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1 PDA- APPLIKATIONEN 

1.1 START FÖNSTRET 

 

Beskrivning: 

Detta fönstret är bas fönster Här utgår hela applikationen ifrån. 

1. Här sparar man det lagret man ser. Se ”Sparade lager”. 

2. Här zoomas kartan in och ut. 

3. Menyknappen som navigeringen i applikationen sker genom. Se ”Meny” 

4. Detta är notifierings ikonen för ”friends” 

5. Kartvy över den aktuella kartan 

6. Textfält, där informationen om markerat objekt, sök resultat och vänner 
presenteras eller plats för rubriker vid navigering i applikationen. 
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1.2 MENYVALEN 

 

Beskrivning: 

Här sker navigeringen i applikationen. Menyn kan alltid nås var du än är i 
applikationen. 

1. Stängar av/på ”friends”. 

2. Söka efter vänner. 

3. Söka efter en specifik sak, i kategorier eller visa sparad/favorit sökning. 

4. Genom denna meny hanterar du kartorna på din PDA. 

5. Dina personliga inställningar. 

6. Till start fönstret. 

7. Avlsluta programmet. 

8. Knapp för att gå bakåt med, kan även ses som ”Cancel”. Denna 
återkommer i de flesta vyer. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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1.3 SPARADE LAGER 

 

Beskrivning: 

Här kan användaren spara över gammla lager eller göra nya lager. Lagren kan 
vara en ihopsamling av flera olika sparade sökningar men också resultat av en 
sökning. Användaren har möjlighet att sätta ihop en favoritsökning genom att 
plocka bort visa träffar från en sökning och sedan kombinera dessa med några 
träffar från andra sökningar. . 

1. Här presenteras de gammla sparade lagren. Här markerar man om man 
vill spara över ett gammalt lager.  

2. Här sparar man det nya lagret med ett nytt namn.  

3. När du trycker på denna sparas lagret. 
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1.4 FRIENDS – VÄN I NÄRHETEN 

 

Beskrivning: 

När användaren notifieras om en kompis närhet ,genom blinkande 
friendsikon(4), och denne klickar på ikonen kommer detta fönster upp.(Det finns 
även möjlighet att spara kartvyn om användaren vill) Här presenteras: 

1. Textfält med vännen/vännerna i frågan som är i närheten. Dessa 
presenteras i nummer ordning alternativt ett akronym som finns i 
personal settings. Om flera vänner är inom samma position visas de som 
en symbol t ex ”M”(multiple). 

2. Kompisen presenteras med ett nummer, här är det nummer 7. 

3. Här presenteras din egen position. 
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1.5 FINDER – FRIENDS 

 

Beskrivning: 

När du söker efter vänner får du först välja vilken sorts sökning du vill göra. De 
två valen som finns är: 

1. Att söka på den nuvarande kartvyn som man har zoomat in till. De 
kompisar som finns i detta område visas på kartan. 

2. Söka efter en specifik person oberoende på var denne befinner sig. 
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1.6 FRIEND - FRIENDS - SÖK SPECIFIK PERSON 

 

Beskrivning: 

Här kan du välja mellan två alternativ att söka på. Att söka på ett nummer som 
inte ligger i listan eller att söka efter en redan befintlig vän. 

1. Här presenteras numret till vännen om du markerar honom i listan. 

2. En lista(kallad ”friendslist”) över de vänner användaren har lagt till. 
Numreringen är statisk och visas också när man söker efter den 
personen. Möjlighet att ändra en väns nummer finns på de första tio 
platserna. 

3. Här kan man även lägga till en ny vän. Då trycker man på denna 
knappen och ett dialog fönster kommer upp med en textruta där man 
fyller i vännens telefonnummer. Sedan trycker man på find knappen och 
så återgår man till det här fönstret.  

4. När man trycker på denna knapp startas sökningen. 
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Funktionalitet i fönstret: 

• Vid markering av person visas dennes nummer i fältet ovanför. 

• Börjar användaren skriva i textfältet efter att ha markerat t.ex. Pelle i 
listan försvinner denna markering. Detta för att användaren inte ska tro 
att han redigerar Pelles nummer. 

• Om personen finns utanför den aktuella kartan sker en presentation av  
var personen befinner sig och valet ladda ner karta eller visa en annan 
lokalt sparad karta visas.  
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1.7 FINDER – OTHER – MENY 

 

Beskrivning: 

När användaren väljer Finder(other) ur menyn kommer han först till denna vy. 
Här får han välja vilken slags sökning han vill utföra. De olika valen är: 

1. Kategori, lätt sätt att söka på genom att välja olika kategorier att söka ur. 

2. Fritext, här kan användare skriva in en valfri textsträng att söka på. 

3. Sparade sökningar, de sökningar som man sparat innan. Kan vara 
sökresultat efter en sökning eller en kombination av olika sökningar. 

4. Favoriter, de 10 populäraste sökta objekterna av de 20 senaste 
sökningarna. 
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1.8 FINDER – OTHER – KATEGORI 

 

Beskrivning: 

När kategorisökning valts hämtas de kategorier som är tillgängliga för den 
aktuella kartan och visas för användaren. 

1. Användaren kan välja att markera en kategori direkt utan att gå längre 
ner i denna. Han väljer då direkt ”Find” 

2. Om han inte vill söka på huvudkategorien utan vill specificera sökningen 
mer kan han trycka på pilen. Då visas nästa nivå i kategoriträdet. 
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1.9 FINDER – OTHER – KATEGORI (FORTSÄTTNING) 

 

Beskrivning: 

Här visas en vy över hur det ser ut när användaren gått ett steg ner i 
kategoriträdet. 

1. Här visas den kategorien som användaren gick ner i. D.v.s. var han 
befinner sig. 

2.  Här kan en kategori markeras och därigenom söka på denna. De 
kategorier där det inte finns nå fler underkategorier till saknar pil. 

3. I categorisökningen betyder pilen att användaren förflyttas ett steg 
tillbaka i trädet. 
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1.10 FINDER – OTHER – KATEGORI (RESULTAT) 

 

Beskrivning: 

När en sökning utförts visas resultatet på den aktuella kartan. Antal träffar som 
visas bestäms av användaren i ”Personal Settings”. 

1. Här visas information om den markerade träffen(i detta fall nr12). 

2. Användaren har möjlighet att få se mer information om en träff genom att 
trycka på pilen. 

3. Den karta där sökningen utfördes på. 

4. De olika träffarna visas som nummer på kartan och är markerbara. 

5. Det fins möjlighet att spara en sökning och detta genom att trycka ner 
denna knapp. 
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1.11 FINDER – OTHER – SPARADE SÖKNINGAR 

 

Beskrivning: 

Här kan användaren välja att se sina sparade sökningar. Det kan vara en 
ihopsamling av flera olika sparade sökningar men också resultat av en sökning. 
Användaren har möjlighet att sätta ihop en favoritsökning genom att plocka bort 
visa träffar från en sökning och sedan kombinera dessa med några träffar från 
andra sökningar. . 

1. Här presenteras de sparade sökningarna. Om en sökning bara sparas 
rakt av namngivs den automatiskt efter vad sökningen gällde. Men om 
flera olika sökningar kombineras ihop till en finns möjlighet att själv 
namnge denna. 

2. Man kryssar i vilka som man ska visa på kartan, men kan även 
kombinera flera olika sparade sökningar. 

3. Här tar du bort de markerade sparade sökningarna. 
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4. När du trycker på denna visas de förkryssade valen på tillhörande karta. 
Detta kräver dock att du har den kartan lokalt på din PDA. 
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1.12 PERSONAL SETTINGS 

 

Beskrivning: 

Här presenteras de olika personliga inställningar du kan ändra gällande 
applikationens tjänster. 

1. Här väljer användaren hur stort notifikationsområdet(Friends) ska vara.  

2. Hur många träffar som ska visas direkt på kartan innan användaren får 
välja ur en lista vilka som ska visas regleras här. 

3. Samma funktion som ovan men gällande antal vänner. 

4. Här väljer användaren hur ofta han vill uppdatera sina vänners 
positioner. 

5. Genom denna meny får användaren tillgång till inställningarna för 
Friendslistan. 
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6. När man ändrar något så kommer denna knapp fram eller blir aktiv. När 
man trycker update så försvinner den eller blir inaktiv. När man trycker 
på den återställs värdena till vad det var innan man ändrade något. 

7. Knapp där du uppdaterar/sparar gjorda ändringar. 
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1.13 PERSONAL SETTINGS – FRIENDSLIST 

 

Beskrivning: 

Här kan användaren editera inställningarna för sin friendslist. 

1. Här väljer han hur gammal positionering som kan accepteras för de olika 
vännerna. 

2. Här kan man även lägga till en ny vän. Då trycker man på denna 
knappen och ett dialog fönster kommer upp med en textruta där man 
fyller i vännens telefonnummer. Sedan trycker man på find knappen och 
så återgår man till det här fönstret. 

3. Användaren kan markera en vän och ta bort honom från listan. Då kan 
inte vännen positionera användaren heller. 

4. Val av synlighet. De olika synlighetsvalen är: 

See/See Användaren vill positionera kompisen och kompisen  
får positionera användaren. 
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Not see/See  Användaren vill inte positionera kompisen men 
   kompisen får positionera användaren.  

Not see/Not see Användaren vill inte positionera kompisen och 
kompisen får inte positionera användaren. Detta  
läge är till för att användaren ska kunna stänga av 
en kompis temporärt. 

5. När man trycker här kan man ändra namnet som är markerat. 

6. När man ändrar något så kommer denna knapp fram eller blir aktiv. När 
man trycker update så försvinner den eller blir inaktiv. När man trycker 
på den återställs värdena till vad det var innan man ändrade något. 
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1.14 MAP OPTIONS – CHaNGE MAP 

 

Beskrivning: 

Eftersom det är tänkt att applikationen ska kunna hålla flera kartor lokalt 
samtidigt så finns det en meny för att sköta hanteringen av detta. Det finns tre 
olika val att göra. Change map(byta den aktuellt visade kartan), delete map(ta 
bort en karta från PDA:n) och download map(ladda ner en ny karta). Denna vy 
visar change map. 

1. Rubrik som som visar vilken meny du är i. 

2. De kartor som finns tillgängliga lokalt på PDA:n. 

3. För att ladda en karta markeras denne och sedan trycks knappen ”Load” 
in. 
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1.15 MAP OPTIONS – DELETE MAP 

 

Beskrivning: 

Här kan användaren välja att ta bort vissa kartor från PDA:n.  

1. Rubrik som som visar vilken meny du är i. 

2. De kartor som finns tillgängliga lokalt på PDA:n. 

3. För att radera en karta markeras denne och sedan trycks knappen 
”delete” in. 
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1.16 MAP OPTIONS – DOWNLOAD MAP 

 

Beskrivning: 

Här kan användaren välja nya kartor att ladda nerRubrik som som visar vilken 
meny du är i. 

1. När menyn ”Download map” väljs laddas en lista med tillgängliga kartor 
ner från applikationsservern och visas i fönstret.  

2. För att ladda en karta markeras denne och sedan trycks knappen 
”Download” in. Kartan laddas då ner och läggs bland de andra inaktiva 
kartorna. (valet att inte lägga den nya kartan som bas direkt gör vi då 
nedladdningen kan ta lång tid. Om man börjar ladda ner en karta och 
sen gör en sökning eller liknande under tiden blir det problem om den 
nya kartan helt plötsligt dyker upp. Och dessutom är det bra att 
användaren har möjlighet att ladda ner en karta som inte ska användas 
förrän senare.) 
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2 APPENDIX 

2.1 DOCUMENT HISTORY 
 
Revision Date Signature Comments 
0.1 2001-03-02 mel Lagt in i mall och uppdaterat till digital 

version av mock-up. 

0.2 2001-03-05 dst Granskad 

0.3 2001-03-13 pkj Ändrat i några fönster. 

0.4 2001-03-27 pkj Lagt till fönstret ”Sparade lager” och lagt 
till knapper i vissa fönster. 

2.2 REFERENCES 
 
Reference Document name Revision 
   

 

 

 

 


