ska utföras under nästa möte och diskutera 
möjliga hinder som kan uppstå. [23] 
 
Sprintgranskning 

Aktiviteten genomförs för att granska inkrementet och uppdatera 
produktbackloggen vid behov. Scrumteamet och intressenterna för en dialog om 
vad som utförts under sprinten. [23] 
 
Sprintåterblick 

Sprintåterblicken genomförs mellan sprintgranskningen och nästa 
sprintplaneringsmöte för att scrumteamet ska granska sig själva under den senaste 
sprinten, identifiera vad som gick bra samt hitta möjliga förbättringar och skapa en 
plan för förbättringar att införa under kommande sprint. [23] 
 
 

2.6 Bing Maps  
Bing Maps är ett geografiskt informationssystem utvecklat av Microsoft som 
direkt konkurrent till Google Maps. Bing Maps har nu API:er för ett flertal olika 
plattformar och miljöer. 

Nedan redogörs vilka API:er som existerar samt likheter mellan klassbiblioteken 
för W8 och WP8. 

 

2.6.1 API:er 
Nedan följer en lista av de olika API:erna för Bing maps. 
 
Windows Store AJAX kontroller 7.0 AJAX Control 6.3 
iOS kontroller Silverlight kontroller Silverlight kontroller för WP 
SOAP-tjänster REST-tjänster Bing Spartial Data Services 
WPF kontroller Bing Map App SDK Beta  
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Då studenterna valt att utveckla en applikation till Windows Store och WP8 är det 
Windows Store API:erna och Silverlight som fokus kommer att ligga på. [25] 
 
2.6.2 Windows Store och Silverlight kontroller för WP8 
Med introduktionen av Windows Store Apps och det nya gränssnittet i W8 har 
nya typer av kartapplikationer för plattformen uppkommit. Med Bing Maps till 
Windows Store Apps kan utvecklare använda Bing Maps kontroller för att förena 
de senaste vägkartorna, flygplanskartorna och högupplösta satellitbilderna. 

 

För utveckling på WP8 nyttjades Silverlight kontroller och dess medföljande 
klassbibliotek. Detta tillåter en djup integration av Bing Maps i applikationer 
utvecklat specifikt för denna mobila plattform. [25] 

 

2.6.3 Likheter i klassbiblioteken 
Då stort fokus under arbetet har legat på att maximera kodåteranvändning var det 
viktigt för studenterna att veta vilka likheter som finns mellan de två API:erna. 

Nedan följer en lista över några av de viktigaste klasserna som båda existerar i de 
två API:ernas referensbibliotek. 

  

Klass Beskrivning 

Location Innehåller höjd och koordinatvärden för en plats på kartan. 

LocationCollection Innehåller en samling av ”Location” instanser. 

Map Representerar kartklassen. 

MapItemControl Representerar klassen som använder ”MapLayers” som en 
ItemsPanel. 

MapLayer Representerar ett kartlager, vilken position dess 
underliggande UIElement-objekt har med hjälp av 
geografiska koordinater. 

MapPolygon Representerar en polygon på kartan. 

MapPolyline Representerar en polyline på kartan. 

MapTileLayer Representerar ett lager av bildrutor på kartan. 

Pushpin Representerar en pushpin på katan. 

[26], [27] 
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2.6.4 WMS 
WMS (Web Map Service) är en ISO-standard skapad av OGC (Open Geospatial 
Consortium) som beskriver hur geo-registrerade kartbilder efterfrågas från en eller 
flera databaser. En förfrågan skickas till WMS-tjänsten av klienten med 
informationen som krävs för att veta vilken kartbild som efterfrågas. WMS-
tjänsten svarar genom att skicka tillbaka kartbilden till klienten. [28] 
 
Alla karttjänster måste ange vilken kartprojektion som gäller för kartbilderna. 
Detta görs genom att ett unikt nummer anges för en specifik kartprojektion. Bing 
Maps använder EPSG:4326 och skulle en annan projektion användas så skulle 
kartbilderna som returneras från karttjänsten bli fel projicerade på kartan.  
 
2.6.5 Kartprojektion 
En kartprojektion används för att visa en karta över jorden på en platt yta. Det 
finns många olika kartprojektioner som alla har sina för och nackdelar beroende i 
vilket syfte den används. 
 
Bing Maps använder Mercator projektion (se Fig.9). Den ger en bra bild på små 
objekt vilket är viktigt när flygbilder används för att inte byggnader ska bli 
förvrängda. Projektionen är cylindrisk vilket ger att norr är alltid rakt upp, söder är 
alltid rakt ner, väster är alltid rakt vänster och öster är alltid rakt höger. 

 

 
Fig.9 Mercator projektion av jorden. [29] 

 
På den lägsta detaljnivån (nivå 1) är kartan 512 x 512 pixlar. Vid varje ny nivå ökar 
storleken med en faktor på 2. Nivå 2 blir alltså 1024 x 1024, nivå 3 2048 x 2048 
och vidare fram till nivå 23 som är den nivå med högst detalj.  

 

2.6.6 Pixelkoordinater 
När projektion och skala har bestämts för varje detaljnivå så kan geografiska 
koordinater konverteras till pixelkoordinater. Eftersom kartans storlek skiljer sig 
vid varje nivå gör också pixelkoordinaterna det. Hörnet längst upp till vänster har 
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alltid pixelkoordinaterna (0, 0) och hörnet längst ner till höger har alltid den 
aktuella nivåns höjd-1 och bredd-1. Så nivå 3 har alltså (0, 0) till (2047, 2047). [29] 

 

2.6.7 Rutkoordinater och Quadkeys 
Kartan som visas är uppdelad i rutor som är 256 x 256 pixlar stora. Nivå 1 som är 
512 x 512 pixlar har alltså fyra stycken rutor, nivå 2 har 16 rutor, nivå 3 har 64 
rutor och så vidare. Varje ruta får en egen koordinat likt pixelkoordinaterna med 
(0, 0) längst upp i vänstra hörnet och (2nivå-1, 2nivå-1) i nedre högra hörnet (se 
Fig.10). [29] 

 

 
Fig.10 Rutkoordinater på detaljnivå 3 i Bing Maps. [29] 

 
För att optimera indexeringen och lagringen av rutor så används en så kallad 
quadkey för varje ruta. En quadkey är en en-dimensionell sträng skapad utifrån 
den två-dimensionella rutkoordinaten. 
 
En quadkey har många egenskaper som kan användas för optimeringen av lagring 
och indexering. Längden av en quadkey är detsamma som detaljnivån i den 
aktuella rutan och en quadkey börjar alltid med den quadkey som dess förälder har 
(se Fig.11).
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Fig.11 Quadkeys i Bing Maps [29] 
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3 Metod och genomförande 
3.1 Scrumteam 
 

Under examensarbetes gång har studenterna deltagit i ett scrumteam bestående av 
studenterna och två konsulter på Sweco Position. 

Då examensarbetet har varit ett internt arbete på Sweco har kunder och 
tredjeparter inte ingått i Scrumteamet utan de representeras av studenternas två 
handledare på Sweco.  

Handledarna har agerat Scrummästare och Produktägare och därigenom 
kontrollerat att arbetet fortlöper och att olika iterationer fylls på med nya krav 
samtidigt som studenterna agerat utvecklingsteam. 

 

3.2 Arbetsprocess 
Nedanstående arbetsprocess har studenterna utgått från i de fyra iterationerna. 

 
Fig.12 Illustration av arbetsprocessen. 

 

3.2.1 Teori och analys 
Teori och analys agerade under arbetets gång basen för arbetet i 
utvecklingsprocessen, information samlades in i huvudsak från Internet samt från 
litteratur. Stora delar av teori- och analysfasen fokuserades på att studenterna 
skulle få en grundlig kunskap och förståelse för utveckling av WP8 och Windows 
Store applikationer, fokus låg även på ämnet geografiska informationssystem i 
allmänhet och senare på Bing Maps.  

 

Arbetsmetoden bestämdes även till att använda Scrum och fördjupning av 
studenternas kunskap för just denna metod. 
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3.2.2 Krav 
I inledande fas av examensarbetet tog studenterna fram ett förslag på en 
kravspecifikation som reviderades av handledarna på Sweco. Denna 
kravspecifikation diskuterades senare igenom på möte med de inblandade parterna 
för att säkerställa en hög kvalité. Den första kravspecifikationen utgjorde grunden 
för vad som skulle fokuseras på i teori- och analysfasen. 

Kravspecifikationen gjordes senare om till en produktbacklogg enligt Scrum-
metoden som utökas och omprioriteras om det krävs efter varje iteration av 
utvecklingen. 

 

3.2.3 Design 
I början av varje iteration genomgick projektet en designfas där studenterna utgått 
från ett interaktionsdesignsperspektiv vid förändringar. Fokus har legat på 
användarvänlighet, touch-vänlighet, stilrenhet och att både Windows Store och 
WP8-versionen haft ett enhetlig utseende. Varje iterations krav har utgått bas för 
designen så därigenom har projektet genomgått flertal stora förändringar tills att 
den slutgiltiga designen blev färdigställd. 

 

3.2.4 Utveckling 
Utvecklingen har genom projektet gång varit iterativ och inkrementell för varje 
version av applikationerna. I denna fas har studenterna lagt fokus på att få ett 
helhetsperspektiv för hur Bing Maps ska implementeras och hur bibliotekets 
funktioner har kunnat återanvändas mellan de två applikationerna.   

För varje del av utvecklingsfasen har de höst prioriterade kraven i 
produktbackloggen fokus får den pågående iterationen. 

 

3.2.5 Test 
Testning har skett fortskridande med utvecklingen och när en av studenterna lagt 
till nya funktioner har den andre agerat testare och kommit med feedback. 
Testning har skett genom emulatorn i VS, en WP8-enhet och en W8-enhet. 

Prioritet för åtgärder av fel har baserats på hur hög prioritet den drabbade 
funktionen har i produktbackloggen och till vilken grad felet hade inverkan på 
applikationen i helhet. 

 

3.2.6 Utvärdering 
Efter varje iteration har Scrumteamet haft ett utvärderingsmöte där studenterna 
presenterat prototypen för handledarna på Sweco och diskuterat eventuella 
problem som uppstått samt hur väl tidsplanen (Bilaga 2) stämt överens med 
verkligheten. 
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Här diskuteras även upplägg inför nästa iteration för att säkerställa en så effektiv 
iteration som möjligt. Produktbackloggen har fyllts på med krav och om det 
ansetts nödvändigt har omprioriteringar utförts. 

 

3.3 Hantering av dokument och filer 
3.3.1 Dropbox 
Studenterna använde molntjänsten Dropbox för synkning av dokument och 
projektfiler som utgjort underlaget i examensarbetet och rapporten. 

 

3.3.2 Google Spreadsheet 
Google Spreadsheet är även det en molntjänst som agerar konkurrent till 
Microsoft Excel, detta har används till olika typer av kalkylblad för bland annat 
produktbackloggen. 

 

3.4 Utvecklingsmiljö 
3.4.1 Visual Studio 2012 Express och Ultimate 
Med lanseringen av Visual Studio 2012 (hädanefter refererat till ”VS”) 
introducerades möjligheten att utveckla Windows Store applikationer samt 
applikationer till WP 8.0. VS är även den miljö som utvecklarna på Sweco sitter i. 

Vid utveckling använde studenterna det två gratisversioner av VS vid namn 
Express 2012 for Windows 8 samt Express 2012 for Windows Phone. Detta skapade 
problematik senare i arbetet därför att enligt MVVM-mönstret krävs det att båda 
projekten körs i samma projektfil då detta tillåter kodåteranvändning. 

Problemet löstes genom att skaffa en licens för Visual Studio 2012 Ultimate som 
hade stöd för både Windows Store och WP8 applikationer. 

 

3.4.2 ReSharper 7.1.3 
ReSharper är en instickningsmodul till VS vars uppgift är att öka produktiviteten 
hos utvecklare. Några av användningsområdena är: 

• Inspektion av koden i realtid. 

• Automatisk omstrukturering av kod 

• Förbättrad navigering 

• Kodassistans 
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4 Designprocessen 
4.1 Framtagande av projektbeskrivning 
Som tidigare nämnt så tog studenterna och handledarna på Sweco i inledande fas 
av projektet fram en kravspecifikation som studenterna började arbeta mot. Efter 
detta kunde även en projektbeskrivning fastslås och det teoretiska arbetet kunde 
börja. (Se bilaga 1). 
 

4.2 Val av karttjänst 
Sweco Position specialiserar sig på GIS-applikationer och den ledande tjänsten på 
arbetsmarknaden för sådana är ArcGIS utvecklat av ESRI. Där av låg fokus på att 
undersöka om det skulle gå att utveckla en välfungerande W8 och WP8-
applikation med implementation av ArcGIS. 

Här stötte studenterna på ett stort problem, vid start av utvecklingsfasen hade inte 
ESRI släppt deras SDK (Software Development Kit) för utveckling till W8. 
Studenterna valde att kontakta ESRI:s utvecklingsansvarig för W8 (Morten 
Nielsen) för att möjligen få tidig tillgång till SDK:n som vid tillfället var i 
betastadium. Detta var tyvärr inte möjligt.  

Då huvudfokus skulle ligga på W8-versionen var studenterna tvungna att göra 
stora omprioriteringar.  Tillsammans med handledarna på Sweco bestämdes att 
istället använda Bing Maps som ny karttjänst, detta val baserades på att det var den 
enda karttjänst med starka implementationsmöjligheter för de relativt nya 
plattformarna W8 och WP8. Sweco hade även ett intresse av att undersöka GIS-
möjligheterna på en tjänst som Bing Maps som företaget själva inte tidigare 
fokuserat på. 

 

4.3 Utvecklingssprintar 
Framtagandet av prototypen har resulterat i fyra sprintar på två veckor vardera. 
Varje sprint har börjat med ett sprintplaneringsmöte tillsammans med handledarna 
på Sweco där sprintbackloggen tagits fram. 

I följande avsnitt härleds resultatet av de fyra sprintarna. 
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4.3.1 Sprint 1 
Tabell som visar sprintbackloggen för sprint ett. 
Sprint 1 TidsestimePrioritet

Utveckling av användargränssnitt till W8 20 7
Integration med Bingmaps API:er 5 6
Stöd för Zoom 5 5
Stöd för panorering 5 4
Stöd för centrering av aktuell position 5 3
Lager tänds/släcks baserat på skala 5 2
Visa aktuell position 10 1

Summa 55  
I sprint ett gjordes bedömningen att för att framhäva den nya stilen i W8 så skulle 
en av de färdiga mallarna för W8 projekt användas.  
 
Integreringen av Bing Maps SDK i W8 applikationen kräver att man hämtar två 
bibliotek och lägger till dessa som en referens i projektet vilket visas i  
 
Fig.13. I samma figur visas hur ett kartobjekt läggs till i applikationen genom att 
använda XAML. 
1. 

 
 
2. 
xmlns:maps="using:Bing.Maps" 
 
3. 
<maps:Map x:Name="MapMain"  
          ShowBreadcrumb="True"  
          ShowNavigationBar="True"  
          Margin="0,0,0,0"  
          Credentials="<authentication key>"  
          Tapped="MapMain_OnTapped" /> 
 

Fig.13. Nödvändiga bibliotek för Bing Maps läggs till som referenser. Kartobjekt skapas med 
XAML. 

 
I WP8 applikationen krävs det inget externt bibliotek utan det räcker med att 
inkludera ett namespace i det dokument där kartobjektet ska användas. Detta visas i 
Fig.14. 
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1. 
using Microsoft.Phone.Maps.Controls; 
 
2. 
xmlns:maps="clr-namespace:Microsoft.Phone.Maps.Controls;assembly=Microsoft.Phone.Maps" 
 
3. 
<maps:Map x:Name="MapMain"  
          LandmarksEnabled="False"  
          Loaded="MapMain_Loaded" 
          CartographicMode="Road" 
          ZoomLevel="3" 
          Tap="MapMain_OnTap"/> 

 
Fig.14. Visar integreringen av Bing Maps för WP8 och hur ett kartobjekt läggs till genom XAML. 
 
I sprintbackloggen för iteration ett ingick zoom och panorering av kartan. Detta är 
något som sköts automatiskt av kartobjektet. Tända och släcka lager är också det 
något som sköts automatiskt av kartobjektet. 
 
Det är möjligt att sätta zoomnivå programmatiskt genom att ändra kartobjektets 
ZoomLevel-attribut vilket visas i Fig.14. 
 
Visa aktuell position på kartan används genom att klicka på knappen för att visa 
sin aktuella position. När knappen klickas i W8 applikationen så startas funktionen 
som kan ses i Fig.15. Motsvarande funktion i WP8 kan ses i Fig.16.  I funktionen 
så hämtas positionen asynkront och beroende på positions noggrannhet visas 
olika ikoner på kartan där användaren befinner sig.  
 
Funktionerna för de båda applikationerna är snarlika och det enda som egentligen 
skiljer dom åt är hanteringen av positionsdata. I W8 heter klassen Location och 
består av två doubles, en för latitud och en för longitud. I WP8 heter klassen 
GeoCoordinate och består även där av två doubles, en för latitud och en för 
longitud. 
 
using Windows.Devices.Geolocation; 
 
private async void MapLocationButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
 
… 
 

// Get the location. 
var pos = await _geolocator.GetGeopositionAsync(); 
var location = new Location(pos.Coordinate.Latitude, pos.Coordinate.Longitude); 
 

… 
 

// Set the map to the given location and zoom level. 
MapMain.SetView(location, zoomLevel); 

} 
 

Fig.15. Visar funktionen för att visa aktuell position i W8 applikationen. 
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using Windows.Devices.Geolocation; 
using System.Device.Location; 
 
private async void GetLocation() 
{ 
 
… 
 
   // Get current geoposition 
   var geoposition = await geolocator.GetGeopositionAsync( 
       maximumAge: TimeSpan.FromMinutes(1), 
       timeout: TimeSpan.FromSeconds(10) 
       ); 
  
   // Set variable _clickedLat to current Latitude 
   _clickedLat = geoposition.Coordinate.Latitude;   
           
   // Set variable _clickedLong to current Longitude 
   _clickedLong = geoposition.Coordinate.Longitude;     
 
… 
 
   // Set the map to the given location and zoom level. 
   MapMain.SetView(new GeoCoordinate(_clickedLat, _clickedLong), zoomLevel); 
 
… 
 
} 

 
Fig.16. Visar funktionen för att visa aktuell position i WP8 applikationen. 

 
4.3.2 Sprint 2 
Tabell som visar sprintbackloggen för sprint två. 
Sprint 2

Utveckling av användargränssnitt till WP8 20 6
Skapa datamodell för sparade platser 12 5
Inloggningsmöjligheter 12 4
Spara plats på karta med information 12 3
Ta bild och spara med plats 12 2
Spara information om plats med tillhörande bild lokalt på enheten 12 1

Summa 80
 
Sprint två inleddes med att bestämma användargränssnitt till WP8 applikationen.  
Som med W8 applikationen bestämdes att även här använda en av de nya mallarna 
för att framhäva den nya stilen i W8. 
 
I W8 applikationen används GridView för att representera en lista på alla sparade 
platser. Denna kontroll finns inte i WP8 vilket medförde ett val av en annan 
kontroll för motsvarande representation.  
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I WP8 applikationen valdes LongListSelector för att visa de sparade platserna. En 
LongListSelector kan visa objekt i en lista från en samling av objekt men använder 
inget index.  
 
För att underlätta hanteringen av alla sparade platser så skapades en datamodell. 
Ett utdrag av datamodellen kan ses i Fig.17. Samma datamodell används både i 
W8 applikationen och i WP8 applikationen. 
 
public class SavedPlaceData 
{ 
        private string _title = string.Empty; 
        public string Title 
        { 
            get { return _title; } 
            set { _title = value; } 
        } 
 
        private string _latitude = string.Empty; 
        public string Latitude 
        { 
            get { return _latitude; } 
            set { _latitude = value; } 
        } 
 
        … 
} 

 
Fig.17. Ett utdrag av datamodellen som används för de sparade platserna. 

 
Då inloggningen inte hade någon större fokus bestämdes att den skulle vara 
hårdkodad. En simpel inloggning för att använda applikationen skapades.  
För att visa sparad plats på kartan så gjordes en funktion för att skapa nålar.  
 
En sparad nål visar titeln på den sparade platsen och har ett klickevent som 
markerar det specifika objektet i listan med objekt. Funktionen för att skapa nålar 
läser in alla objekt från objektsamlingen och skapar en ny instans av nål-objektet 
för varje nytt objekt. Nål-objektet i W8 applikationen innehåller titeln på objektet 
och det specifika objektets index i samlingen.  
 
Indexet används för att kunna hitta det motsvarande objektet i samlingen. 
Funktionen kan ses i sin helhet i Fig.18 för W8 applikationen. Eftersom objekten i 
WP8 applikationen inte har något automatiskt satt index så lämnades nålarna utan 
denna information. Detta medförde att vissa olikheter uppstod i metoderna för att 
ta bort ett objekt ur samlingen och klickeventet som inträffar genom att klicka på 
en nål togs bort från WP8 applikationen helt. 
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private void CreatePushpin() 
{ 
    var index = 0; // Index of current item in the itemcollection used to set index on 
the corresponding pin 
    foreach (var item in _itemCollection) 
    { 
        // Create new pin with the item title and the index of the corresponding item 
        var newPin = new Pin {SetTitle = item.Title, Tag = index}; 
 
        // Add method to the Tapped event 
        newPin.Tapped += NewPinOnTapped; 
 
        // Set pin location 
        MapLayer.SetPosition(newPin, new Location(Convert.ToDouble(item.Latitude), 
Convert.ToDouble(item.Longitude))); 
 
        // Set tooltip on the pin 
        var toolTip = new ToolTip {Content = item.Title}; 
        ToolTipService.SetToolTip(newPin, toolTip); 
 
        // Add pin to MapLayer 
        _pinLayer.Children.Add(newPin); 
 
        index++; 
    } 
} 

 
Fig.18. Funktion i W8 applikationen för att skapa nålar utav objekten i objektsamlingen och 

sedan lägga till dessa på kartan.  
 
private void CreatePushpin() 
{ 
    foreach (var item in _itemCollection) 
    { 
        var newPin = new Pin { SetTitle = item.Title }; 
 
        mapOverlay = new MapOverlay 
        { 
            Content = newPin, 
            GeoCoordinate = new GeoCoordinate(Convert.ToDouble(item.Latitude), 
                                                Convert.ToDouble(item.Longitude)) 
        }; 
 
        _pinLayer.Add(mapOverlay); 
        MapMain.UpdateLayout(); 
    } 
} 

 
Fig.19. Funktion i WP8 applikationen för att skapa nålar utav objekten i objektsamlingen och 

sedan lägga till dessa på kartan. 
 
När en ny plats ska skapas så läggs informationen i ett nytt objekt av datamodellen 
för sparade platser. Efter detta så läggs det nya objektet till i samlingen och den 
nya samlingen konverteras till XML och sparas sedan lokalt i en fil. Alla nålar tas 
bort och återskapas varje gång en ändring görs i objektsamlingen.  
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Tillvägagångssättet är detsamma för både W8 och WP8 applikationen men 
utförandet skiljer sig en aning. I Fig.20 visas funktionen för att spara 
objektsamlingen till en lokal fil i W8 applikationen och i Fig.21 visas hur den 
motsvarande funktionen ser ut i WP8. 
 
using Windows.Storage; 
 
private async void SavePlaces() 
{ 
    try 
    { 
        // Convert the itemcollection to xml and set it to the string variable 
localData 
        var localData = 
ObjectSerializer<ObservableCollection<SavedPlaceData>>.ToXml(_itemCollection); 
 
        if (string.IsNullOrEmpty(localData)) return; 
 
        // Save the contents of the localData string to a file, localData.xml, 
locally. Overwriting if already excisting 
        var localFile = await 
ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("localData.xml", 
CreationCollisionOption.ReplaceExisting); 
        await FileIO.WriteTextAsync(localFile, localData); 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
        var errormsg = new MessageDialog("An error has occured while saving data to 
local storage.", "Error saving data"); 
        errormsg.ShowAsync(); 
    } 
} 

 
Fig.20. Funktion för att spara objektsamlingen till lokal fil i W8 applikationen. 
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using Windows.Storage; 
 
private async void SavePlaces() 
{ 
    try 
    { 
        var localData = 
ObjectSerializer<ObservableCollection<SavedPlaceData>>.ToXml(_itemCollection); 
        var data = Encoding.UTF8.GetBytes(localData); 
 
        var folder = ApplicationData.Current.LocalFolder; 
        var file = await folder.CreateFileAsync("localData.xml", 
CreationCollisionOption.ReplaceExisting); 
 
        using (var s = await file.OpenStreamForWriteAsync()) 
        { 
            await s.WriteAsync(data, 0, data.Length); 
        } 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
        MessageBox.Show("An error has occured while saving data to local storage.", 
"Error saving data", MessageBoxButton.OK); 
    } 
} 

 
Fig.21. Funktion för att spara objektsamlingen till lokal fil i WP8 applikationen. 

 
För att ta en bild i W8 applikationen används klassen CameraCaptureUI och för att 
ta en bild i WP8 applikationen används klassen CameraCaptureTask.  
 
I W8 applikationens funktion för att spara bilden lokalt så sparas bilden till filen 
direkt när den skapas. I WP8 applikationen så skapas först en tom fil som sedan 
blir tilldelad bilden. De två funktionerna kan ses i Fig.22 och Fig.23. 
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using Windows.Media.Capture; 
 
if (takePicture.IsChecked == true) 
{ 
    // Creates new camera instance 
    var camera = new CameraCaptureUI(); 
 
    var file = await camera.CaptureFileAsync(CameraCaptureUIMode.Photo); 
    if (file != null) 
    { 
        using (var ras = await file.OpenAsync(FileAccessMode.Read)) 
        { 
            var source = new BitmapImage(); 
            source.SetSource(ras); 
 
            try 
            { 
               await file.MoveAsync(ApplicationData.Current.LocalFolder, imgName); 
               SaveNewPlace(title.Text, _clickedLat, _clickedLong, imgName, desc.Text, 
newFeature.BrunnID); 
 
            … 
 
        } 
    } 
} 
 

Fig.22. Visar användandet av klassen CameraCaptureUI i W8 applikationen.  
 
using Microsoft.Phone.Tasks; 
 
try 
{ 
    var localFolder = ApplicationData.Current.LocalFolder; 
    var storageFile = await localFolder.CreateFileAsync(imgName, 
CreationCollisionOption.ReplaceExisting); 
 
    // Open stream for writing 
    using (var outputStream = await storageFile.OpenStreamForWriteAsync()) 
    { 
        // Write photo to local file 
        await e.ChosenPhoto.CopyToAsync(outputStream); 
    } 
 
    SaveNewPlace(title.Text, _clickedLat, _clickedLong, imgName, desc.Text, 
newFeature.BrunnID); 
         
… 
 

Fig.23. Visar användandet av klassen CameraCaptureTask i WP8 applikationen. 
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4.3.3 Sprint 3 
 

Tabell som visar sprintbackloggen för sprint tre. 
Sprint 3

Lägga till brunnID 1 8
Välja om man vill spara foto med platsen 1 7
Pins på karta med respektive titel 6 6
Knapp för att gå till sparad plats 4 5
En sida för att se information om sparad plats 8 4
Skapa ett enhetligt tema för apparna 2 3
Lägga till wms lager med brunnar 32 2
Utveckla modellen till WP8 16 1

Summa 70  
 
I sprint tre bestämdes att applikationen skulle inrikta sig mot brunnar vilket ledde 
till att datamodellen behövde uppdateras med ett id för brunnarna. 
För att inte tvingas till att ta en bild vid sparande av ny plats implementerades ett 
val för denna funktion. 
 
Objektlistan har tre knappar associerade med sig. En knapp för att ta bort ett 
objekt i listan, en knapp för att gå till det valda objektets plats på kartan och en 
knapp för att visa informationen tillhörande det valda objektet. Informationen 
tillhörande objektet visas på en ny sida som kan ses i Fig.31. 
 
I sprint tre implementerades inläsandet av brunnar från en WMS-tjänst. 
Funktionen skapar en Uri med en GetMap-förfrågan till WMS-tjänsten. WMS-
tjänsten returnerar den efterfrågade bilden om den hittades. Denna funktion kallas 
varje gång en ny ruta av kartan ska laddas. Den kompletta funktionen för W8 kan 
ses i Fig.24. 
 
Metoden för att skapa en förfrågan till WMS-tjänsten utförs liknande på WP8. Det 
som skiljer från W8 applikationen är att kartobjektets TileSource-attribut sätts till en 
modifierad version av ett TileSource-objekt. I W8 applikationen läggs en funktion 
till händelsehanteraren GetTIleUri. Skillnaderna kan ses i Fig.25 och Fig.26 där 
WMSTile och CreateTileUri fyller samma funktion. 
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private Uri CreateTileUri(GetTileUriEventArgs e) 
{ 
    // WMS - GetMap request 
    var baseUri = WMS + 
        "SERVICE=WMS" +  // What service to use 
        "&VERSION=1.3.0" + // WMS version number 
        "&REQUEST=GetMap" + // Which request 
        "&CRS=EPSG:4326" + // What projection are we using 
        "&WIDTH={4}" +  // Width of the tile 
        "&HEIGHT={4}" +  // Height of the tile 
        "&FORMAT=image/png" + // Format in which the response will be returned 
        "&BBOX={0},{1},{2},{3}" + // lat and lon for the corners of the tile 
        "&LAYERS=SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K" + // Layers that are being requested 
        "&Style=brunnar" + // Style on the response 
        "&Transparent=true"; // Set background of response to transparent 
 
    // Get the current zoomlevel 
    var zoom = e.LevelOfDetail; 
 
    // Get the quadkey from current tile coordinates 
    var quadKey = TileSystem.TileXYToQuadKey(e.X, e.Y, zoom); 
 
    // Use the quadkey to determine a bounding box for the requested tile 
    var boundingBox = TileSystem.QuadKeyToBBox(quadKey); 
 
    // Get the lat longs of the corners of the box 
    var lon = TileSystem.XToLongitudeAtZoom(boundingBox.x * TileSystem.TILE_SIZE, 18); 
    var lat = TileSystem.YToLatitudeAtZoom(boundingBox.y * TileSystem.TILE_SIZE, 18); 
 
    var lon2 = TileSystem.XToLongitudeAtZoom((boundingBox.x + boundingBox.width) * 
TileSystem.TILE_SIZE, 18); 
    var lat2 = TileSystem.YToLatitudeAtZoom((boundingBox.y - boundingBox.height) * 
TileSystem.TILE_SIZE, 18); 
 
    // Adds the calculated variables to the Url 
    var wmsUrl = string.Format(baseUri, lat, lon, lat2, lon2, TileSystem.TILE_SIZE); 
 
    // Returns the complete Uri used to locate the correct image for the tile 
    return new Uri(wmsUrl); 
} 

 
Fig.24. Funktion som visar uppbyggnaden av en GetMap-förfrågan. 

 
private void MapMain_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    TileSource wmsTileSource = new WMSTile(); 
 
    MapMain.TileSources.Add(wmsTileSource); 
} 

 
Fig.25. Funktion som visar hur GetMap-förfrågan blir tillagd till kartobjektet i WP8 

applikationen. 
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// Create a new tilelayer and add method to GetTileUri 
tileLayer = new MapTileLayer(); 
tileLayer.GetTileUri += tileLayer_GetTileUri; 
MapMain.TileLayers.Add(tileLayer); 

void tileLayer_GetTileUri(object sender, GetTileUriEventArgs e) 
{ 
    e.Uri = this.CreateTileUri(e); 
} 

 
Fig.26. Funktion som visar hur GetMap-förfrågan blir tillagd till kartobjektet i W8 applikationen. 
 
4.3.4 Sprint 4 
Tabell som visar sprintbackloggen för sprint fyra. 
Sprint 4

Få information om brunnar vid klick på karta 32 2
Kunna spara en plats på kartan bara när en brunn hittats via ett klickevent 4 1

Summa 36
 
I sprint fyra implementerades GetFeatureInfo-funktionen. Varje brunn på kartan 
har tillhörande information. För att få tag på information om en specifik brunn 
måste en GetFeatureInfo-förfrågan skickas till WMS-tjänsten med information 
om vilken brunn man vill få information om.  
 
Funktionen för att skapa en Uri med förfrågan kan ses i Fig.27. När förfrågan 
skickats tas svaret emot i form av GML (Geographic Markup Language) och läses 
in i en sträng. Attributens innehåll i strängen läses in och läggs till i ett nytt objekt 
av en datamodell för brunnens information. Brunnens id visas i en nål på kartan 
och sparas tillsammans med platsen om användaren väljer att spara den specifika 
platsen. 



Metod och genomförande samt Designprocessen 
 

43 

private string GetFeatureInfo(Location location, int zoom) 
{ 
    // Get the pixel location from the clicked geolocation 
    int x, y; 
    TileSystem.LatLongToPixelXY(location.Latitude, location.Longitude, zoom, out x, 
out y); 
 
    // Get the tileXY coordinates from the above pixel location 
    int tileX, tileY; 
    TileSystem.PixelXYToTileXY(x, y, out tileX, out tileY); 
 
    // Get the pixel location from the tileXY coordinates 
    int pX, pY; 
    TileSystem.TileXYToPixelXY(tileX, tileY, out pX, out pY); 
 
    // Get the pixel location clicked inside the tile by getting the difference 
between the clicked pixel location and the pixel location of the tile corner 
    x -= pX; 
    y -= pY; 
 
    // Get the quadkey for the clicked tile 
    var q = TileSystem.TileXYToQuadKey(tileX, tileY, 
Convert.ToInt32(MapMain.ZoomLevel)); 
 
    // Get the bounding box for the tile (corners pixel location) 
    var box = TileSystem.QuadKeyToBBox(q); 
 
    // Get the longitude and latitude for the bounding box 
    var lon = TileSystem.XToLongitudeAtZoom(box.x * TileSystem.TILE_SIZE, 18); 
    var lat = TileSystem.YToLatitudeAtZoom(box.y * TileSystem.TILE_SIZE, 18); 
 
    var lon2 = TileSystem.XToLongitudeAtZoom((box.x + box.width) * 
TileSystem.TILE_SIZE, 18); 
    var lat2 = TileSystem.YToLatitudeAtZoom((box.y - box.height) * 
TileSystem.TILE_SIZE, 18); 
 
    // Base Uri for the GetFeatureInfo request 
    var baseUri = WMS + 
        "SERVICE=WMS" +  // What service to use 
        "&VERSION=1.3.0" +   // WMS version number 
        "&REQUEST=GetFeatureInfo" +  // Which request 
        "&CRS=EPSG:4326" +   // What projection is being used 
        "&INFO_FORMAT=application/vnd.ogc.gml" +    // Response format 
        "&I={0}" +   // X coordinate in the tile that is being requested 
        "&J={1}" +   // Y coordinate in the tile that is being requested 
        "&WIDTH=256" +   // Width of the tile 
        "&HEIGHT=256" +  // Height of the tile 
        "&BBOX={2},{3},{4},{5}" +    // Lat and lon for the corners of the tile 
        "&LAYERS=SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K" +  // Layers that are being requested 
        "&FEATURE_COUNT=1" + // Max features per request 
        "&QUERY_LAYERS=SE.GOV.SGU.BRUNNAR.250K";    // Queried layers 
 
    // Adds the calculated variables to the Url 
    var wmsUrl = string.Format(baseUri, x, y, lat, lon, lat2, lon2); 
 
    // Returns the complete Uri used to get the information, if any, from the specific 
position requested 
    return wmsUrl; 
} 

 
Fig.27. Funktion för att skapa en GetFeatureInfo-förfrågan. 
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4.4 Slutgiltig version 
I detta avsnitt presenterar studenterna resultatet av designprocessen. 
 
4.4.1 Baskarta 
Windows 8 

 
 

Fig.28. W8-versionen baskarta och Appbar. 

Här visas själva baskartan på W8-versionen, i menyn längst upp kallad ”Appbar” 
finns funktioner som aktuell position, zooma ut till ”världsvy”, av och påslagning 
av legender, WMS-lagret som visar brunnarna och nålarna som visar namn på 
brunnarna. 
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Windows Phone 8 

 
 

Fig. 29. WP8-versionen baskarta och Appbar. 

 

WP8-versioner skiljer sig marginellt från W8-versionen, här kan du växla mellan 
karrtyperna ”terrain map” (som syns på bilden) och ”road map”, spara plats och 
hitta aktuell position. Den största skillnaden är möjligheten att ladda ner kartor 
lokalt till din mobila enhet. 
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4.4.2 Spara brunnar 
Följande del illustrerar stegvis hur man sparar brunnar på W8 och WP8-versionen. 

 
Windows 8 

 
 

Fig.30. Exempel på sparande av brunn i W8-versionen. 

 

1. Tryck på önskad brunn. 

2. Välj ”save location”. 

3. Fyll i titel, beskrivning och om ett kort önskas tas – om så är fallet kommer 
kameran upp efter detta steg. 

4. Den sparade brunnen syns genom att kartan nu har en nål med dess namn 
och den populerar vänsterlistan. 
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För att se den sparade informationen markerar man önskad brunn i listan och 
trycker på ”View info knappen”. 

  
 

Fig.31. Exempel på sparad brunn i W8-versionen. 
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Windows Phone 8 

 
 

Fig.32. Exempel på sparande av brunn i WP8-versionen. 

 

1. Välj ”save location”. 

2. Fyll i titel, beskrivning och om ett kort önskas tas – om så är fallet kommer 
kameran upp efter detta steg. 

3. Den sparade brunnen syns genom att kartan nu har en nål med dess namn 
och den populerar panoramalistan. 
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4. För att se informationen på WP8-versionen måste man välja den i 
panoramalistan. 

4.4.3 Karttyper 

 
 

Fig.33. Exempel på olika kartyper. 

 

 
Kartor som existerar i både WP8 och W8-versionen 

• Road map: visar en vägkarta. 

• Aerial map: samma som road map förutom att den visar flygfoton. 

 
WP8-exlusiv karta 

• Terrain map, visar kartan och dess terräng med höjdskillnader. (Se figur 
29.) 

W8-exlusiv karta 

• Bird’s Eye map: likt ”Road map” där man kan vrida kartan för att se andra 
vinklar.
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 
 

5.1.1 Hur fungerar den nya plattformen med tanke på 
utveckling? 
 

Under arbetsprocessen har vi kommit fram till att den nya plattformen W8 är 
välutvecklad och väldokumenterad. Med hjälp av Visual Studio 2012 är 
utvecklingen av applikationer lättsam både för W8 och WP8. Inlagda mallar för de 
nya gränssnitten är bra kommenterade och lätta att sätta sig in i. 
 
En stor nyhet i Visual Studio 2012 är implementeringen av async och await som 
underlättar asynkron programmering. 
 
Vi har kommit fram till att de nya användargränssnitten i W8 är nytänkande och 
lätta att arbeta med.  
 
5.1.2 Vad är viktigt att tänka på för att få en applikation att 
fungera på olika plattformar när det gäller utvecklingstid? 
 

Väldigt mycket är likadant både på W8 och WP8 och kan lätt återanvändas mellan 
plattformarna. Vissa delar som bland annat position, kamera och filhantering är 
alla implementerade i plattformarna men använder olika klassnamn och 
tillvägagångssätt vilket gör det svårare att återanvända koden.  
 
Bing Maps API:er för plattformarna ligger inte i fas med varandra och har olika 
implementationer av liknande funktioner vilket gör att utvecklingstiden går upp 
när man måste utveckla samma sak två gånger. Detta leder också till att 
förvaltningskostnaden blir högre eftersom att det blir mer kod att underhålla. 
 
I den teoretiska bakgrunden gick vi in på MVVM-mönstret och hur det främjar 
kodåteranvändning. Vår åsikt är att MVVM är bra för större projekt med många 
funktioner och inte särskilt nödvändigt vid mindre projekt då det är så pass stort 
att sätta sig in i. Av vilken anledning vi valde att bara ta upp det teoretiskt.  
 
MVVM-mönstret kräver en del förarbete och vid mindre projekt så skulle tiden 
som krävs för att sätta upp ett projekt och utföra arbetet överskrida tiden för att 
göra projektet utan att använda MVVM-mönstret.  
 
En fördel med att använda MVVM-mönstret i ett stort projekt är att designen är 
helt separerad från den bakomliggande koden vilket medför att en designer kan 
sitta i design-vyn och programmeraren i kod-vyn utan att störa varandra. 
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5.1.3 Går det att använda Bing Maps API:er för att utveckla en 
väl fungerande applikation på Windows nya plattform? 
 

Vi har efter arbetets gång kommit fram till att Bing Maps går att använda till en 
fungerande kartapplikation både på W8 och på WP8. Men vi har också kommit till 
slutsatsen att Bing Maps API:er ännu inte är utvecklade för att tillhandahålla mer 
avancerade karttjänster så som WMS-tjänster och kan inte mätas med API:erna i 
ArcGIS som är skapade för tunga geografiska applikationer. Mycket tid har gått åt 
till att sätta sig in i kartuppbyggnaden och skapandet av egna funktioner för 
karttjänster. Vi anser att för lite information finns tillhandahållen om Bing Maps 
API:er för W8 och WP8 och många funktioner vi har fått implementera själva 
borde redan ha varit implementerade i API:erna.  
Vi anser att Bing Maps är skapat för en mer kommersiell publik och i syftet att 
visa en karta med lite nålar på. Det är inte för att till exempel göra avancerade 
areaberäkningar och läsa in olika lager med information. 
 
En av anledningarna till att det inte finns så mycket information att hitta om mer 
avancerade karttjänster implementerade med Bing Maps API:er är att andra 
alternativ används istället så som ArcGIS. 
 
Då Bing Maps API:erna för W8 är så pass nya är sannolikheten hög att de 
vidareutvecklas för att bättre kunna hantera mer avancerade kartfunktioner. 
Vår slutsats blir således att ska man utveckla en grundläggande kartapplikation 
fungerar Bing Maps API:er bra både till W8 och till WP8 men lite mer avancerade 
kartapplikationer bör använda ett alternativ så som ArcGIS som är mer inriktat 
mot mer avancerade kartfunktioner. 
 

5.2 Metoddiskussion 
 

5.2.1 Val av metod 
I samråd med handledare på Sweco Position bestämde vi att lägga teoridelen först 
för att kunna fokusera på utvecklingsdelen fullt ut och få en bättre översikt över 
arbetet. Då ingen av oss utvecklat inom GIS förut så medförde detta valet att vi 
var mer insatta i det arbete vi skulle utföra då vi kom fram till utvecklingsdelen av 
projektet. 
 
Vi valde att basera vår utvecklingsmetod på Scrum då detta arbetssätt används på 
Sweco Position. Då vi var så få och Scrum är väldigt anpassningsbart så valde vi 
att inte köra strikt Scrum utan tog de delar som passade oss. 
 
5.2.2 Utvärdering av metod 
Utifrån kravspecifikationen arbetades en produktbacklogg fram och utifrån den 
skapades inför varje sprint en sprintbacklogg. Detta underlättade arbetet genom 
att vi lätt kunde se vad som skulle göras i varje sprint. 
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Sprintens längd bestämdes till två veckor för att vi skulle kunna ha tid att arbeta 
fram en produkt men ändå inte ha för mycket uppgifter i sprintbackloggen. Vi 
ville inte ha en stor sprintbacklogg ifall vi under sprintens gång skulle komma fram 
till att något behövde ändras. 
 
I vår utvecklingsmetod ingick dagliga utvärderingar av oss själva och vårt arbete 
samt en utvärdering efter varje avslutad sprint. Detta gav oss stor översikt över 
vårt arbete och vi utvecklades av att granska oss själva i arbetsprocessen. 
 
En nackdel med utvecklingsmetoden var att vi räknade med att kunna lägga lika 
mycket tid varje vecka på sprintarna. Detta var inte fallet då sjukdomar och andra 
personliga skäl haltade vår arbetsprocess. Men då vi inte hade ett fast antal sprintar 
och sprintbackloggen kunde arbetas om så kunde vi fördela ut arbetet över fler 
sprintar än först planerat. 
 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
 

5.3.1 Slutsats 
Under projektets gång har vi fått kunskap inom GIS, ett område som ingen av oss 
hade berört tidigare. Vi har även fått utveckla våra kunskaper inom C# och 
bekantat oss med XAML i den nya W8 utvecklingsmiljön. 
Stor del av projektet landade på utvecklingsfasen då vi utvecklade en applikation 
för vardera plattform. 
 
Då arbetet utfördes internt har ingen presentation för kund utförts men projektet 
har gett Sweco Position en större insikt i utvecklingen mot W8 och Bing Maps för 
framtida kunduppdrag. 
 
5.3.2 Rekommendationer 
Vår rekommendation är att för framtida uppdrag inom GIS och W8 använda 
någon annan karttjänst än Bing Maps som är mer inriktad mot specifika 
karttjänster och utvecklas med fokus på att tillhandahålla en avancerad karttjänst. 
Detta fram till att Bing Maps API:er har utvecklats till den grad då de kan utföra 
funktioner för tyngre GIS applikationer. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 - Projektbeskrivning 
 
Beställare: 
Beställare är SWECO Position 
 
Kort sammanfattning av projektet: 
För att underlätta framtida arbeten inom området ska projektet innehålla en 
utredning kring framtagning av applikationer för Windows 8 och dess olika 
enheter, Desktop, Tablet och telefon. För dessa enheter ska också en prototyp 
utvecklas som en native-applikation som ska fungera globalt över de olika 
versionerna av Windows 8 (Desktop, Tablet och Windows Phone 8). 
För att få en koppling till SWECO Positions kompetensområde ska det även 
finnas med an anknytning till GIS, geografiska informationssystem. I detta fall blir 
det en utredning kring hur kartstöd baserat på ESRIs nya API:er fungerar 
tillsammans med ovan prototyp samt implementation av  detta. 
I slutet av projektet ska prototypen uppvisas för potentiell kund. 
 
Uppdragsgivarens mål: 
Få en utredning kring framtagandet av applikationer för Windows 8 på samtliga 
enheter, få en utredning kring hur kartstöd baserat på ESRIs nya API:er kan 
implementeras i en prototyp. 
Några frågor som skall besvaras under examensarbetet är följande: 

• Hur fungerar den nya plattformen och vilka viktiga beståndsdelar består den av? 
• Hur designar man en applikation så att den fungerar på olika hårdvara och enheter? 
• Vad är viktigt att tänka på för att få en applikation att fungera på olika plattformar 

när det gäller utvecklingstid men även förvaltningskostnad? 
• Går det att använda ESRIs API för att utveckla en väl fungerande applikation på 

Windows nya plattform? 

Icke funktionella krav 
Lösningen ska vara användarvänlig och lätt för kunden att hantera. 
 
Funktionella krav 

• Inloggningskrav. 
• Start i förutbestämd skala. 
• Stöd för centrering av aktuell position. 
• Stöd för zoom och panorering. 
• Lager ska ”tändas” och ”släckas” beroende på aktuell skala. 
•  

Option: 
• Offline-stöd 
• Öppna lokalt data 

 
Avgränsningar 
TBD 
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Våra mål: 
Projektet kommer att innehålla en utredning kring framtagandet av native-
applikationer för Windows 8 på samtliga enheter (Desktop, Tablet och Windows 
Phone 8) samt en utredning kring huruvida kartstöd baserat på ESRIs API:er kan 
implementeras i en prototyp. 
Syftet med projektet är att till framtida projekt inom området ha en överblick över 
vilka problem som kan uppstå och hur man kan gå tillväga för att lösa dessa. 
Tyngdpunkt i rapporten kommer att ligga på utredningen kring framtagandet av 
native-applikation för Windows 8 på samtliga enheter. 
Projektet kommer att avslutas i början av maj. 
 
Kurser examensarbetet bygger på: 
Programmering i grafisk miljö 
Informationssystems användbarhet 
Objektorienterad analys och design 
Systemutveckling 
Databas/Internet 
Informationssäkerhet 
 
Nyhetsvärde: 
Projektet kommer att ge oss en fördjupning inom .NET, användning av ett API 
för kartstöd och presentation av prototyp för potentiell kund. 
Projektet kommer att ge företaget en utredning över vilket arbete som krävs för 
att utveckla en native-applikation i Windows 8 med kartstöd, globalt över samtliga 
enheter och versioner av Windows 8. 
 
Metod: 
Informationssökning kommer att ske genom bibliotek, internet och 
handledarkontakt på SWECO Position. 
Arbetet kommer att utföras till mestadels på plats i SWECO Positions lokaler. 
 
Tidsplan: 
TBD 
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8.2 Bilaga 2 - Tidsplan 

 
 

8.3 Bilaga 3 - Logotype 
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