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1. Introduktion 
 

Detta kapitel introducerar ämnet för läsaren i form av relevant bakgrundinformation, syftet 

och målet med uppsatsen, forskningsfråga och hypotes, vald metodik och avgränsningar. 

Läsaren får även en kort presentation om uppsatsens disposition. 

 

1.1 Inledande klargörelse 
 

W3C Geolocation API ingår egentligen inte i HTML5-standarden, men har i vissa fall blivit 

starkt associerad med HTML5 (Holdener III 2011, Preface). Vid sökning hos valfri sökmotor, 

är det därför inte ovanligt att HTML5 Geolocation API genererar ett stort antal resultat.  

 

För att undvika förvirring, kommer namnet W3C Geolocation API uteslutande att användas i 

denna uppsats. 

 

1.2 Bakgrund 

 

I takt med att Internet, sedan sin introduktion för den civila massan, bara ökat i popularitet, 

har även olika användningsområden blivit mer avancerade. På grund av det stora antal 

människor, som dagligen använder Internet både i jobbet och privat, skapas otroliga 

möjligheter. Ett steg i utvecklingen har varit att kombinera kända koncept, som sociala 

medier, marketing mm. med geolocation, för att kunna använda användarens position för att 

skräddarsy olika lösningar. Det kan exempelvis handla om geomarketing, geosociala nätverk 

eller andra typer av applikationer som använder användarens position för att spetsa till din 

tjänst. 

 

Att erbjuda denna funktionalitet har tidigare varit relativt omständigt och krävde resurser 

såsom komplicerade utvecklingsprogram, insticksprogram för webbläsare, men även en bred 

kunskapsbas från utvecklare. 

 

För webbaserade applikationer hanterades detta tidigare med tredjepartslösningar som 

exempelvis Google Gears API. I ett försök att definiera en allmän standard, för bredare stöd i 

alla webbläsare, startades under 2008 W3C Geolocation Working Group (Geolocation 

Working Group 2012). Den första API:n, släpptes sedan den 22 december 2008 och kallades 

för "Working draft", fritt översatt "utkast under arbete". Arbetet fortskred sedan och den 7 

september 2010 släpptes "Candidate Recommendation", "kandidatrekommendation", som 

idag gäller som den officiella Geolocation API:n (Popescu 2010). Arbetet har fortsatt och 

ytterligare några editerade utkast, "Editor's draft", med mindre ändringar har släppts sedan 

dess. Den senaste i maj 2012 (Popescu 2012). 

 

Intresset för positioneringsteknik har i och med den explosionsartade etableringen av 

smartphones ökat och geolocation känns idag hetare än någonsin. W3C Geolocation API, 
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erbjuder en mängd intressanta funktioner, lättillgängliga både för utvecklare och användare, 

och det är just ur ett utvecklarperspektiv de möjligheter W3C Geolocation API erbjuder 

kommer att undersökas vidare.  

 

1.3 Syfte och mål 

 

Syftet är att undersöka W3C Geolocation API ur ett utvecklarperspektiv, vad gäller vilka 

positioneringstekniker som stöds, vilka användningsområden det finns för utvecklade 

applikationer, vilket funktionalitet som W3C Geolocation erbjuder och vilka krav som ställs 

på utvecklaren i form av kunskap och utvecklingsverktyg. Tillsammans hjälper de olika 

delarna till att reda ut om W3C Geolocation API gör positionshantering mer tillgänglig för 

applikationsutveckling. 

 

Målet är en rapport som besvarar frågeställningen och som dessutom blir ett värdefullt 

utbildningsmaterial för de utvecklare som vill lära sig att utveckla positioneringsapplikationer 

med W3C Geolocation API som bas. 

 

1.4 Forskningsfråga och hypotes 

 

Följande avsnitt presenterar frågeställning och hypotes på ett överskådligt sätt. 

 

1.4.1 Forskningsfråga 

 

Gör W3C Geolocation API utveckling av positionsbaserade applikationer mer 

tillgänglig för utvecklare? 

 

 Vilka positioneringstekniker är tillgängliga via W3C Geolocation API?  

 Vilka användningsområden har W3C Geolocation API? 

 Vilka funktioner erbjuder W3C Geolocation API? 

 Vilka krav ställs på utvecklaren i form av kunskap? 

 Vilka krav ställs på utvecklaren i form av utvecklingsverktyg? 

 

1.4.2 Hypotes 

 

Uppsatsens hypotes är att W3C Geolocation API gör utveckling av positionsbaserade 

applikationer mer tillgänglig för utvecklare. 

 

  



Kandidatuppsats i datavetenskap (Blekinge Tekniska Högskola VT 2012) Jesper Jönsson 

 7 ( 76 ) 

 

1.5 Metodik 
 

Vald metodik för uppsatsen grundar sig på en rad olika steg, som startades med att studera 

konceptet geolocation och att studera in grunderna.  

 

En del av tiden har spenderats på diverse informationssökning. Detta har skett genom att 

besöka olika söktjänster, högskolans Internetbaserade bibliotekssöktjänst, tidigare kända 

webbplatser samt lokalt fysiskt bibliotek. Referenser till information har samlats in från 

böcker, e-böcker, artiklar, publicerade undersökningar och webbplatser. 

 

W3C Geolocation API har undersökts genom studerande av API:ns innehåll, i form av text 

och kod. Befintliga kodexempel har studerats och utvärderats, vilket medfört att viktig 

kunskap har införskaffats, som gjort det möjligt att färdigställa denna rapport.  

 

Den införskaffade kunskapen har resulterat i utveckling av ett par testapplikationer, för att 

kunna utreda funktionaliteten W3C Geolocation API erbjuder. Tester av dessa applikationer 

har bidragit med viktig information. Resultat av utförda tester har sedan sammanställts och 

analyserats.  

 

Tillsammans har all presenterad information bidragit till en avslutande diskussion, med 

slutsatser som pricken över i:et. 

 

På grund av att ämnet är relativt nytt, har det varit svårt att hitta relevanta tester att relatera 

till. Detta innebär att vissa slutsatser dragits baserade på personliga observationer, men 

betraktats med ett kritiskt förhållningssätt. 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Uppsatsens fokus är att undersöka W3C Geolocation API från en utvecklares perspektiv, för 

att kunna besvara frågeställningen. 

 

Uppsatsen kommer INTE att: 

 

 Undersöka W3C Geolocation API från något annat perspektiv än en utvecklares 

 Undersöka alternativ till W3C Geolocation API 

 Undersöka integritetsproblem med positionsbaserad tjänster på en djup nivå 

 

1.7 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel, som presenterar uppsatsens bas i form av 

bakgrund, frågeställning och hypotes, syfte och mål, vald metodik samt avgränsning.  
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I kapitel två förklaras begreppet geolocation, några viktiga positioneringskoncept introduceras 

för att ge läsaren ökad förståelse och några möjliga användningsområden för geolocation-

tekniken presenteras. 

 

Kapitel tre introducerar en rad olika sätt W3C Geolocation API använder för att lokalisera 

användarens position, exempelvis GPS och IP-baserad positionering. 

 

Kapitel fyra är uppsatsens kärna där totalt fokus hamnar på W3C Geolocation API. Ett 

introduktionsavsnitt följs av genomgång av webbläsarstöd, alternativ för äldre webbläsare och 

ett avsnitt om hur W3C Geolocation API hanterar användarintegritet. 

 

Vidare får läsaren en genomgående introduktion av den funktionalitet W3C Geolocation API 

erbjuder och kortare kodavsnitt presenteras och förklaras för att hjälpa till vid 

utvecklingsstarten.  

 

Kapitel fem sätter W3C Geolocation API på prov genom utveckling av två olika 

applikationer. Applikationerna användningsområde presenteras och viktiga kodexempel 

förklaras. Komplett kod bifogas i appendix. Även Google Maps JavaScript API introduceras, 

som används för att komplettera W3C Geolocation API med stöd för karthantering.  

 

Kapitel sex erbjuder olika tester gjorda på de egenutvecklade applikationerna vilka 

sammanställs och diskuteras i en resultatanalys. 

 

Uppsatsen avslutas med ett kapitel för diskussion, ett för slutsatser samt ett för framtida 

arbete. Berörda referenser samlas till sist i en referenslista.  
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2. Geolocation 
 

Innan det är dags att sätta tänderna i W3C Geolocation API och påbörja utvecklingen, är det 

vettigt att känna till en rad olika koncept relaterade till geolocation, inte minst begreppet 

geolocation i sig. Följande kapitel avser att fungera som en introduktion för läsaren till dessa 

koncept, vilket förhoppningsvis leder till en mjukare övergång till själva utvecklingen. 

Kapitlet ger även en introduktion till vad utveckling med hjälp av geolocation-tekniken kan 

åstadkomma, i form av några sen tidigare kända användningsområden och även några 

idéförslag till framtida applikationer. 

 

2.1 Vad är Geolocation? 
 

Ända sedan människan började resa runt jorden från en plats till en annan, har det existerat en 

rad olika metoder för att räkna ut var man befinner sig vid ett givet tillfälle. Exaktheten i 

dessa metoder har varierat stort, men i takt med att människans tekniska kunnande utvecklats, 

har vi även utvecklat mer exakta metoder för att kunna lokalisera vår nuvarande position 

(Holdener III 2011, s. 1). 

 

Holdener III (2011, s. 1) definierar begreppet geolocation som fastställandet av en geografisk 

position för en person, en plats eller sak. I den moderna tid vi lever i involverar det 

användning av enheter med tillgång till Internetsanslutning (som datorer, routrar etc.), 

smartphones eller andra GPS-baserade system (ibid). 

 

2.2 Positioneringskoncept 
 

För att få en större förståelse för vad W3C Geolocation API har att erbjuda, är det viktigt att 

även ha en grundläggande förståelse om ett antal olika koncept som används vid 

positionering. Avsnittet avser att titta lite närmare på några av de mest grundläggande. 

 

2.2.1 Geografiskt koordinatsystem, latitud och longitud 

 

Ett koordinatsystem kan definieras som en samling regler för att specificera koordinaterna för 

en punkt (El-Raffiny 2002). Koordinaterna för denna punkt är givna i en uppsättning tal, som 

används för representera en enhets position på jordklotet. Dessa nummer används sedan för 

att sammanställa ett system, som i sin tur sedan kan användas för att fastställa positioner 

(Holdener III 2011, s. 19). 

  

Koordinatsystem i sig, är inget unikt för positionering utan många olika typer används i 

matematiken dagligen. För geolocation är det dock geografiska koordinatsystem som 

används. Koordinaterna i detta typ av system uttrycks  i latitud, longitud och höjd (ibid).  
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För en fortsatt förståelse om positionering, är latitud och longitud att betrakta som 

nyckelkoncept. Det lättaste är att tänka sig en jordglob täckt med horisontella och vertikala 

linjer, som alla är uppritade med ungefär samma mellanrum (bild nedan). Det ungefärliga 

värdet beror på att jorden inte är en perfekt sfär, utan en liten variation i mellanrummet mellan 

de horisontella linjerna existerar. De linjerna delar sedan upp jorden i ett rutnät, där varje steg 

anges i grader (Holdener III 2011, s. 20).  

 

 

 
 

Figur 1 - Förklaring av latitud och longitud 

 

 

De horisontella linjerna är de som kallas latitud och mellanrummet är i snitt omkring 111 km. 

Latitudens grader börjar på 0 vid ekvatorn och går upp till 90° i både norra och södra 

halvklotet (ibid).  

 

Detta innebär att de vertikala linjerna är de som kallas longitud. Dessa linjer sammanflätas vid 

nord- och sydpolen och mellanrummet är som bredast, även de ca 111 km, omkring ekvatorn. 

Longitudlinjer kallas ibland även meridianer. Nollmeridianen, som har longitudvärdet 0°, är 

placerad i Greenwich, England och etablerades 1884. Från nollmeridianen går 

longitudvärdena upp till 180° i både västlig och östlig riktning (Holdener III 2011, s. 20-21). 

 

Koordinater som anges i grader är generellt angivna i tre olika format, även om det existerar 

ännu fler (Holdener III 2011, s. 21). 

 

 Grader, minuter, sekunder (plus bråkdelar av en sekund) 

 Grader och minuter (plus bråkdelar av en minut) 

 Decimalgrader  

 

Eftersom denna uppsats fokuserar på W3C Geolocation API, som använder decimalgrader, tas 

ingen ytterligare hänsyn till andra format. En viktig skillnad med decimalgrader gentemot 
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andra format, är att de inte indikerar latituden och longitudens riktning i text, utan anges 

istället som ett positivt eller negativt tal (ibid). 

 

2.2.2 Geodetiska referenssystem 

 

I en enklare värld, hade koordinatsystem varit tillräckliga för att bestämma positioner på 

jordklotet. På grund av Jordens oregelbundna form behövs ytterligare precisering. För att 

kunna översätta mellan en indikerad position på karta och den verkliga positionen, 

utvecklades ett system kallat ett geodetiskt referenssystem eller geodetiskt datum (Holdener 

III 2011, s. 23). 

 

Ett geografiskt referenssystem används för att kunna orientera sig i ett koordinatsystem och 

för att definiera jordklotets form (Holdener III 2011, s. 23). I takt med att matematiker 

modifierade och räknade om sina idéer om jordklotets form och storlek, var det tvunget att 

även uppdatera referenssystem. På grund av jordklotets oregelbundna form, blir lokala 

referenssystem mer exakta än globala. Även om det finns många olika, är det med hänsyn till 

denna uppsats bara intressant att känna till ett, World Geodetic System WGS 84
1
 (Holdener 

III 2011, s. 24). 

 

The World Geodetic System är ett globalt referenssystem som skapades 1960. Flera revisioner 

har släppts under årens lopp, men WGS 84 från 1984 är den senaste. Den reviderades senast 

2004, men kom till att behålla sitt namn (Holdener III 2011, s. 25). 

 

Ett geodetiskt referenssystem används tillsammans med en kartprojektion av jordklotet. För 

geolocation, är det tvådimensionella kartprojektioner som ger jordklotet en plan yta, som är 

intressanta. Denna typ av kartprojektion används exempelvis av Google Maps
2
 (Holdener III 

2011, s. 23). 

 

För att skapa en tvådimensionell avbild, som kan användas som fysisk eller webbaserad karta, 

krävs det en översättning från jordklotets tredimensionella form. Att skapa en avbild av klotet 

som helhet, är en utmanade uppgift. Tyvärr krävs det vissa kompromisser när det gäller 

exempelvis skala, avstånd, yta eller form. Då det inte är möjligt att ta full hänsyn till alla 

aspekter, får viss prioritering göras (Holdener III 2011, s. 26). 

 

Alla stora kartaktörer på Internet (Esri, Google, Microsoft m. fl.) använder kartor baserade på 

Mercators projektion. Mercators projektion är uppkallade efter den belgiska kartografen 

Gerhard Mercator, som redan år 1569 skapade en cylinderformad kartprojektion av jordklotet. 

Denna kartprojektion gör att alla latitud- och longitudvärden överlappas vid räta vinklar, 

vilket i sin tur gör att geografiska aspekter kring ekvatorn är korrekta, men snedvrider dem 

runt polerna. Ett exempel på detta är att Grönland, på kartan, blir mycket större än sin verkliga 

storlek (ibid). 

                                                 
1
 WGS 84 - http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350_2.html 

2
 Google Maps - http://maps.google.se 

http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350_2.html
http://maps.google.se/
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Web Mercator Auxiliary Sphere har blivit en industristandard för webbaserade kartor och 

används tillsammans med referenssystemet WGS 84 över hela Internet (ibid). WGS 84 är 

även det referenssystem som används av W3C Geolocation API och även det enda som för 

närvarande stöds (Popescu 2010). 

 

2.2.3 Altitud, Färdriktning, Hastighet och Precision 

 

De viktigaste koncepten är diskuterade lite närmare, men eftersom W3C Geolocation API 

bjuder på bredare funktionalitet, är det värt att förklara några till. 

 

Egenskapen altitud, används för att definiera enhetens höjdläge. Värdet kan anges i höjd över 

havet eller höjd över referenssystemets ellipsoid, dess yta (Holdener III 2011, s. 27). W3C 

Geolocation API använder den sistnämnda definitionen, vilket innebär att dess altitud ska 

tolkas som höjden över WGS 84s yta (Popescu 2010). 

 

Egenskapen färdriktning definierar den riktning ett objekt pekar på vid ett visst tillfälle. 

Riktningen mäts som en vinkel, i grader, relaterad till en referenspunkt. Denna referenspunkt 

är vanligtvis rakt norrut. Vinkeln mäts sedan medurs från 0° till 360°, där 0° är nord, 90° är 

öst, 180° är syd och 270° är väst (Holdener III 2011, s. 28). 

 

Egenskapen hastighet syftar helt enkelt till den hastighet ett objekt färdas i vid ett visst tillfälle 

(ibid). W3C Geolocation API mäter hastighet i meter per sekund (Popescu 2010). 

 

Egenskapen precision syftar inom geolocation till hur nära en uppskattad position beräknas 

vara sin riktiga position. Ett vanligt sätt är att ange att en position är exakt inom en viss radie, 

exempelvis 20 meter, vilket innebär att den verkliga positionen inte är mer än 20 meter ifrån 

den position som returnerats (Holdener III 2011, s. 29). Vikten av egenskapen bör inte 

underskattas, då den kan användas för att avgöra kvaliteten på den returnerade positionen. 

Holdener (2011, s. 30) menar även att denna precisionsinformation kan göra användaren 

uppmärksam på om applikationen returnerat en potentiellt felaktig position. 

 

2.3 Användningsområden för Geolocation 

 
Det råder inget större tvivel om att geolocation är ett hett ämne, som med stor säkerhet 

kommer fortsätta vara det ett bra tag in i framtiden. En stor anledning till detta är den 

explosionsartade etableringen av smartphones och olika typer av läsplattor. Geolocation-

tekniken används redan av välkända webbplatser som Twitter
3
 och Google

4
 m. fl., samtidigt 

som W3C Geolocation API öppnar nya dörrar för webbaserade applikationer inom denna 

marknad (Holdener III 2011, s. 79). 

                                                 
3
 Twitter - http://www.twitter.com 

4
 Google - http://www.google.com 

http://www.twitter.com/
http://www.google.com/
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Förutom klassisk användning av positionering, exempelvis GPS-enheter för orientering 

(exempelvis GPS för bil), har nya intressanta användningsområden dykt upp de senaste åren. 

Kapitlet avser att titta lite närmare på några av dessa olika användningsområden för 

geolocation-tekniken. 

 

2.3.1 Geomarketing 

 

Geomarketing är ett intressant område, som handlar om specifik marknadsföring baserat på 

användarens position. Ett sätt är att lokalisera en position med hjälp av användarens IP-adress, 

för att sedan specialanpassa reklam baserat på den funna positionen. Det medför att reklamen 

blir mer lokal. Denna typ av marknadsföring används redan av stora aktörer som Facebook
5
, 

Google och Bing
6
. Typen av marknadsföring har visat sig vara väldigt effektiv och brukar 

kallas passiv geomarketing (Holdener III 2011, s. 80). 

 

En mer aktiv geomarketing-strategi har blivit möjlig tack vare social media och geolocation 

tillsammans. Denna strategi avser främst mobila plattformar, p.g.a. mer exakt positionering. 

Ett exempel på detta är företaget Groupon
7
, etablerat i USA men även verksamt i Sverige, 

som samlar erbjudanden från olika företag vilka sedan presenteras baserat på användarens 

position. På detta sätt blir erbjudanden mer lokala och lättare att skräddarsy, vilket 

förhoppningsvis i längden betyder fler försäljningstillfällen och större intäkter för 

annonsörerna.  

 

Holdener III (2011, s. 81) spekulerar om att geomarketing i framtiden kommer att lägga större 

tillit till användarens nuvarande position. Speciella applikationer kan skapas för att kartlägga 

användarens rörelsemönster vilket gör det möjligt att ännu bättre specialanpassa erbjudanden.  

Ett annat användningsområde värt att nämna är crowdsourcing. Crowdsourcing är en 

sammanskrivning av orden "crowd" och "outsourcing". Det kan exempelvis innebära att låta 

en större grupp personer med skiftande bakgrund och placering, hjälpas åt och lösa uppgifter. 

Internet har varit den största orsaken till fenomenets genomslag och kombinerat med 

geolocation-teknik blir crowdsourcing ännu mer kraftfullt.  

 

Holdener III (2011, s.81) menar att vi kan tacka crowdsourcing och geolocation-tekniken för 

ökad geografisk information vid naturkatastrofer och vid konflikter runt om i världen. 

Ett annat användningsområde är att kombinera crowdsourcing med social media. Ett exempel 

på detta är att kunder kan lämna recensioner på inköpsställen och produkter, för att hjälpa 

andra kunder. Holdener III (2011, s. 81) nämner amerikanska Yelp
8
 som ett exempel. I 

                                                 
5
 Facebook - http://www.facebook.com 

6
 Bing - http://www.bing.com 

7
 Groupon - http://www.groupon.se 

8
 Yelp - http://www.yelp.com 

http://www.facebook.com/
http://www.bing.com/
http://www.groupon.se/
http://www.yelp.com/
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Sverige erbjuder kända prisjämförelsesidor som Prisjakt
9
 och Pricerunner

10
 även liknande 

funktioner. 

 

2.3.2 Geosociala applikationer 

 

Geosocial refererar till social media baserad på geolocation och är en stor anledning till att 

positionsbaserade applikationer blev populära (Holdener III 2011, s. 82). Mycket talar för att 

applikationer med geosocial funktionalitet kommer att fortsätta ge företag nya möjligheter att 

marknadsföra sig till potentiella kunder på ett mer personligt plan.  

 

Van Grove (2011) förklarar att Forrester i sin rapport, "Marketing Via Geosocial Apps: Why 

and How", spår att positionsbaserad funktionalitet snart inte längre kommer att vara en 

specialiserad tjänst, utan snarare inbäddad i alla mobila aktiviteter, vilket styrker Holdeners 

tes om att positionsbaserad marknadsföring blir en nyckeltaktik för marknadsföring som 

helhet i framtiden.  

 

Holdener III (2011, s. 82) menar fortsättningsvis att vi bara ännu sett början och att de 

geosociala miljöerna kommer att utökas och ge nya möjligheter till fler folkgrupper, i takt 

med att utvecklare hittar nya användningsområden för geosociala applikationer. 

 

Ett hett användningsområde för geosociala applikationer är automatisk incheckning. Men 

McHugh (2012) spekulerar om att det kanske börjar gå för långt. I takt med att användningen 

av smartphones ökat, har även de geosociala applikationerna blivit fler. Även om det verkar 

som att många användare mer än gärna interagerar med sin position, fortsätter det vara outrett 

om hur och hur långt positionsinformation bör delas. Integritetsproblem ökar, då utvecklare 

ständigt finner nya sätt att sprida hur geosociala användare rör sig (McHugh 2012). 

 

MuHugh (2012) visar på en intressant applikation, Highlight
11

, som använder sig av 

geosociala tjänster. Applikationen, som är tillgänglig för iPhone-användare, använder 

Facebook för att hitta personer användaren är vän med och som sedan meddelar när någon 

vän befinner sig i närheten av användarens nuvarande position. 

 

Blackman (2012) nämner även andra geosociala applikationer likt Highlight, exempelvis 

Banjo
12

, vars slogan är "Find out what you're missing" (Ta reda på vad du missar) och inte 

minst tillväxten av Foursquare och Facebook Places
13

.   

 

En undersökning sammanställd av PewInternet i februari 2012, visar på att en av fem vuxna 

amerikaner använder någon typ av geosocial tjänst. Av dessa var det 10 % som använde 

någon typ av incheckningsapplikation likt Foursquare, en tjänst som tillåter användare att dela 

                                                 
9
 Prisjakt - http://www.prisjakt.nu 

10
 Pricerunner - http://www.pricerunner.se 

11
 Highlight - http://itunes.apple.com/us/app/highlight/id441534409?mt=8 

12
 Banjo - http://ban.jo 

13
 Facebook Places - http://www.facebook.com/about/location 

http://www.prisjakt.nu/
http://www.pricerunner.se/
http://itunes.apple.com/us/app/highlight/id441534409?mt=8
http://ban.jo/
http://www.facebook.com/about/location
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sin nuvarande position med vänner, vilket innebar en ökning på 6 procentenheter sedan maj 

2011 (Zickuhr 2012). 

 

2.3.3 Geotagging 

 

Geotagging är ett intressant användningsområde, som har en stark inknytning till social 

media. Geotagging innebär att koppla geografisk metadata till olika digitala media, som 

fotografier, videor, textmeddelanden, Twitter-inlägg eller webbplatser. De metadata som 

vanligtvis används är latitud, longitud, positionsnoggrannhet/precision och färdriktning, men 

även annan typ av information kan användas (Holdener III 2011, s. 85). 

 

YouTube
14

 gjorde det möjligt att använda geotagging redan 2007. Användaren kan vid 

uppladdning av video specificera koordinater för inspelningsplats i form av latitud och 

longitud eller placera ut positionen på en karta från Google Maps (ibid). 

 

Twitter lanserade även denna funktionalitet för sina användare ett par år senare, 2009. På 

grund av säkerhetsaspekten med att avslöja sin position vid publiceringen av ett inlägg, är 

geotagging avstängd som standard. Det medför att användaren aktivt måste starta funktionen, 

om så önskas. Självklart är det även möjligt att stänga av funktionen och rensa bort all 

information, när så önskas (ibid). 

 

Holdener III (2011, s. 85) nämner även att många stora fotodelningssidor, som Flickr
15

, 

Picasa
16

 och Twitpic
17

, har insett värdet av stöd för geotagging. En stor del av alla foto som 

läggs upp är tagna av enheter som redan har inbyggt stöd för geolocation-tekniken, oftast i 

form av GPS. 

 

2.3.4 Geocaching 

 

Geocaching kan beskrivas som en sysselsättning på hobbybasis, som handlar om att använda 

en bärbar GPS-enhet för att lokalisera gömda skatter. Någon gömmer ett föremål, anger dess 

koordinater och skattjakten kan börja för intresserade medlemmar. Fenomenet skapades i 

USA i maj 2000 (bara några dagar efter att GPS-tekniken blivit mer exakt eftersom Clinton-

administrationen valt att stänga av en störsignal, som medvetet försämrade GPS-teknikens 

precision). På svenska kan man uttrycka förseelsen som "Skattjak-med-GPS" (Vad är 

Geocaching? 2012). 

 

  

                                                 
14

 YouTube - http://www.youtube.com 
15

 Flickr - http://www.flickr.com 
16

 Picasa - http://www.picasa.com 
17

 Twitpic - http://www.twitpic.com 

http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
http://www.picasa.com/
http://www.twitpic.com/
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2.3.5 Geo-applikationer 

 

En geo-applikation är en applikation som använder geolocation som en av sina grundläggande 

funktioner. Holdener III (2011, s.86) tar upp ett bra exempel på detta i form av CitySourced
18

, 

en applikation för att involvera folket i stadens underhåll. Applikationen förlitar sig till 

geolocation för att ge allmänheten möjlighet att rapportera in problem likt gatuhål, graffiti 

eller nedskräpning.  

 

En annan möjlighet är att använda säkerhetsaspekten med geolocation i form av övervakning. 

Antalet enheter med GPS-stöd ökar, och det är idag möjligt att på ett enkelt sätt spåra GPS-

enhetens färdväg över en specificerad tid. Detta kan exempelvis användas av oroliga föräldrar 

för övervaka ett barns position, för att säkerställa att barnet befinner sig där det borde 

(Holdener III 2011, s. 86). Samma teknologi kan även användas av klättrare och skidåkare för 

att lättare kunna bli funna vid oplanerade händelser som naturkatastrofer (ibid).  

 

Holdener III (2011, s. 86-87) delar även med sig av några idéer till framtida geolocation-

baserade applikationer. Dessa innefattar en mer positionsbaserad söktjänst, som sorterar 

sökningar baserade på avstånd från användarens position eller en taxiservice, som mottager en 

position från en kund och kan därefter sända ut den närmast lediga bilen. Detta skulle medföra 

en mer effektiv service. 

 

De genomgångna exemplen visar tydligt på att det finns oändligt många användningsområden 

för geolocation-tekniken och det är endast utvecklarnas fantasi som sätter stopp för vad kan 

komma att påträffa i framtiden. 

 

3. Positioneringstekniker 
 

Det finns idag flera olika metoder, med varierande kvalitet, som används för att 

positionsbestämma moderna datorenheter. Följande kapitel avser att titta lite närmare på några 

av de vanligaste, vilka även är de olika metoder som W3C Geolocation API hämtar sin 

positioneringsinformation ifrån (Popescu 2010).  

 

3.1 Global Positioning System (GPS) 
 

GPS-tekniken samlar in positioneringsdata från speciella satelliter som är placerade i rymden 

och cirkulerar kring jordklotets omloppsbana. GPS var från början ett strikt militärbaserat 

system vid namn Navstar system och kunde inte användas av civilbefolkningen. Efter en 

incident då ett passagerarflygplan av misstag blev nedskjutet 1983, bestämde USA:s president 

Ronald Reagan att GPS-tekniken skulle göras tillgänglig även för civila, för att förhindra 

                                                 
18

 Citysourced - http://www.citysourced.com 

http://www.citysourced.com/
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liknande situationer i framtiden. Den första av dessa GPS-satelliter sköts upp 1989 (Holdener 

III 2011, s. 5). 

 

Från början valde man att med hjälp av störningssignaler, medvetet försämra GPS-teknikens 

precision för civila och lät bästa kvalitet enbart vara tillgängligt för militär användning. I maj 

2000, som tidigare nämnts, bestämde USA:s president Bill Clinton i samråd med sittande 

administration, att störningarna skulle avvecklas och precisionen för den publikt tillgängliga 

GPS-tekniken nådde den nivå som finns idag (ibid). 

 

GPS-satelliter sänder ständigt ut information som GPS-enheter eller mottagare kan tolka. Det 

kan exempelvis handla om var i gruppen av satelliter en viss satellit befinner sig, information 

om omloppsbanan, väg till den satellit som sänder och diverse tidsinformation. Satelliten 

räknar ut sin egen position genom att skicka och ta emot signaler från andra synliga satelliter i 

grupperingen (Holdener III 2011, s. 7). 

 

En kombination av avståndet från mottagare till satellit, dess nuvarande omloppsbana och 

trilateration informerar den mottagande enheten om dess nuvarande position. Trilateration 

innebär lite löst att minst fyra satelliter används tillsammans för att bestämma en position. 

Den korta tid det tar för GPS-signalen att nå jorden, kan vara tillräcklig för att större 

felaktigheter i returnerad position ska påträffas. Den fjärde satelliten eliminerar denna 

felmarginal och därför är det vanligt att fyra eller fler satelliter används när en position 

returneras. Den fjärde satelliten är även nödvändig för att kunna räkna ut enhetens altitud 

(Holdener III 2011, s. 8). 

 

Lubbers et. al (2010, s. 90) radar upp fördelar och nackdelar med GPS-tekniken enligt 

följande: 

 

Fördelar 

 Väldigt hög precision på returnerad position 

 

Nackdelar: 

 Det kan ta lång tid att mottaga en position, vilket kan tömma användarens enhets 

batteri 

 Tekniken fungerar inte bra inomhus 

 Tekniken kan kräva extra hårdvara 

 

3.2 Positionering i mobila nät 
 

Den huvudsakliga tekniken som används för att positionera enheter inom mobila nätverk 

kallas triangulering. Varje ansluten enhet har i nätet ett unikt id, som kan användas för att 

identifiera i kombination med triangulering för att identifiera dess latitud och longitud 

(Holdener III 2011, s. 11). 
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Tekniken triangulering går ut på att använda två eller flera unika sändare, för att mäta 

avståndet för en mottagen signal. Det kan göras antingen genom att mäta radiellt avstånd eller 

riktat avstånd (Holdener III 2011, s. 4).  

 

Kvaliteten på positionen beror på tillgången till unika sändare, mobila master. Ju fler master 

som används för att räkna fram den mobila enhetens position, desto bättre blir precisionen. 

Det innebär att geolocation som förlitar sig på denna teknologi, kommer att fungera betydligt 

bättre i stadsmiljö än på landsbygden. Helt enkelt för att avståndet mellan masterna är kortare 

i stadsmiljö (Holdener III 2011, s. 11). 

 

Lubbers et. al (2010, s. 91) radar upp fördelar och nackdelar med denna teknik för 

positionering enligt följande: 

 

Fördelar 

 Någorlunda bra precision på returnerad position 

 Fungerar inomhus 

 Returnerar position snabbt med minimal resursåtgång  

 

Nackdelar 

 Kräver en enhet med tillgång till mobiltelefon eller modem 

 Fungerar sämre på platser likt landsbygden, där antalet mobilmaster är lågt 

 

3.3 Positionering med hjälp av IP-adresser 
 

De flesta med någon form av datorvana har någon gång stött på en IP-adress. Holdener III 

(2011, s. 9) förklarar IP-adress som ett unikt nummer kopplad till en enhet ansluten på 

Internet vilket öppnar möjligheten att kommunicera med andra enheter. Med ovanstående 

påstående i åtanke, verkar positionering med hjälp av IP-adresser som ett utmärkt val. I vissa 

fall fungerar det bra, men det finns en del baksidor som är viktiga att känna till, innan man 

litar fullt ut på IP-adresser som positioneringsteknik. 

 

Det vanligaste är att block av IP-adresser är utdelade till olika Internetleverantörer baserade 

på region. Det innebär att land, region eller även stad oftast går att identifiera för en given IP-

adress. I takt med att data samlas in och sparas av nämnda Internetleverantörer, blir det 

möjligt att göra mer exakta positioneringsbedömningar. Mängden data som skulle krävas för 

att göra positionering i nivå med GPS, kan dock bli väldigt opraktisk att samla in (Holdener 

III 2011, s. 9).  

 

Holdener III (2011, s. 10) fortsätter dock att nämna några av nackdelarna med IP-baserad 

positionering. Det är inte säkert att den lokaliserade positionen verkligen pekar på enhetens 

verkliga position. Det är möjligt att den istället pekar på Internetleverantören, en proxyserver, 

en brandvägg eller en annan enhet som sänder data till enheten. Det innebär att en större 

felmarginal kan påträffas. 
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Det är även möjligt för en användare att aktivt ändra sin IP-adress, exempelvis genom att 

ansluta till ett Virtual Private Network, VPN, (Mitchell 2012) eller att använda IP-spoofing 

(Rouse 2007). Det innebär att en enhet som är lokaliserad någonstans i Sverige, kan komma 

att uppfattas som amerikansk. I ett sådant fall blir felmarginalen så stor att användning av 

positionen saknar mening. 

 

Lubbers et. al (2010, s. 89) radar upp fördelar och nackdelar med IP-adressbaserad teknik för 

positionering enligt följande: 

 

Fördelar 

 Tillgänglig överallt vid anslutning till Internet 

 

Nackdelar 

 Inte särskilt hög precision på returnerad position (kan i många fall visa helt fel och har 

oftast bara precision ned till någonstans i en stad) 

 Returnering av position kan kräva stor resursåtgång 

 

3.4 Positionering med hjälp av MAC-adresser för WiFi, RFID och Bluetooth 

 

Positionering med hjälp av MAC-adresser är inte helt olik den för IP-adresser och bjuder 

oftast på en betydligt högre precision på returnerad position. I vissa fall, är precisionen lika 

hög som med GPS-tekniken. Hur är det möjligt? 

 

MAC-adressen i sig innehåller ingen information om position över huvud taget, men bidrar 

med ett bra sätt att kunna identifiera en enhet, eftersom en MAC-adress är unik för varje enhet 

och visas alltid okrypterad. Detta utnyttjas exempelvis av Google, men det finns även andra 

aktörer på denna marknad exempelvis Skyhook
19

. 

 

Ett sätt för Google att mottaga positionsdata från ett lokalt trådlöst nätverk, är att använda sig 

av mobila enheter med operativsystemet Android. Android, som Google kallar en tillförlitlig 

kanal, kan sedan automatiskt och utan användarens vetskap skicka information i form av den 

lokala routerns MAC-adress till Google (Google Location-based services 2012). Den mobila 

enhetens GPS kan användas för att bestämma positionen och insamlad information lagras i en 

databas och kan användas vid ett senare tillfälle av applikationer som använder sig av Google 

Location Services (Munchbach 2011). 

 

Google har, i samband med fotografering för Google Street View, även samlat in positioner 

för miljontals bärbara datorer, mobiltelefoner och andra WiFi-enheter jorden över (McCullagh 

2011). 

 

                                                 
19

 Skyhook - http://www.skyhookwireless.com/ 

http://www.skyhookwireless.com/
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Google menar även att insamlingen av denna data är väldigt viktig för att exempelvis Google 

Maps ska fungera bättre. Det förklaras även att användare inte har någon direkt kontroll över 

hur och när positionsinformation samlas in, men bidrar med instruktioner för de som vill ha 

informationen bortplockad från databasen (Google Location-based services 2012). 

 

Även Apple använder sig utav denna teknik som bas för sina platstjänster (iOS5 Platstjänster 

2012). 

 

Lubbers et. al (2010, s. 90) radar upp fördelar och nackdelar med denna teknik för 

positionering enligt följande: 

 

Fördelar 

 Bra precision på returnerad position 

 Fungerar väl inomhus 

 Returnerar position snabbt med minimal resursåtgång  

 

Nackdelar 

 Fungerar sämre på platser likt landsbygden, där antalet anslutningspunkter är färre 

 

 

McCullagh (2011) förklarar att det finns överhängande integritetsproblem med sättet hur 

insamling av positionsinformation genomförs, vilket medför att även det får räknas som en 

nackdel.  

 

Microsoft har på grund av dessa integritetsproblem valt att sätta hårda restriktioner på 

användandet positionsinformation, de själva aktivt samlat in (Bright 2011). 

 

3.5 Användarinmatning 
 

Det sista alternativet är väldigt enkelt och består av aktiv användarinmatning. Detta kan 

exempelvis ske genom inmatning i form av adress, postnummer eller någon annan 

information. Informationen kan sedan användas av en applikation för att erbjuda 

positionsmedvetna tjänster (Lubbers et. al 2010, s. 91).  

 

Lubbers et. al (2010, s.91) radar upp fördelar och nackdelar med användarinmatning för 

positionering enligt följande: 

 

Fördelar 

 Användaren kan ha högre precision på sin position än förprogrammerade tjänster 

 Gör det möjligt att använda geolocation för alternativa positioner 

 Användarinmatning kan vara snabbare än detektering av en applikation 
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Nackdelar 

 Kan vara väldigt oprecis, speciellt om positionen ändras 

 

4. W3C  Geolocation API 
 

Hela detta kapitel är dedikerat till W3C Geolocation API och innehåller det mesta en 

intresserad utvecklare behöver veta för att komma igång med utvecklingen.  

 

4.1 Introduktion 
 

Ett kort svar på vad W3C Geolocation API egentligen gör, är att definiera ett gränssnitt på 

högnivå, för att göra det möjligt att samla in diverse positioneringsinformation från en enhet 

som använder sig av implementeringen. Vanligtvis handlar det om enhetens position i form av 

latitud och longitud, men även ytterligare information är möjlig att plocka fram (Popescu 

2010).  

 

En viktig sak att lägga på minnet är att W3C Geolocation API i sig själv är helt ovetande om 

den underliggande källan till positioneringen. Däremot kan den arbeta med en rad olika källor 

som Global Positioning System (GPS), olika typer av nätverkssignaler som IP-adresser, 

MAC-adresser för WiFi, RFID och Bluetooth, men även exempelvis GSM-positionering i 

mobila nät och användarinmatning (ibid). 

 

Den position W3C Geolocation API lämnar ska dock inte ses som något annat än "best 

effort", då inga garantier om hur väl positionen stämmer överens med enhetens verkliga 

position lämnas. Det är som användare inte heller möjligt att med säkerhet veta vilken typ av 

positioneringsteknik som används vid förfrågan om position (ibid).  

 

W3C Geolocation API är designad för att klara av att bidra användaren med både 

förfrågningar av en position, exempelvis var en sevärdhet är belägen, så väl som automatiskt 

upprepade förfrågningar med uppdaterad position, som kan användas vid klassisk GPS-

användning för positionsuppdatering i rörelse, exempelvis vid bilresor (ibid). 

 

Specifikationen för W3C Geolocation API är framtagen för att samla en komplett 

implementering för geolocation i en specifikation och bygger på tidigare arbete inom 

industrin. Inkluderade i denna lista är Geolocation i Firefox
20

, Google Gears Geolocation API 

(webbplats inte längre tillgänglig) samt LocationAware
21

 (ibid). 

 

                                                 
20

 Geolocation i Firefox - http://www.mozilla.org/en-US/firefox/geolocation/ 
21

 LocationAware - http://www.locationaware.org 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/geolocation/
http://www.locationaware.org/
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Ansvariga för det fortsatta arbetet med att utveckla W3C Geolocation API är W3Cs 

Geolocation Working Group, som släppte den första API:n i form av en "Working Draft" i 

slutet av 2008 (Geolocation Working Group 2012). 

 

4.2 Webbläsarstöd 

 

Eftersom W3C Geolocation API arbetar med webbaserade lösningar, är valet av rätt 

webbläsare avgörande. I skrivande stund är detta stöd utbrett och nästan komplett bland 

samtliga moderna och välanvända webbläsare, även på den mobila sidan. Detta medför att det 

i stort sett är fritt fram för utvecklare att använda sig av API:n för utveckling av moderna 

webbapplikationer. 

 

En sammanfattning av välanvända webbläsare och när stöd för W3C Geolocation API 

implementerades enligt Holdener III (2011, s. 32), men även Casario et. al (2011, s.263) med 

mindre avvikelser. 

 

 

Webbläsare Stöd sedan version 

Mozilla Firefox 3.5+ 

Google Chrome 5.0+ 

Microsoft Internet Explorer 9.0+ 

Apple Safari 5.0+* 

Opera 10.6+   [ 10.63+ (Casario et. al 2011, s.263) ] 

Apple iPhone 3.1+   [ 3.2+ (ibid) ] 

Android 2.0+    [ 2.1+ (ibid) ] 

BlackBerry 6.0+* 

Windows Phone 7.5+ [ Tran Luciani 2012 ] 

* indikerar att API:n är korrekt implementerad, men att komplett stöd saknas. 

  

Tabell 1 - Sammanställning av stöd för W3C Geolocation API i välanvända webbläsare 

 

 

För utvecklare som vill ha möjlighet att testa exakt vilket stöd som finns i utvald webbläsare, 

finns det en speciell testsida tillhandahållen av W3C Geolocation Working Group, 

innehållande en rad olika manuella tester (Geolocation API Test Suite 2012). 
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4.3 Alternativ för äldre webbläsare 
 

Den uppmärksamma utvecklaren finner dock snart ett problem med föregående avsnitt. Även 

om stödet för W3C Geolocation API är utbrett bland moderna webbläsare, vilket 

framtidssäkrar applikationer, saknas det stöd för äldre webbläsare. Detta blir tydligt framför 

allt för användare av Microsoft Internet Explorer före version 9, samt användare av mobila 

enheter där stöd för W3C Geolocation API saknas.  

 

Ett komplett stöd av W3C Geolocation API blir för dessa användare tyvärr inte möjligt, men 

det finns andra API:er framtagna av andra programmerare. De erbjuder stöd liknande 

grundläggande funktioner i W3C Geolocation API, men innehåller inte lika bred 

funktionalitet. 

 

Holdener III (2011, s. 33-34) nämner framför allt två olika sådana API:er, i form av Google 

Gears Geolocation
22

 och geo-location-javascript
23

. Det nämns även att vissa 

hårdvarutillverkare, på framför allt mobila marknaden, har implementerat stöd för en typ av 

geolocation för sina egna plattformar. Dessa inkluderar iOS, BlackBerry, Nokia och webOS 

(Palm). 

 

Dessa API:er kommer dock inte undersökas vidare, men för den ambitiöse utvecklaren kan 

informationen vara bra att ta del av, så att ytterligare information kan eftersökas på egen hand. 

 

4.4 Användarintegritet - användarens rätt till anonymitet 

 

Enligt (Holdener III 2011, s. 45) är användarens rätt till integritet och anonymitet väldigt 

viktig, inte bara när det gäller W3C Geolocation API, utan även vid användning av andra 

typer av geolocation-applikationer.  

 

På grund av detta innehåller W3C Geolocation API en del information om hur geolocation-

information bör hanteras. På grund av att en lokaliseringsförfrågan i stort sett alltid avslöjar 

användarens position, är det viktigt att se till att användaren är införstådd med detta. Det 

betyder att användarens position aldrig får lokaliseras, utan att användaren aktivt accepterat 

detta. Användaren ska även alltid kunna avböja att dela med sig av sin position (Popescu 

2010). 

 

Denna implementation sköts automatiskt av den webbläsare som används, när geolocation-

objektet anropas. Exempel på hur det kan se ut för användaren i Google Chrome nedan: 

 

 

                                                 
22

 Google Stopping Gears - http://gearsblog.blogspot.se/2011/03/stopping-gears.html 
23

 geo-location-javascript - http://code.google.com/p/geo-location-javascript/ 

http://gearsblog.blogspot.se/2011/03/stopping-gears.html
http://code.google.com/p/geo-location-javascript/


Kandidatuppsats i datavetenskap (Blekinge Tekniska Högskola VT 2012) Jesper Jönsson 

 24 ( 76 ) 

 

 
 

Figur 2 - Exempel på hur en användare kan godkänna eller avböja en lokaliseringsförfrågan i Google Chrome 

 

 

Den webbplats som aktivt sparar någon typ av geolocation-information och dessutom sänder 

den vidare till tredje part, är skyldig att uppge detta för användaren. Om användaren inte 

godkänner avtalet, ska det även här vara möjligt att avböja att sända sin position. Det är även 

viktigt att mottagaren av data (webbplatsen), talar om för användaren anledning till 

insamlingen av data, hur och om data delas samt hur användaren kommer åt, uppdaterar, tar 

bort eller utför någon annan operation med denna data. Om användaren ångrar sig, ska det 

vara möjligt att på ett enkelt sätt avbryta all typ av delning av positioneringsinformation 

(Popescu 2010). 

 

4.5 Genomgång av funktionalitet inklusive exempelkod 
 

Följande avsnitt innehåller introduktionen till W3C Geolocation API. Den funktionalitet som 

finns att erbjuda utvecklaren undersöks grundligen och enkla kodexempel presenteras och 

förklaras. W3C Geolocation API har använts som huvudsaklig referens vid presentation av 

kod (Popescu 2010). 

 

4.5.1 Introduktion - Geolocation-objektet 

 

Jobbet W3C Geolocation API gör är att specificera en generell implementation av 

geolocation-gränssnittet. Detta gränssnitt innehåller objekt, egenskaper och metoder 

(Holdener III 2011, s. 35). 

 

Det viktigaste objektet, geolocation-objektet, som innehåller hela implementeringen från 

W3C Geolocation API, används för att samla information från den enhet där webbläsaren 

används. Geolocation-objektet är en ny egenskap av webbläsarobjektet window.navigator och 

kan nås från en instansiering av window.navigator.geolocation (ibid). 

 

W3C Geolocation API (Popescu 2010) definierar även att ECMAScript är det språk som 

används för att kommunicera med och manipulera geolocation-objektet. Den troligtvis mest 

kända ECMAScript-dialekten är JavaScript, vilket är det programmeringsspråk som kommer 

att användas i kommande exempel.   
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4.5.2 W3C Geolocation API:ns funktioner med JavaScript 

 

4.5.2.1 Test av webbläsarstöd 

 

Som tidigare nämnts, saknar äldre webbläsare stöd för W3C Geolocation API. Därför hör det, 

enligt Holdener III (2011, s. 35), till god programmeringssed att kontrollera användarens 

webbläsare för stöd av API:n, före annan kodning utförs. Denna kontroll går att utföra väldigt 

snabbt och enkelt med bara några få rader kod. 

 

* Precis som kodexemplet nedan kommer kommande exempel, om inget annat anges,  enbart 

innehålla den JavaScript-kod som behövs för att utföra en operation. Resten av HTML-koden 

kommer att utelämnas, men krävs för att exemplet ska bli körbart i en webbläsare. 

 

 

 

 

<script> 

 if(window.navigator.geolocation) { 

  // Utför Geolocation-operation 

 } 

 else { 

  // Webbläsaren stödjer ej W3C Geolocation API 

 } 

</script> 

 

 

 

Det korta kodstycket kontrollerar om webbläsaren har stöd för API:n (if-satsen) varpå 

geolocation-operationer utförs. Om stöd saknas (else), bryts operationen och information om 

detta kan på valfritt sätt tillhandahållas användaren.  

 

4.5.2.2 De tre huvudmetoderna 

 

Geolocation-objektet innehåller tre publika metoder, tabell nedan. All funktionalitet utgår från 

dessa metoder samt några ytterligare metoder och objekt, som huvudmetoderna tar som 

parametrar. Två av metoderna används för att göra positionsförfrågningar och en för att 

avbryta pågående positionsuppdateringar. Olika information kommer sedan att presenteras för 

användaren, baserat på om operationen varit lyckad eller inte (Popescu 2010). 
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getCurrentPosition(successCallback, [errorCallback, [options]]) 

Försöker samla geolocation-information, anropar successCallback vid lyckad operation eller 

den valfria metoden errorCallback vid misslyckad operation. 

watchPosition(successCallback, [errorCallback, [options]]) 

Försöker samla geolocation-information inom regelbundet intervall, anropar successCallback 

vid lyckad operation eller den valfria metoden errorCallback vid misslyckad operation. 

clearWatch(watchId) 

Stoppar bevakningen av processen associerad med watchId. 

* options är ett objekt i form av PositionObject, som ställer in olika egenskaper. 

 

 

 

* Valfria metoder är skrivna inom hakparenteser [ ]. De är fria att användas vid behov, men 

implementeringen fungerar utan. 

 

4.5.2.3 Hämta nuvarande position 

 

Första steget efter att introduktionen är avklarad är att titta lite närmare på en av 

huvudmetoderna, getCurrentPosition(), som används för att lokalisera användarens nuvarande 

position. Metoden tar tre parametrar varav två, errorCallback och options är valfria och kan 

användas efter behov. Parameter ett, successCallback är däremot nödvändig och kommer att 

anropas när en position har lokaliserats. Om den utelämnas, kommer anropet till 

getCurrentPosition() automatiskt att haverera och all typ av positionshämtning avbryts 

omedelbart (Holdener III 2011, s. 36). 

 

Nedan följer ett exempel på hur grunden till en implementering kan se ut: 

 

 

 

<script> 

 if(window.navigator.geolocation) { 

  navigator.geolocation.getCurrentPosition(successCallback, 

  errorCallback, options); 

 } 

 else { 

  alert("Din webbläsare stödjer inte W3C Geolocation API"); 

 } 
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 function successCallback(position) { 

  // Gör något med en position här 

 } 

 

 function errorCallback(error) { 

  // Ett problem med positioneringen har påträffats 

 } 

</script> 

 

 

4.5.2.4 Objektet PositionOptions 

 

Objektet PositionOptions innehåller tre olika egenskaper och kan skickas med som en valfri 

parameter i någon av de två huvudmetoderna, getCurrentPosition() eller watchPosition(). De 

tre egenskaperna, förklarade i tabellen nedan, är även dem alla valfria och kan användas efter 

behov (Holdener 2011, s. 37). 

 

 

 

 

enableHighAccuracy (boolean) 

Talar om för API:n att försöka lokalisera en position så nära den exakta positionen av enheten 

som möjligt. Vanligtvis genom användning av GPS. Nackdelar innefattar långsammare 

responstid och/eller högre strömförbrukning. Standardvärdet är false. För att aktivera 

egenskapen ändras värdet således till true. 

maximumAge (integer) 

Signalerar till applikationen att en lagrad (cachad) position, som inte är äldre än värdet i 

millisekunder (ms), accepteras. Standardvärdet är 0. 

timeout (integer) 

Indikerar maxtid, i millisekunder (ms), som en applikation kommer att vänta från början på ett 

anrop till frammaning av funktionen successCallback. Standardvärdet är 0. 

 

 

 

Objektet kan definieras på två olika sätt. Det kan åstadkommas genom att lagra all 

information i en JavaScript-variabel, men det är även möjligt att göra det direkt i 

metodanropet. Fördelen med alternativ ett är att variabeln kan återanvändas. Kodexempel på 

hur implementering kan se ut, i kodavsnitten nedan. 
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Alternativ 1: 

 

 

var options = { 

 enableHighAccuray: true, 

 maximumAge: 60000 // 1 min 

 timeout: 3000 // 3 sekunder 

} 

 

 

 

Alternativ 2: 

 

 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(successCallback, errorCallback, 

{maximumAge: 60000, timeout: 0}); 

 

 

4.5.2.5 Lagrade positioner 

 

En lagrad position, är en position som vid ett tidigare tillfälle sparades av applikationen och 

kan återanvändas vid ett senare tillfälle istället för att en ny positionsförfrågan görs. När 

applikationen är av den natur att det inte krävs en frekvent uppdatering av positionen, kan 

användning av en tidigare lagrad position vara ett bra alternativ. På så sätt sparas de resurser 

som krävs för att återkalla API:n för en ny position (Holdener 2011, s. 38). 

 

För att specificera en positions acceptabla ålder, används ett PositionOptions-objekt 

innehållande egenskapen maximumAge, med önskat värde i millisekunder. Vid önskan om ny 

position vid varje förfrågan ska egenskapen ha värdet 0, men det går även bra att utelämna 

den helt, då den på egen hand intar standardvärdet 0. I API:n ges även möjlighet att alltid 

efterfråga en lagrad position, oberoende av ålder. Detta görs genom att ge egenskapen 

maximumAge värdet Infinity (ibid). 

 

4.5.2.6 Uppdatera användarens position 

 

För de applikationer där det krävs att positionen uppdateras varje gång enheten ändrar 

koordinater, är användning av getCurrentPosition() ingen bra idé. I detta fall är det istället värt 

att titta lite närmare på en av de andra huvudmetoderna, watchPosition().  

 

Metoden watchPosition() innehar samma basstruktur som getCurrentPosition() och kräver en 

parameter i form av en successCallback-funktion, men lämnar de andra två, errorCallback och 

options valfria (Holdener III 2011, s. 38). 

 



Kandidatuppsats i datavetenskap (Blekinge Tekniska Högskola VT 2012) Jesper Jönsson 

 29 ( 76 ) 

 

Den stora skillnaden ligger istället i hur watchPosition() returnerar information. Metoden 

kommer direkt efter anrop att lämna ett värde vilket identifierar en övervakningsoperation. 

Operationen i sig utförs asynkront (ibid). 

 

Implementering av watchPosition() kan se ut på följande sätt. 

 

 

 

<script> 

 var watcher; 

 

 if(window.navigator.geolocation) { 

  watcher =      

  navigator.geolocation.watchPosition(successCallback,  

 errorCallback, {enableHighAccuracy: true}); 

 } 

 else { 

  alert("Din webbläsare stödjer inte W3C Geolocation API"); 

 } 

 

 function successCallback(position) { 

  // Gör något med en position här 

 } 

 

 function errorCallback(error) { 

  // Ett problem med positioneringen har påträffats 

 } 

</script> 

 

 

 

Variabeln watcher kommer här att fungera som en unik identifierare för operationen. 

Metoden watchPosition() innehåller inbyggd funktionalitet för att automatiskt upptäcka när 

enhetens position ändras. Varje gång detta sker, kommer successCallback att anropas. 

  

Holdener III (2011, s. 39) menar att detta eliminerar behovet för utvecklaren att själv 

konstruera kod för att be om ny position efter x antal sekunder. Vidare menar han att denna 

automatiska process öppnar möjligheten för geolocation-applikationer i äkta realtid. Att skapa 

pseudo-realtidslösningar på egen hand, kommer att vara mer resurskrävande och kan komma 

att göra applikationen långsam på lång sikt. 

 

Holdener III (2011, s.39) menar fortsättningsvis att metoden watchPosition() alltid bör 

användas för positionsuppdatering, såvida applikationen som utvecklas inte har en unik 

användning av en skräddarsydd lösning. 

 

För att stänga av en övervakningsprocess av positionsuppdateringar, kommer den tredje 

huvudmetoden, clearWatch(), till användning. Användningen är enkel och sker genom att 
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anropa metoden och skicka med den unika identifieraren watcher, som tidigare definierats för 

övervakningsoperationen, som parameter på följande sätt:  

 

 

 

navigator.geolocation.clearWatch(watcher); 

 

 

 

Efter exekvering är övervakningsprocessen avslutad och inga nya positionsförfrågningar 

kommer att genomföras.  

 

4.5.2.7 Objektet Position 

 

När en positionsförfrågan har registrerats av API:n anropas metoden successCallback. Denna 

process fungerar på samma sätt både för alla huvudmetoder. Metoden successCallback 

mottager sedan en parameter från API, positionsobjektet. Positionsobjektet innehåller all 

geolocation-information, som W3C Geolocation API returnerar (Holdener III 2011, s. 40). 

 

Nedan följer lite ytterligare information, om vad som för närvarande finns lagrat i ett 

positionsobjekt. Holdener III (2011, s. 40) menar att objektet kan komma att utökas i framtida 

versioner av W3C Geolocation API. 

 

Vidare information om positionsobjektets innehåll nedan. 

 

 

coords 

Ett coordinates-objekt innehållande geografiska koordinater och andra egenskaper. 

timestamp 

Ett DOMTimeStamp innehållande tiden då ett positionsobjekt erhölls. 

 

 

4.5.2.8 Objektet Coordinates 

 

Som en egenskap till positionsobjektet finns ytterligare ett objekt, koordinatobjektet. I detta 

objekt sparas den huvudsakliga information W3C Geolocation API samlat in. Det är viktigt 

att notera att all information följer referenssystemet WGS 84, då inget annat referenssystem 

för tillfället stöds av API:n (Holdener III 2011, s. 41).  
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Vidare information om koordinatobjektets innehåll nedan. 

 

 

latitude 

Enhetens geografiska koordinat i form av latitud, mätt i grader i decimalform. 

longitude 

Enhetens geografiska koordinat i form av longitud, mätt i grader i decimalform. 

altitude 

Enhetens geografiska höjd, mätt i meter över WGS 84s ellipsoid. 

accuracy 

Precisionen för latitud och longitud specificerad inom en radie i meter. 

altitudeAccuracy 

Precisionen för höjden specificerad i meter. Om stöd för egenskapen saknas, är värdet null. 

heading 

Enhetens färdriktning, mätt i grader från 0° medurs till 360°. När enheten inte är i rörelse, 

kommer detta värde vara NaN (not a number). Om stöd för egenskapen saknas, är värdet null. 

speed 

Enhetens nuvarande markfart, mätt i meter per sekund. Om stöd för egenskapen saknas, är 

värdet null. 

 

 

 

En viktig notering som bör repeteras är att latitud- och longitudvärden returnerade av W3C 

Geolocation API alltid är i decimalgradform (Holdener III 2011, s.42).  

 

Konvertering till andra format, exempelvis grad-minut-sekund-format ligger utanför fokus för 

denna uppsats. Den intresserade utvecklaren bör dock kunna finna denna information relativt 

lätt genom sökning hos valfri sökmotor. 

 

4.5.2.9 Felhantering med objektet PositionError 

 

Det finns många olika möjliga anledningar till att en positionsförfrågan inom W3C 

Geolocation API kan misslyckas. För en enklare felhantering, både för användare och 
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utvecklare, är det viktigt att felhanteringen tas om hand. När ett fel påträffas, kommer den 

huvudmetod där felet skett, att anropa errorCallback-funktionen. När den existerar, kommer 

API:n att skicka med en parameter i form av ett PositionError-objekt (Holdener III 2011, s. 

43). 

 

Detta PositionError-objekt innehåller all felinformation W3C Geolocation API returnerar och 

innehåller därmed ett av de felmeddelanden som presenteras nedan.  

 

 

code 

Koden kommer i form av ett numeriskt värde för att uppmärksamma utvecklaren om vilket fel 

som påträffats. Något av följande felmeddelanden påträffas: 

PERMISSION_DENIED (1) 

 Positionsanropet misslyckades på grund av att nödvändiga rättigheter saknades 

 för att använda W3C Geolocation API. 

POSITION_UNAVAILABLE (2) 

 Positionsanropet misslyckades på grund av att enheten inte lyckades fastställa sin 

 position. 

TIMEOUT (2) 

 Positionsanropet misslyckades på grund av att anropet för att fastställa en position tog 

 längre tid än värdet av egenskapen timeout. 

message 

Ett detaljerat meddelande innehållande vilket fel som påträffades. Detta meddelande är inte 

tänkt att visas för användaren, utan ger utvecklaren en chans till avlusning. 
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Nedan följer ett exempel på implementering av funktionen errorCallback(). Förslagsvis 

används en switch-sats, för att fånga det felmeddelande som W3C Geolocation API returnerar 

(Popescu 2010). Parametern error demonstrerar det omtalade PositionError-objektet. 

 

 

 

function errorCallback(error) { 

 switch (error.code) { 

  case error.PERMISSION_DENIED: 

  alert("Nödvändiga rättigheter för att utföra en  

  positionsförfrågan saknas."); 

  break; 

  case error.POSITION_UNAVAILABLE: 

  alert("Applikationen misslyckades med att lokalisera 

  din position."); 

  break; 

  case error.TIMEOUT: 

  alert("Positionsförfrågan tog för lång tid och nådde 

  ett oplanerat avbrott."); 

  break; 

 } 

} 

 

 

 

Kodexemplet visar på enklast möjliga implementering. Om fel påträffas, kommer en 

JavaScript-alertbox innehållande felmeddelandet att presenteras för användaren. Vid en mer 

avancerad applikation, löses problemet förslagsvis på ett bättre sätt. I slutändan är det upp till 

utvecklaren att välja ett lämpligt sätt att hantera PostionError-objektet. 

 

5. Egenutvecklade applikationer baserade på W3C Geolocation API 
 

Efter att genomgången av W3C Geolocation API är avslutad, är det dags att sätta den på prov 

för att reda ut dess kapacitet. Detta kapitel bjuder på två olika egenutvecklade geolocation-

applikationer, en enkel positioneringstjänst samt en mobil tjänst som automatiskt uppdaterar 

position under färd, som är tänkta att demonstrera de grundläggande funktioner API:n har att 

erbjuda. En nödvändighet för att detta ska fungera, är att integrera W3C Geolocation API med 

någon form av karttjänst. Valet föll på Google Maps JavaScript API v3, som kommer att 

förklaras lite närmare innan genomgång av applikationerna påbörjas. 

 

5.1 Genomgång av Google Maps JavaScript API v3 
 

Detta avsnitt avser att ge en något djupare bild om Google Maps JavaScript API v3 och på ett 

enkelt sätt förklara några av de funktioner som finns tillgängliga för utvecklare. 



Kandidatuppsats i datavetenskap (Blekinge Tekniska Högskola VT 2012) Jesper Jönsson 

 34 ( 76 ) 

 

5.1.1 Introduktion 

 

Trots den breda bas av funktioner som W3C Geolocation API erbjuder, behövs oftast 

komplettering för att åstadkomma ett komplett resultat. En av de mest grundläggande 

användningsområdena för positionering, är att med hjälp av en karta, placera ut en eller flera 

punkter. Kompletta kartor, färdiga att använda, är ett stöd som saknas både i W3C 

Geolocation API eller de webbläsare som implementerat stöd för API:n.  

 

Detta medför att den utvecklare som vill implementera kartor i sin geolocation-applikation, 

får förlita sig till tredjepartsutvecklare för denna funktionalitet. Här föll valet på Google Maps 

JavaScript API v3. Även om Google Maps inte är ensam i sin genre, som enligt Holdener III 

(2011, s. 47) exempelvis även innehåller Bing Maps AJAX Control
24

, Esri ArcGIS JavaScript 

API
25

 eller Yahoo Maps AJAX API
26

, så bygger API:n på en välkänd och fungerande bas. 

API:n är även väldokumenterad och erbjuder bred funktionalitet på ett enkelt sätt. Vid normal 

användning, är även tillgång till API: gratis (Google Maps JavaScript API 2012).  

 

5.1.2 Genomgång av funktionalitet 

 

En väldokumenterad och genomtänkt API gör det möjligt att fort komma igång med 

utvecklingen. Ett kort och enkelt exempel, får demonstrera lite av den funktionalitet som 

erbjuds. De funktioner som används, kommer att förklaras mer ingående. 

 

Eftersom Google Maps JavaScript API är baserad på JavaScript, är det essentiellt att 

webbläsaren har stöd påslaget. För att demonstrera API:n och skapa en fungerande sida, 

används HTML5 och CSS tillsammans med JavaScript. 

 

 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>Exempel med Google Maps</title> 

 <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"/> 

 <meta charset="utf-8"/> 

 <style type="text/css"> 

  html { height: 100%; } 

  body { height: 100%; margin: 0; padding: 0; } 

  #map { height: 100%; } 

 </style> 

 <script type="text/javascript"   

 src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

  

 

                                                 
24

 Bing Maps AJAX Control v7 - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg427610.aspx 
25

 Esri ArcGIS JavaScript API - http://help.arcgis.com/en/webapi/javascript/arcgis/ 
26

 Yahoo Maps AJAX API - http://developer.yahoo.com/maps/ajax/ 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg427610.aspx
http://help.arcgis.com/en/webapi/javascript/arcgis/
http://developer.yahoo.com/maps/ajax/
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 <script type="text/javascript"> 

  // JavaScript-kod för Google Maps-stöd i nästa avsnitt! 

 </script> 

</head> 

<body onload="initMap()"> 

 <div id="map"></div> 

</body> 

</html> 

 

 

 

Ovanstående kod presenterar grunderna i exempeldokumentet. I grund och botten ett HTML-

dokument, endast innehållande det mest nödvändiga för att få applikationen att fungera. 

Dokumentet innehåller dock tre delar, som är värda att titta lite närmare på. 

 

 

 

<script type="text/javascript"   

 src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

 

 

 

Ovanstående kodrad används för att implementera stöd för Google Maps JavaScript API i 

webbläsaren, vilket medför att den är nödvändig och inte kan uteslutas.  

 

 

  
<body onload="initMap()"> 

 <div id="map"></div> 

</body> 

 

 

 

Ovanstående kodavsnitt innehåller de andra två tidigare nämnda delarna. Attributet onload 

används för att initiera den funktion som innehåller all JavaScript-kod, när sidan laddats. Div-

elementet kommer efter att initialiseringsprocessen är klar och inga fel har påträffats, 

innehålla kartan. 

  



Kandidatuppsats i datavetenskap (Blekinge Tekniska Högskola VT 2012) Jesper Jönsson 

 36 ( 76 ) 

 

 

<script type="text/javascript"> 

 var myMap; 

 

 function initMap() {    

  var myOptions = { 

  zoom: 12, 

  center: new google.maps.LatLng(55.600, 13.000), 

  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

  mapTypeControl: true, 

  mapTypeControlOptions: { 

   style: google.maps.MapTypeControlStyle.HORIZONTAL_BAR, 

   position: google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER 

  }, 

  zoomControl: true, 

  zoomControlOptions: { 

   style: google.maps.ZoomControlStyle.LARGE, 

   position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT 

  }, 

  scaleControl: true, 

  scaleControlOptions: { 

   style: google.maps.ScaleControlStyle.LARGE, 

   position: google.maps.ControlPosition.BOTTOM_CENTER 

  }, 

  streetViewControl: true, 

  streetViewControlOptions: { 

   position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT 

  }, 

  overviewMapControl: true, 

  panControl: false 

  }; 

    

    

  myMap = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), 

    myOptions); 

 } 

</script> 

 

 

 

Ovanstående kodavsnitt innehåller all den JavaScript-kod som bygger upp kartgränssnittet.  

Första steget är att skapa en variabel, myMap, som vid ett senare skede är tänkt att innehålla 

själva kartan. Nästa steg är att bygga upp kartans gränssnitt och all denna funktionalitet ligger 

i funktionen initMap(). Denna funktion innehåller två delar. Ett objekt, myOptions, som 

innehåller all manipulation av kartans gränssnitt samt en tilldelning av den tidigare skapade 

variabeln, myMap. Variabeln kommer efter exekvering av applikationen innehålla kartan, 

kartan kommer att vara placerade i div-elementet, map, och egenskaperna i myOptions 

kommer att vara integrerade  med gränssnittet. 
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Egenskaperna lagrande i myOptions, innehåller var för sig information som på olika sätt 

manipulerar kartans gränssnitt. De tre första egenskaperna är zoom, center och mapTypeId. 

Egenskapen zoom, ger utvecklaren möjlighet att definiera standardvärdet för graden 

inzoomning. Högre värde ger mer detaljerad och inzoomad miljö. Egenskapen center, anger 

vilket standardvärde kartan ska använda. Det innebär vad kartan ska visa när sidan laddats. I 

detta exempel innebär det koordinater för staden Malmö. Egenskapen mapTypeId, anger 

kartans typ. Exemplet använder ROADMAP, men även andra värden är möjliga t. ex. 

SATELLITE (GM Controls 2012). 

 

I myOptions ryms även en rad andra egenskaper, i form av olika kontroller (GM Controls 

2012). Dessa är till för att göra olika typ av hjälpfunktionalitet tillgänglig för användaren. 

 

 

# Kontroll Funktionalitet 

1 mapTypeControl 
Tillåter användaren att skifta mellan olika karttyper, exempelvis 

ROADMAP eller SATELLITE. 

2 zoomControl 
Visar en slider för användaren, som används för att kontrollera 

zoomnivå. 

3 scaleControl Visar ett element för kartans skala. 

4 streetViewControl 
Innehåller en gubbikon, som kan dras in på kartan för att aktivera 

gatuvy för vald gata. 

5 overviewMapControl 
Visar en mindre översiktskarta vilken reflekterar vyn av nuvarande 

karta på en bredare yta. 

- panControl 
Visar kontrollknappar för panorering av kartan. Är påslagen som 

standard för enheter utan touch, men avstängd i exemplet. 
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Bilden nedan demonstrerar hur kartans gränssnitt är uppbyggt. Siffrorna hänvisar till kontroll 

presenterad i tabellen ovan. 

 

 

 
 

Figur 3 - Bilddemonstration av Google Maps JavaScript API v3s grafiska gränssnitt 

 

 

Google Maps JavaScript API innehåller även ytterligare kontroller, som inte används i detta 

exempel (GM Controls 2012). 

 

I API:n finns det även möjlighet att manipulera dessa kontroller ytterligare. Detta 

användningsområde är utnyttjat i kodexemplet. Dessa definieras exempelvis på följande sätt: 

 

 

 

mapTypeControlOptions: { 

 style: google.maps.MapTypeControlStyle.HORIZONTAL_BAR, 

 position: google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER 

} 
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Egenskapen style definierar att mapTypeControl, ska presenteras i form av en horisontell 

meny. Egenskapen position definierar att denna meny ska placeras centrerad längs med 

kartans övre kant. Manipulation av andra kontroller och egenskaper, fungerar på ett liknande 

sätt (GM Controls 2012). 

 

Exemplet är kort, men bjuder ändå på en fullt fungerande karta, som sedan kan användas 

tillsammans med annan funktionalitet, exempelvis geolocation, för att utveckla kraftfulla 

applikationer. Google Maps JavaScript API innehåller en avsevärt större funktionalitet än den 

som demonstrerats i detta avsnitt. Exempelvis finns det stora möjligheter för 

specialanpassning, för den utvecklare som önskar. Denna information hittas lämpligast i 

Google Maps JavaScript API Developer's Guide (GM Getting Started 2012). 

 

5.2 Applikation som visar nuvarande position på karta 

 

Avsnittet avser att titta närmare på en egenutvecklad applikation som visar användarens 

nuvarande position på en karta. 

 

5.2.1 Introduktion 

 

Applikationen är utvecklad för att demonstrera och testa de mest basala egenskaper W3C 

Geolocation tillsammans med Google Maps JavaScript API har att erbjuda. I princip löser 

applikationen endast en enda simpel uppgift, att hämta användarens position och peka ut den 

på kartan. Användaren erbjuds även ytterligare information i form av positionens latitud, 

longitud och precision.  

 

Applikationen kan användas av alla typer av enheter med stöd för W3C Geolocation API och 

klarar av att visa positionsinformation från alla olika typer av källor. Även om använd teknik 

inte säkert kan fastställas, presenterar precisionsvärdet en bra bild. Det grafiska gränssnittet är 

anpassat för att även fungera bra på mobila enheter. Gränssnittet för Google Maps erbjuder 

olika funktioner för att manipulera kartans utseende och funktionalitet. 

 

5.2.2 Genomgång av kod 

 

Applikationen är uppbyggd som ett HTML5-dokument och innehåller delar, likt styling, som 

inte är av fokus i denna uppsats. Därför kommer enbart berörd JavaScript att presenteras och 

applikationens kompletta kod går istället att finna i Appendix A. 

 

På grund av applikationens simpelhet, är mängden JavaScript-kod som krävs för att 

kommunicera med W3C Geolocation API förhållandevis liten. I detta fall är det 

implementeringen av kartstöd, som står för den större delen. 
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Det första kodavsnittet att titta på är metoden getLocation(). Här återfinns en kontroll av 

webbläsarens stöd för W3C Geolocation API och om svaret är ja, anropas huvudmetoden 

getCurrentPosition(). I detta fall utnyttjas möjligheten att skicka med alla tre inparametrar, i 

form av en successCallback-funktion, en errorCallback-funktion och två egenskaper i options. 

 

 

 

function getLocation() {   

 var options = { 

  enableHighAccuray: true,  

  timeout: 5000 

 }; 

    

 if (navigator.geolocation) {   

  navigator.geolocation.getCurrentPosition( 

  successCallback, errorCallback, options); 

 }  

 else { 

  alert("Din webbläsare saknar stöd för W3C Geolocation API!"); 

 } 

} 

 

 

 

Vid felfri kontakt med W3C Geolocation API, anropas som tidigare nämnts 

successCallback(). Detta medför att all funktionalitet applikationen erbjuder, är inbakad i 

denna funktion.  

 

 

function successCallback() { 

 var map; 

 var coords = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude,  

  position.coords.longitude); 

    

 var myOptions = { 

  zoom: 12, 

  center: coords, 

  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

  mapTypeControl: true, 

  mapTypeControlOptions: { 

   style: google.maps.MapTypeControlStyle.HORIZONTAL_BAR, 

   position: google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER 

  }, 

  panControl: false, 

  zoomControl: true, 

  zoomControlOptions: { 

   style: google.maps.ZoomControlStyle.LARGE, 

   position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT 

  }, 

  scaleControl: true, 

  scaleControlOptions: { 

   style: google.maps.ScaleControlStyle.LARGE, 

   position: google.maps.ControlPosition.BOTTOM_CENTER 
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  }, 

  streetViewControl: true, 

  streetViewControlOptions: { 

   position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT 

  }, 

  overviewMapControl: true  

 }; 

    

    

 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), myOptions); 

 

 var marker = new google.maps.Marker({ 

  position: coords, 

  map: map, 

  title: "Detta är din nuvarande position!" 

 }); 

 

 map.setZoom(15); 

 

 var latitude = Math.round(position.coords.latitude * 1000) / 1000; 

 var longitude = Math.round(position.coords.longitude * 1000) / 1000; 

 var accuracy = Math.round(position.coords.accuracy * 10) / 10; 

 

 var geoInfo = ""; 

 

 geoInfo += '<p><b>Lat:</b> ' + latitude + '&deg;</p>'; 

 geoInfo += '<p><b>Long:</b> ' + longitude + '&deg;</p>'; 

 geoInfo += '<p><b>Prec:</b> ' + accuracy + ' m</p>'; 

 

 document.getElementById("info").innerHTML = geoInfo; 

} 

 

 

 

Det första som händer är ett två variabler skapas, map och coords. Variabeln lämnas vid detta 

tillfälle tom, men coords prepareras med latitud- och longitudvärden från W3C Geolocation 

som sparas i ett Google Maps-objekt, för att kunna användas vid presentation på kartan. 

Vidare fylls myOptions med kartans gränssnitt och kartan centreras efter positionen som är 

lagrad i coords. Vid nästa steg används variablen map, som skapades tidigare, och prepareras 

med kartan. Vid detta anrop skickas även kartan till valt div-element för presentation på 

HTML-sidan.  

 

Nästa steg är avgörande för att användaren ska kunna uppfatta den position applikationen har 

hämtat. En markör skapas och placeras i mitten av kartan. Efter detta steg, görs ytterligare 

inzoomning av kartan, för att visa en mer detaljerad bild av området i fråga. 

 

De sista kodstyckena används för presentation av latitud, longitud och precision, som 

geolocation-objektet returnerar. Variablerna avrundas till färre antal decimaler och all 

information presenteras på sidan. 
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<body onload="getLocation()"> 

 

 

 

Kodraden ovan är den sista kodrad som är intressant att notera. Användningen av onload i 

body-taggen medför att funktionen getLocation(), som anropar geolocation-objektet, 

automatiskt körs när webbsidan laddat klart och användaren accepterat att dela sin position. 

Om inga fel påträffas, presenteras användarens nuvarande position, efter detta, på kartan. 

 

Skulle det vid anropet av geolocation-objektet inträffa ett fel, kommer funktionen 

errorCallback() att anropas. Eftersom  den är implementerad på exakt samma sätt som i 

introduktionskapitlet om W3C Geolocation API, behöver den inte förklaras närmare 

ytterligare en gång. 

 

 

 
 

Figur 4 - Gränssnitt för applikation som visar nuvarande position på karta 
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5.3 Positionsuppdatering för mobila enheter i rörelse 
 

Avsnittet avser att titta närmare på en applikation som presenterar användarens nuvarande 

position på en karta och automatiskt uppdaterar denna position när förändring 

uppmärksammas.  

 

5.3.1 Introduktion 

 

Applikationen är utvecklad främst för mobila enheter och använder egenskaperna hastighet 

och färdriktning, som kräver användning av positionering med GPS. Om kontakt med GPS 

saknas, levereras bästa möjliga position från annan positioneringsteknik. Precisionsvärde på 

denna position kan avläsas och en uppskattad position i form av en markör ritas ut på kartan. 

Det gör att applikationen blir användbar även om anslutning till GPS saknas, men det 

kompletta och huvudsakliga användningsområdet elimineras. 

 

Applikationen är utvecklad för att demonstrera det inbygga stöd W3C Geolocation API har 

för att övervaka en enhet och automatiskt uppdatera dess position under färd. Slutresultatet 

blir en enkel version av en GPS-lösning för färd, exempelvis GPS för bil. Google Maps 

används återigen för karthantering. 

 

5.3.2 Genomgång av gränssnitt och kod 

 

Även denna applikationen är uppbyggd som ett HTML5-dokument och innehåller delar, som 

styling och viss JavaScript-kod för presentation, som inte är fokus i denna uppsats. 

JavaScript-ramverket jQuery
27

 används tillsammans med standardiserad JavaScript för att 

utföra vissa operationer. Enbart vissa viktiga kodavsnitt kommer att presenteras i detta avsnitt 

och applikationens kompletta kod går istället att finna i Appendix B. 

 

5.3.2.1 Grafisk verktygsrad 

 

Första steget är att ta en närmare titt på den grafiska verktygsraden. Den innehåller några 

olika funktioner för att kunna övervaka programmet under körning, samt några 

inställningsmöjligheter och en på- och av-slider. Utseendet presenteras i form av bilden 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 jQuery - http://www.jquery.com 

http://www.jquery.com/
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Figur 5 - Grafisk verktygsrad för applikationen Positionsuppdatering för mobila enheter i rörelse (påslaget läge) 

 

 

Verktygsraden är uppdelad i några olika områden, knappar och rutor. Varje del är numrerad 

på bilden ovan och sammanställs i listan nedan. 

 

1. Visar positionens precision inom en radie i meter. I testfallet visas värdet 10 m, vilket 

betyder att den verkliga positionen befinner sig någonstans inom detta område från 

den position som returnerats.  

2. Visar enhetens färdriktning i grader.  

3. Visar en knapp som är tänkt att leda till en popup-ruta för inställningar. Tyvärr saknas 

stöd i denna version. 

4. Visar en knapp som leder till en popup-meny med förklarande hjälptext. 

5. Visar en slider, sammanbyggd av två knappar, för att starta och stänga av 

applikationen. 

6. Visar enhetens hastighet under färd i km/h. 

 

5.3.2.2 Genomgång av kod 

 

Efter den grundläggande kunskapen om hur gränssnittet fungerar, är det dags att lyfta på 

huven och ta en titt under skalet. Fokus kommer att ligga på de delar som är relaterade till 

geolocation och karthantering, men några kortare kodavsnitt för presentation kommer även att 

diskuteras. 

 

Det första relevanta steget är den information som ska presenteras för användaren, när sidan 

laddas för första gången. Några olika steg sker och är presenterade i listan nedan. 

 

 Fyra variabler skapas tomma, som sedan kommer att innehålla olika delar av 

applikationen (map, marker, coords och watcher). 

 Funktionen initialize() skapas och innehåller all JavaScript-kod för att skapa den 

grundläggande funktionaliteten. Innehållet ser, i text, ut enligt följande. 

o Justering av karthöjd för anpassning efter användarens enhet. 

o Kod för att hjälprutan med knapp ska fungera. 

o Malmös koordinater sparas som ett coords-objekt och kommer att användas 

innan första positionsförfrågan är utförd. 

o Egenskaper för kartan skapas i ett objekt. 

o Kartan sparas och presenteras på sidan. 
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o En metod för att automatiskt efter tre sekunder centrera kartan efter utsatt 

markör skapas. 

o En DOM-lyssnare skapas för att funktionen initialize() automatiskt ska köras 

vid laddning av sidan. 

  

Det nyss genomgångna avsnittet presenteras i kod nedan. 

 

 

var map; 

var marker; 

var coords; 

var watcher = null; 

 

function initialize() { 

 // Fånga fönstrets storlek och anpassa kartan efter fönstret 

 var mapHeight = $(window).height() - ($('#info-wrapper').height() + 9); 

 var theMap = $('#map'); 

  

 theMap.css('height', mapHeight); 

 $('#popup-help').css('height', mapHeight - 27);  

 $('#btn-off').text('OFF'); 

  

 $('.help').click(function() { 

  $('#popup-help').slideToggle(300); 

 }); 

  

 coords = new google.maps.LatLng(55.601, 13.001); // Malmö 

  

 var myOptions = { 

  zoom: 12, 

  center: coords, 

  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

  mapTypeControl: false, 

  panControl: false, 

  zoomControl: false, 

  scaleControl: false, 

  streetViewControl: false, 

  overviewMapControl: false 

 }; 

 

 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), myOptions); 

 

 google.maps.event.addListener(map, 'center_changed', function() { 

  window.setTimeout(function() { 

  map.panTo(marker.getPosition()); 

  }, 3000); 

 }); 

} 

 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

 

 

 

Nästa steg är att ta hand om placeringen av den markör, som kommer att användas för att 

placera ut den returnerade positionen på kartan. För att lösa detta problem på ett snyggt sätt, 
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används en funktion som ställer frågan om det redan existerar en markör vid varje 

positionsuppdatering. I detta fall skapas ingen ny, utan istället uppdateras positionen för den 

gamla. I annat fall, vid första anropet, skapas en ny markör och placeras ut på kartan. Efter 

placering av markör görs även en centrering och inzoomning av kartan, i det område där 

markören placerats. 

 

Detta kodavsnitt presenteras nedan. 

 

 

 

function updateMarker(coords) { 

 if(marker != undefined) { 

  marker.setPosition(coords); 

  map.panTo(coords); 

  map.setZoom(15); 

 } else { 

  var image = 'man-marker.png'; 

  marker = new google.maps.Marker({ 

   position: map.getCenter(), 

   map: map, 

   title: 'Din position!', 

   icon: image 

  }); 

  map.setZoom(15); 

 } 

} 

 

 

 

Eftersom användaren vid användning av denna applikation ska ha valet att starta och stoppa 

övervakning av position vid valt tillfälle, existerar ingen automatiskt positionsförfrågan. Detta 

sker istället genom att användaren aktivt använder den slider, av knappar, som tidigare 

presenterats.  

 

Dessa knappar lyssnar efter potentiella klick från användaren och triggar sedan igång olika 

JavaScript-funktioner. På-knappen triggar funktionen initWatch() och av-knappen 

stopWatch(). HTML-kod för detta presenteras nedan. 

 

 

 

<button id="btn-on" class="on" onclick="initWatch()"></button> 

<button id="btn-off" class="off" onclick="stopWatch()"></button> 

 

 

 

Funktionen initWatch() påminner mycket om funktionen getLocation() i den första 

applikationen, som fyller en liknande roll. Det är helt enkelt denna som används för att starta 

en positionsövervakning. Här sätts ett par egenskaper, en kontroll av stöd för geolocation görs 

och vid positivt svar anropas geolocation-metoden watchPosition() och sparas i watcher-
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variabeln. Till sist kör en metod, buttonOn(), som används för ren presentation och byter 

utseende på slidern. 

 

Funktionen stopWatch() är unik för denna applikation och används för att stänga av en 

positionsövervakning. Detta görs genom en kontroll på att watcher-variabeln inte är null, 

vilket då innebär att en positionsövervakning pågår. Om svaret är ja, stängs operationen av 

med hjälp av geolocation-metoden clearWatch(). När detta är gjort sätts watcher åter till null, 

och två hjälpmetoder för presentation clearOldValues() och buttonOff() anropas för att 

återställa applikationen till dess ursprungliga utseende. 

 

Kodavsnitten presenteras nedan. 

 

 

 

function initWatch() { 

 var options = { 

  enableHighAccuray: true, 

  timeout: 50000 

 }; 

  

 if (navigator.geolocation) { 

  watcher = navigator.geolocation.watchPosition(successCallback, 

errorCallback, options); 

  buttonOn(); 

 }  

 else { 

  alert("Din webbläsare saknar stöd för W3C Geolocation API!"); 

 } 

} 

 

function stopWatch() { 

 if (watcher != null) { 

  navigator.geolocation.clearWatch(watcher); 

  watcher = null; 

  clearOldValues(); 

  buttonOff();   

 } 

} 

 

 

 

Varje gång en lyckad positionsförfrågan genomförs, anropas metoden successCallback(). Den 

innehåller uppdatering av den information som är av stört intresse för använder, nämligen 

positionens koordinater, utplacering och uppdatering av markör och presentation av värden på 

egenskaperna precision, färdriktning och hastighet. I kod ser det ut enligt följande. 
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function successCallback(position) { 

 coords = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude, 

position.coords.longitude); 

  

 updateMarker(coords); 

   

 var accuracy = Math.round(position.coords.accuracy * 10) / 10; 

 var speed = position.coords.speed * 3.6; 

 var speedFormat = parseInt(speed); 

 var headingFormat = parseInt(position.coords.heading); 

  

 var propAcc = accuracy + ' m'; 

 var propHead = headingFormat + '&deg;'; 

 var propSpeed = '<p>' + speedFormat + '</p><span>km/h</span>'; 

  

 $("#accuracy span").html(propAcc); 

 $("#heading span").html(propHead);  

 $("#speed").html(propSpeed); 

} 

 

 

 

Vid en misslyckad positionsförfrågan anropas istället metoden errorCallback(), som i princip 

delar utseende med första applikationens motsvarade metod. Den enda egentliga skillnaden är 

att även  metoden buttonOff() körs innan relevant felmeddelande presenteras, för att se till att 

slidern alltid hamnar i avstängt läge, då applikationen inte är igång. I kod ser det ut som följer. 

 

 

 

function errorCallback(error) { 

 switch (error.code) { 

  case error.PERMISSION_DENIED: 

   buttonOff(); 

   alert("Nödvändiga rättigheter för att utföra en positionsförfrågan 

saknas."); 

   break; 

  case error.POSITION_UNAVAILABLE: 

   buttonOff(); 

   alert("Applikationen misslyckades med att lokalisera din position."); 

   break; 

  case error.TIMEOUT: 

   buttonOff(); 

   alert("Positionsförfrågan tog för lång tid och nådde ett oplanerat 

avbrott."); 

   break; 

 } 

} 
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5.3.2.3 Avslutande information 

 

Under arbetets gång laborerades det flitigt, speciellt med denna applikation, som är klart mer 

avancerad än applikation ett. Första versionen användes för att lägga grunden till utseendet 

och funktionaliteten, men hade även stora brister och fungerande dåligt. Krascher av 

webbläsaren efter kort tids körning var inget ovanligt, samtidigt som kartan inte presenterades 

på ett tillfredställande sätt. Dessa problem har eliminerats i och med version två, som är den 

version som använts i de tester som presenteras i kommande avsnitt. 

 

Nedan visas en bild på det grafiska gränssnittet för både version ett och två. 

 

 

 
 

Figur 6 - Demonstration av det grafiska gränssnittet för applikationen Positionsuppdatering för mobila enheter i 

rörelse v. 1 & 2 
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6. Resultatanalys av egenutvecklade applikationer 
 

Följande kapitel avser att sammanställa resultatet av de tester som genomförts för att testa 

kapaciteten hos de egenutvecklade applikationerna. 

 

6.1 Introduktion 
 

Under och efter utvecklingsfasen av applikationerna, är en resultatanalys ett sätt att utvärdera 

arbetet. I detta kapitel kommer sammanställning av olika tester av applikationerna att göras 

och även försök till tolkning av resultaten. Eftersom applikationerna har olika 

användningsområden, är testerna utformade på olika sätt. Första applikationen kommer främst 

jämföra resultat insamlade från olika webbläsare, medan andra applikationen istället kommer 

att fokusera på att utreda påverkan på precision i olika miljöer samt GPS-kvalitet. 

 

6.2 Applikation som visar nuvarande position på karta 
 

Detta avsnitt avser att sammanställa och analysera resultatet av de tester som genomförts av 

applikationen som visar nuvarande position på karta.  

 

6.2.1 Testutförande 

 

Eftersom applikationen är utvecklad för att fungera på alla olika enheter, utfördes tester på de 

enheter som var tillgängliga vid testtillfället. Dessa inkluderar stationär dator med 

trådanslutning, bärbar dator med trådlös anslutning och två handhållna enheter i form av en 

Apple iPhone 4 och en Sony Ericsson Xperia Arc S. Alla tester utfördes från samma fysiska 

position. 

 

Applikationen testades även i en rad olika webbläsare med stöd för W3C Geolocation API, 

för att utreda om det finns några skillnader på returnerad position. Varje test utfördes tre 

gånger, för att se om skillnader i latitud, longitud och precision gick att finna. Av 

integritetsskäl, sammanställs inte värden för latitud och longitud. 

 

6.2.2 Sammanställning av resultat 

 

Resultat av testerna utförda på olika enheter sammanställs i tabellerna nedan. Värde på latitud 

och longitud anges i Test 1 som 1. Det betyder att ett värde har returnerats. Om de andra 

testerna visar samma värde som vid Test 1, får även de värdet 1. Om skillnad registreras, blir 

värdet 0. 
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6.2.2.1 Stationär dator med trådanslutning 

 

 

 Test 1 Test 2 Test 3 

Webbläsare Lat Long Pre (m) Lat Long Pre Lat Long Pre 

Internet 

Explorer 9.0 
1 1 6437 1 1 6437 1 1 6437 

FireFox 12 1 1 122000 1 1 122000 1 1 122000 

Chrome 18 1 1 122000 1 1 122000 1 1 122000 

Opera 11 1 1 122000 1 1 122000 1 1 122000 

 

Figur 7 - Värden vid test med stationär dator med trådanslutning 

 

 

6.2.2.2 Bärbar dator med trådlös anslutning (WiFi) 

 

 

 Test 1 Test 2 Test 3 

Webbläsare Lat Long Pre (m) Lat Long Pre Lat Long Pre 

Internet 

Explorer 9.0 
1 1 6437 1 1 6437 1 1 6437 

FireFox 12 1 1 27 1 1 21 1 1 20 

Chrome 18 1 1 20 1 1 20 1 1 20 

Opera 11 1 1 24 1 1 30 1 1 20 

 

Figur 8  - Värden vid test med trådlös anslutning (WiFi) 
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6.2.2.3 Handhållna enheter 

 

 Test 1 Test 2 Test 3 

Enhet 
Webbläsa

re 
Lat Long Pre (m) Lat Long Pre Lat Long Pre 

iPhone 4 Safari 1 1 65 1 1 100 1 1 100 

Sony 

Ericsson 

Xperia 

Arc S 

Chrome 

Beta 
1 1 5 1 1 10 1 1 3 

 

Figur 9 - Värden vid test av handhållna enheter 

 

6.2.3 Analys av resultat 

 

Först ut är en resultatanalys av stationära datorer med trådanslutning, vilket innebär att 

databaser med IP-adresser kopplade till en position används.  

 

Testerna visar att värdena för latitud, longitud och precision är desamma under alla tre 

testillfällen för alla fyra webbläsare. Firefox, Chrome och Opera returnerar även identiska 

värden för alla parametrar, medan Internet Explorer lämnar helt andra värden, men framför 

allt med betydligt högre precision.  

 

Det faktum att likvärdiga värden uppnås med tre av de fyra webbläsarna, har sin förklaring i 

vilka databaser för positionsdata som används. Alla tre använder Googles positionstjänster 

och det uppnådda resultatet är därför väntat. I fallet Internet Explorer, används en annan 

databas, vilket gör att ett annat resultat returneras (Firefox Geolocation 2012), (Opera 

Geolocation 2012) och (Chrome Location Sharing 2012).  

 

Även om Internet Explorer returnerar en position, som är betydligt närmare den verkliga 

positionen, visar precisionen på positionsförfrågningarna att positionering med hjälp av IP-

adresser inte klarar av att leverera bättre precision än ner till stadsnivå, vilket bekräftar 

uppgifter från Lubbers et. al (2010, s. 89). 

 

De koordinater som returneras verkar istället tillhöra en av Internetleverantörens routrar, som 

är placerad på någonstans på den väg som Internettrafiken passerar. W3C Geolocation API 

lyckas dock returnera ett godkänt värde på precisionen och de verkliga positionerna är 

lokaliserade omkring detta värde vid alla tester. 

 

Resultatet vid trådlös anslutning påminner väldigt mycket om vad som nyss presenterats. 

Firefox, Chrome och Opera returnerar liknande resultat på alla parametrar, men precisionen är 

nästan i nivå med vad GPS-tekniken klarar av att returnera. Anledningen till detta är databaser 

med insamlade positioner baserade på MAC-adresser. I detta fall gäller det MAC-adressen för 

den lokala router som tillhandahåller det lokala trådlösa nätverket. 
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Ovanstående funktionalitet saknas i Internet Explorer vilket medför att positioneringen 

återigen görs på IP-adress och precisionen blir den samma som vid testerna för stationära 

datorer. 

 

När det gäller tester utförda med handhållna enheter, var förhoppningen att värden med hög 

precision skulle returneras. Smartphonen från Sony Ericsson lyckades på ett ypperligt sätt att 

använda sig av GPS och kunde därför leverera en position med hög precision. Apples iPhone 

4, lyckades inte upprätta någon GPS-kontakt vid testtillfället och fick därför istället lita till 

annan positionsinformation insamlad av Apples platstjänster med förlorad precision som följd 

(iOS5 Platstjänster 2012).  

 

Om GPS-kontakt uppnås, lyckas även denna smartphone leverera positionering med hög 

precision, då detta påträffats vid test av applikationen vid andra tillfällen. Eftersom det ligger 

utanför dessa genomförda tester finns det inte dokumenterat i detalj, men bör i alla fall 

noteras. 

 

6.3 Positionsuppdatering för mobila enheter i rörelse 
 

Detta avsnitt avser att sammanställa och analysera resultatet av de tester som genomförts av 

applikationen Positionsuppdatering för mobila enheter i rörelse. Övriga noteringar, som 

uppkommit under testernas utförande, sammanfattas avslutningsvis i en egen del. 

 

6.3.1 Testutförande 

 

Eftersom applikationen är utvecklad för att demonstrera positionsuppdatering för mobila 

enheter i rörelse och returnera resultat för egenskaper som hastighet och färdriktning, är 

tillgång till GPS av högsta prioritet. Ingen annan positioneringsteknik klarar av att leverera 

värden för dessa egenskaper. 

 

Testerna genomförda på applikationen var baserade på att undersöka två olika parametrar. 

 

 Test av vilken kvalitet W3C Geolocation API klarar av att returnera på position, 

färdriktning och hastighet vid GPS-kontakt. 

 Test om den miljö enheten befinner sig i för tillfället har någon påverkan på om GPS-

kontakt kan uppnås och upprätthållas eller inte. 

 

Punkt ett testades genom att ha med enheten i tidigare kända miljöer tillsammans med en bil-

GPS, för att jämföra position och hastighet samt en kompass för att jämföra färdriktning. 
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Punkt två testades genom att köra runt i olika miljöer vilka inkluderar tätort, landsbygd och 

motorväg för att på så sätt kunna utreda om miljön hade någon påverkan på hur lätt det var att 

uppnå GPS-kontakt. 

 

Utöver dessa tester har applikationen även testats vid flertalet andra tillfällen och på andra 

platser, vilket medför att även dessa erfarenheter kommer att spela in vid analys av uppnådda 

resultat. 

 

De mobila enheter som användes vid testerna presenteras nedan. 

 

 Apple iPhone 4
28

  

 Sony Ericsson Xperia Arc S
29

 

 Samsung Galaxy S2
30

 

 

6.3.2 Sammanställning och analys av resultat 

 

Då testresultaten inte går att sammanställa i tabellform, kommer de istället att diskuteras som 

löpande text.  

 

Test av parameter ett, kvalitet på GPS, visar på ett mycket lovande resultat. När alla enheter 

hade GPS-kontakt, presenterades jämförbara värden på alla egenskaper som testades. Vid 

jämförelse med referensenheter, överensstämmer de resultat W3C Geolocation API 

returnerade i stort sett till 100%. De eventuella mindre skillnader som noterades beror 

troligtvis på att tiden för returnerad position inte riktigt överensstämmer på sekundnivå, men 

att skillnaderna är så små att det inte går att dra några ytterligare slutsatser av dessa resultat. 

Om position för alla enheter hade returnerats exakt samtidigt i tid, tyder mycket på att värdena 

skulle matchat.  

 

Slutsatserna som kan dras efter test i olika miljöer, är att miljön inte påverkar om GPS-

kontakt kan uppnås eller inte. Det bör dock undersökas närmare och i fler olika miljöer för att 

kunna ge ett tillräckligt säkert svar.  

 

Under färd i olika miljöer, hade både Sony Ericsson Xperia Arc S och Samsung Galaxy S2 

konstant GPS-kontakt. Det var även möjligt att stänga av och sätta på applikationen vid olika 

tillfällen och ändå alltid uppnå GPS-kontakt med dessa smartphones. Apples iPhone 4 

lyckades däremot inte lika bra och GPS-kontakt kunde inte upprättas på beställning. Däremot 

var det inte möjligt att med säkert fastställa om en viss miljö hade någon påverkan på 

resultatet, då GPS-kontakt uppnåddes till synes vid slumpmässiga tillfällen. Resultatet tyder 

dock på att miljön inte påverkar om GPS-kontakt kan uppnås eller inte. Detta bör dock 

undersökas närmare och i fler olika miljöer för att ett mer säkert svar ska kunna presenteras.      

                                                 
28

 Apple iPhone 4 - http://www.apple.com/se/iphone/iphone-4/specs.html 
29

 Sony Ericsson Xperia Arc S - http://www.sonymobile.com/se/products/phones/xperia-arc-s/ 
30

 Samsung Galaxy S2 - http://www.samsung.com/se/consumer/mobil/mobil/smartphones/GT-I9100LKANEE 

http://www.apple.com/se/iphone/iphone-4/specs.html
http://www.sonymobile.com/se/products/phones/xperia-arc-s/
http://www.samsung.com/se/consumer/mobil/mobil/smartphones/GT-I9100LKANEE
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Eftersom applikationen är webbaserad är det väldigt viktigt att tillräcklig anslutning av minst 

3G-kvalitet upprätthålls under hela mätperioden. Vid något tillfälle, när mottagningen 

försämrades, hann inte applikationen med att uppdatera i rätt tempo och applikationen nådde 

timeout. I en sådan situation måste användaren aktivt sätta på positionsövervakning på nytt. 

 

6.3.3 Andra noteringar 

 

Sammanställda testtillfällen tillsammans med generella tester utförda under applikationens 

utveckling, bjöd på lite ytterligare kunskap. Sony Ericsson Experia Arc S och Samsung 

Galaxy S2, som både är Android
31

-baserade smartphones bjuder på liknande 

inställningsmöjligheter. För att GPS-kontakt skulle garanteras var det tvunget att stänga av 

Googles platstjänster och enbart sätta igång GPS-baserad positionering. När detta var gjort, 

var det alltid möjligt att uppnå GPS-kontakt. 

 

Apples iPhone 4, med iOS 5, saknar denna funktionalitet. Här är det bara möjligt att stänga av 

eller sätta på Apples platstjänster, som i och för sig innefattar positionering med hjälp av GPS, 

men inte garanterar den. Eftersom GPS-kontakt uppnåddes till synes slumpmässigt, är det ett 

möjligt spår att undersöka om varför så skedde i framtiden. Det bör även tilläggas att liknade 

beteende uppmärksammades även på de Android-baserade enheterna, om platstjänster utöver 

GPS var påslaget. 

 

En annan notering gjord under testernas gång, är att om GPS-kontakt saknas, har färdmiljö 

stor betydelse. Vid färd i tätbebyggt område, levereras oftast riktigt hög precision på 

returnerad position. I många fall är den fullt jämförbar med GPS. Det är, som tidigare nämnts, 

dock inte möjligt att få värde på färdriktning och hastighet utan GPS-kontakt. Här är det även 

tydligt att ju glesare anslutningspunkterna är, desto sämre blir precisionen på returnerad 

position. Mycket talar för att det beror på de MAC-adressbaserade databaser som innehas av 

både Google och Apple, vilket tidigare diskuterats mer ingående i kapitlet om olika 

positioneringstekniker. 

7. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer resultatet i förhållande till forskningsfrågan, med underfrågor och 

hypotes att tolkas.  

 

7.1 Tillgänglighet för utvecklaren 
 

Det faktum att W3C Geolocation API är baserad på och används genom webbaserad teknik, 

ger även vid första anblick en aning om att tillgängligheten för utvecklare verkar vara hög. 

                                                 
31

 Android - http://www.android.com 

http://www.android.com/
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Stora delar av de material som presenterats i denna uppsats bekräftar den hypotes som sattes 

upp innan arbetet sattes igång. På vilket sätt lyckas då W3C Geolocation API motsvara dessa 

förväntningar? 

 

En viktig del för en utvecklare är att säkerställa att applikationen som utvecklas, klarar av att 

genomföra positionsförfrågningar och att leverera användarens position med tillräcklig 

precision. Med tillräcklig menas, tillräcklig för den typen av applikation som utvecklas. Alla 

användningsområden kräver inte en hundraprocentig precision på returnerad position.  

 

På grund av det breda stödet för olika typer av positioneringstekniker, klarar W3C 

Geolocation API av att returnera tillräckligt precisa positioner för alla möjliga applikationer. 

Då W3C Geolocation API inte lämnar någon information om vilken positioneringsteknik som 

använts, bör speciell hänsyn visas egenskapen accuracy (precision). Den används för att 

beskriva kvaliteten på den returnerade positionen för utvecklaren.  

 

Denna breda bas gör W3C Geolocation API till ett utmärkt val, både när det gäller utveckling 

av geomarketing-applikationer, som endast kräver positioneringsprecision på stadsbasis, eller 

mobilanpassade applikationer som kräver högre precision. 

 

Den funktionalitet som levereras av W3C Geolocation API, bör bedömas som fullt tillräcklig 

och ger stora möjligheter för utveckling av avancerade applikationer. För att uppnå detta, är 

det dock nödvändigt att integrera med andra API:er, vilket är lätt att uppnå på grund av det 

utbredda användandet av JavaScript. Demonstrationen av integration av kartstöd från Google 

Maps JavaScript API v3, bekräftar detta. 

 

Eftersom tekniken är webbaserad, ställer det höga krav på att stöd för API:n finns tillgängligt. 

Uppsatsens utredning visar på att alla moderna webbläsare har ett komplett stöd, vilket 

försäkrar utvecklaren om att applikationen som utvecklas blir tillgänglig till en bred bas 

användare. Tyvärr saknas stöd för äldre webbläsare, vilket kräver integration av andra API:er 

med geolocation-funktionalitet för att nå alla möjliga användare. I nuläget får det anses som 

ett minus för W3C Geolocation API, men i takt med att antalet användare som uppgraderar 

till moderna webbläsare ökar, kommer detta problem i framtiden att i stort sett elimineras. 

 

Att börja utveckla applikationer med W3C Geolocation API, kräver inga större resurser. När 

det kommer till utvecklingsverktyg räcker det med valfri texthanterare och en webbläsare med 

API-stöd, för tester under utveckling.  

 

Den kunskapsbas som krävs för att komma igång, behöver inte vara särskilt bred. För att 

bygga upp det grundläggande gränssnittet, krävs endast basal kunskap om HTML och CSS. 

För interaktion med W3C Geolocation API, behövs endast grundläggande JavaScript-

kunskaper. Även en utvecklare med begränsad kunskap på detta område, som däremot besitter 

grundläggande programmeringskunskap, klarar snabbt av att utveckla enklare applikationer. 
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Genomgången av W3C Geolocation API visar på att den är både lätt att förstå och jobba med. 

Detta innebär att tröskeln för den kunskapsbas en utvecklare behöver besitta sänks, vilket 

öppnar möjligheten för en helt ny typ av utvecklare. En utvecklare, som på grund av för 

dåliga kunskaper, inte tidigare haft möjligheten att utveckla positionsbaserade applikationer. 

Det är dock viktigt att även notera att W3C Geolocation API även ger erfarna utvecklare stora 

möjligheter att utveckla avancerade applikationer. Detta visar på ett tydligt sätt att W3C 

Geolocation API faktiskt gör utveckling av positionsbaserade applikationer mer tillgänglig för 

utvecklare i allmänhet. 

 

7.2 Resultat vid test av egenutvecklade applikationer 
 

De resultat som uppnåddes vid tester av de egenutvecklade applikationerna talar för att W3C 

Geolocation API bjuder på stora möjligheter, men att det även finns brister. Slutsatsen som 

kan dras, är att W3C Geolocation API på ett ypperligt sett kommer att klara av att lämna 

tillräcklig positioneringskvalitet för alla typer av applikationer som inte kräver GPS-kvalitet.  

 

Försöket med att utveckla en applikation likt en GPS för bil, uppvisade dock på de brister som 

nämndes i förra stycket. Smartphonen Apple iPhone 4, hade stundtals stora problem att 

upprätta GPS-kontakt, vilket medförde att tillräcklig precision inte uppnåddes. Detta 

medförde att applikationens mål, att agera färdguide, inte kunde uppnås.  

 

Vid test med Sony Ericsson Xperia S och Samsung Galaxy S2, var detta aldrig ett problem 

och konstant GPS-kontakt kunde uppnås och upprätthållas. Eftersom endast ett exemplar av 

utvalda smartphones var tillgängliga vid testtillfället, var det inte möjligt att fastställa om 

påträffade problem är generella eller om det endast är problem med just den enhet som 

användes. Mycket tyder dock på att det har med enheten att göra utan beror på begränsningar 

med Apples platstjänster. 

 

Ett annat problem med användning av W3C Geolocation API för detta ändamål, är det faktum 

att den är webbaserad. En fördel för många andra applikationer, men i detta fall en nackdel på 

grund av att god kvalitet på Internetförbindelsen måste upprätthållas för att även kvaliteten på 

applikationen ska upprätthållas. Under färd på landsbygd eller andra områden med sämre 3G-

täckning, kan detta ställa till problem. 

 

Sammanvägt innebär detta att W3C Geolocation API idag inte kan rekommenderas vid 

utveckling av nämnt användningsområde, då det krävs GPS-kontakt till nära 100%. Men med 

mer utförliga tester och bredare kunskap, kan denna rekommendation eventuellt ändras i 

framtiden. 
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7.3 Diskussion om vald metodik 
 

Den metodik som valdes för att arbetet med uppsatsen, har på ett bra sätt hjälpt till att uppnå 

uppsatta mål. För att vara kritisk bör dock några brister tas upp och diskuteras. 

 

Webbaserad geolocation är inte purfärsk, men ändå fortfarande på många sätt ett outforskat 

ämne. Specifikationen för W3C Geolocation API har ännu inte nått ett slutgiltigt stadium. 

Detta faktum har bidragit till att det inte i alla situationer varit lätt att hitta fullständigt 

tillförlitliga referenser. Om möjligt, hade det kunnat bidra till att ge uppsatsen ett högre 

vetenskapligt värde. 

 

Underfrågan om vilka krav på som ställs på utvecklaren i form av kunskap, hade kunnat ha 

undersökas på ett djupare sätt. Till exempel genom att be utvecklare med varierande 

kunskapsnivå att svara på frågor i exempelvis enkätform. Detta hade bidragit till ett bredare 

perspektiv och lagt mindre vikt av den personliga bedömning av presenterat material, som till 

huvudsakligen ligger till grund för de slutsatser som kunnat dras i denna uppsats. 

 

För att på ett mer ännu mer ingående sätt kunna ut utreda vad W3C Geolocation API erbjuder 

för funktioner och hur bra de löser utvecklarens problem, hade utveckling av mer avancerade 

applikationer, som sedan testats på ett mer ingående sätt varit en väg att gå. Detta hade då, på 

ett bättre sätt, kunnat visa på vad utvecklare kan förvänta sig att W3C Geolocation API har att 

erbjuda. 

 

8. Slutsatser 
 

Den information som uppsatsen presenterat tillsammans med utveckling och test av 

applikationer, har bidragit till en bra bild över vad W3C Geolocation API går för. Den breda 

bas av olika positioneringstekniker som är tillgängliga via API:n, ger utvecklaren möjlighet 

att utveckla applikationer för en rad olika användningsområden. Den enkla men kraftfulla 

funktionalitet som erbjuds, ger även mindre kunniga utvecklare chansen att snabbt utveckla 

meningsfulla applikationer. Det breda stödet i moderna webbläsare gör även att dessa 

applikationer kan nå en bred användarbas. 

 

De tester som genomförts visar på några möjliga fall där kvaliteten på geolocation-

applikationer kraftigt försämras. Men totalt sett visar presenterad information på att hypotesen 

att W3C Geolocation API gör utveckling av positionsbaserade applikationer mer tillgänglig 

för utvecklare, faktiskt stämmer. 
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9. Framtida arbete 
 

För att ytterligare spetsa till de slutsatser som dragits av presenterad information i denna 

uppsats, nämns här några alternativa vägar för framtida arbete på ämnet. 

 

Ett väg är att forska ytterligare på hur de platstjänster som Google och Apple tillhandahåller 

är uppbyggda och hur de fungerar. Detta skulle eventuellt kunnat bidra med att svara på 

frågan varför det inte är möjligt att uppnå GPS-kontakt vid nära 100% av alla tillfällen med 

Apple-baserade smartphones. 

 

En annan möjlig väg är att fortsätta med utvecklingen mot mer avancerade applikationer. 

Detta gör det möjligt att på allvar visa hur kraftfull W3C Geolocation API egentligen är vid 

utveckling av positionsbaserade tjänster. 

 

Integritetsproblem med nämnda applikationer har inte undersökts, utan endast nämnts lite kort 

vid några tillfällen. I takt med att utbudet av liknande tjänster ökar och mer information om 

våra positioner och rörelsemönster registreras, ställs även många frågor om hot mot den 

mänskliga integriteten. Detta spår kan användas för att ge ledning om hur 

positioneringsbaserade tjänster bör utvecklas i framtiden.  
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11. Appendix A 
 

Denna appendix innehåller fullständig koddokumentation för den enklare geolocation-

applikationen, "Applikation som visar nuvarande position på karta". 

 

Demonstration av applikationen är tillgänglig på följande adress. 

 

http://nobrainer.se/geo/basic/ 

 
 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>Applikation som visar nuvarande position på karta!</title> 

 <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"/> 

 <meta charset="utf-8"/> 

 <style type="text/css"> 

  * { margin: 0; padding: 0; } 

  html { height: 100%; } 

  body { position: relative; height: 100%; font: 15px arial; } 

  p { display: inline; padding: 0 4px; } 

  #map { height: 100%; } 

  #footer {  

   margin: auto; position: absolute; bottom: 0; left: 50%; width: 

320px;  

   margin-left: -160px; padding: 5px; background: #333333; background: 

rgba(0,0,0,0.75);  

   color: #ffffff; text-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5);  

  } 

 </style> 

 <script src="http://code.jquery.com/mobile/1.1.0/jquery.mobile-

1.1.0.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script> 

 <script type="text/javascript">  

  /* Funktionen kallas när sidan är färdigladdad */ 

  function successCallback(position) { 

   var map; 

   var coords = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude, 

position.coords.longitude); 

   

   /* Här setts alla inställningar för kartans egenskaper */

   

   var myOptions = { 

    zoom: 12, 

    center: coords,  

    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

    mapTypeControl: true, 

    mapTypeControlOptions: { 

     style: google.maps.MapTypeControlStyle.HORIZONTAL_BAR, 

     position: google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER 

    }, 

    panControl: false, 

    zoomControl: true, 

    zoomControlOptions: { 

http://nobrainer.se/geo/basic/
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     style: google.maps.ZoomControlStyle.LARGE, 

     position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT 

    }, 

    scaleControl: true, 

    scaleControlOptions: { 

     style: google.maps.ScaleControlStyle.LARGE, 

     position: google.maps.ControlPosition.LEFT_BOTTOM 

    }, 

    streetViewControl: true, 

    streetViewControlOptions: { 

     position: google.maps.ControlPosition.TOP_LEFT 

    }, 

    overviewMapControl: true 

   }; 

    

   /* Skapa en ny karta för denna applikation */ 

    

   map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), 

myOptions); 

    

   var marker = new google.maps.Marker({ 

      position: coords, 

      map: map, 

      title: "Detta är din nuvarande position!" 

   }); 

    

   map.setZoom(15); 

    

   var latitude = Math.round(position.coords.latitude * 1000) / 1000; 

   var longitude = Math.round(position.coords.longitude * 1000) / 1000; 

   var accuracy = Math.round(position.coords.accuracy * 10) / 10; 

    

   var geoInfo = ""; 

    

   geoInfo += '<p><b>La:</b> ' + latitude + '&deg;</p>'; 

   geoInfo += '<p><b>Lo:</b> ' + longitude + '&deg;</p>'; 

   geoInfo += '<p><b>Pre:</b> ' + accuracy + ' m</p>'; 

    

   document.getElementById("footer").innerHTML = geoInfo; 

  } 

   

  function errorCallback(error) { 

   switch (error.code) { 

    case error.PERMISSION_DENIED: 

     alert("Nödvändiga rättigheter för att utföra en 

positionsförfrågan saknas."); 

     break; 

    case error.POSITION_UNAVAILABLE: 

     alert("Applikationen misslyckades med att lokalisera din 

position."); 

     break; 

    case error.TIMEOUT: 

     alert("Positionsförfrågan tog för lång tid och nådde ett 

oplanerat avbrott."); 

     break; 

   } 

  } 
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function getLocation() {   

   var options = { 

    enableHighAccuray: true,  

    timeout: 5000 

   }; 

    

   if (navigator.geolocation) { 

    navigator.geolocation.getCurrentPosition(successCallback, 

errorCallback, options); 

   }  

   else { 

    alert("Din webbläsare saknar stöd för W3C Geolocation API!"); 

   } 

  } 

 </script> 

</head> 

<body onload="getLocation()"> 

 <div id="map"></div> 

 <div id="footer" data-role="footer" data-position="fixed">&nbsp;</div> 

</body> 

</html> 
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12. Appendix B 
 

Denna appendix innehåller fullständig koddokumentation för den mer avancerade 

geolocation-applikationen, "Positionsuppdatering för mobila enheter i rörelse". 

 

Demonstration av applikationen är tillgänglig på följande adress. 

 

http://nobrainer.se/geo/gps/v2/ 

 

 

index.html 

 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>JGPS 2.0</title> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"> 

 <meta name="viewport" content="width=320;"> 

 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">   

 <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

</head> 

<body> 

 <div id="wrapper"> 

   

  <div id="info-wrapper"> 

   <div id="info"> 

     

    <div id="properties"> 

     <div id="accuracy"> 

      <img class="small-image" alt="Precision" 

src="img/bullseye-64.png"> <span class="right">m</span> 

     </div> 

     <div id="heading"> 

      <img class="small-image" alt="Färdriktning" 

src="img/heading-64.png"> <span class="right">&deg;</span> 

     </div> 

    </div> 

    <div class="buttons-alt"> 

     <button class="settings"> 

      <img alt="Settings" src="img/settings-64.png"> 

     </button> 

     <button class="help">?</button> 

    </div> 

    <div id="button-wrapper" class="buttons"> 

     <button id="btn-on" class="on" 

onclick="initWatch()"></button> 

     <button id="btn-off" class="off" 

onclick="stopWatch()"></button> 

    </div> 

    <div id="speed"> 

     <span>km/h</span> 

    </div> 

     

http://nobrainer.se/geo/gps/v2/


Kandidatuppsats i datavetenskap (Blekinge Tekniska Högskola VT 2012) Jesper Jönsson 

 67 ( 76 ) 

 

   </div> 

  </div> 

     

  <div class="popup-wrapper"> 

   <div id="popup-help"> 

    <h2>Information om applikationen</h2> 

    <ul class="info-list"> 

     <li>Klicka på slidern (över off) för att starta 

automatisk positionsuppdatering.</li> 

     <li> 

      Klicka på slidern (under on) för att stoppa 

uppdateringen.  

      När knappen står i OFF-läge, är automatisk 

positionsuppdatering avstängd. 

     </li> 

     <li> 

      Klicka på knappen <img class="icon" alt="Precision" 

src="img/settings-64.png">  

      för att ta del av möjliga inställningar (Stöd saknas 

tyvärr i denna version). 

     </li> 

     <li>Ikonen <img class="icon" alt="Precision" 

src="img/bullseye-64.png"> anger positionens precision inom en radie i meter.</li> 

     <li> 

      Ikonen <img class="icon" alt="Färdriktning" 

src="img/heading-64.png">  

      anger enhetens färdriktning i grader  

      (N: 0&deg; eller 360&deg;, S: 180&deg;, Ö: 90&deg 

och V: 270&deg;). 

      </li> 

     <li>Vid 0- eller NAN-värden saknas GPS-kontakt.</li> 

    </ul> 

     

    <div class="copyright"> 

     Skapad av Jesper Jönsson &copy; 2012 

    </div> 

   </div> 

  </div> 

   

  <div id="map"></div> 

   

 </div>  

 <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script> 

 <script type="text/javascript" src="geolocation.js"></script> 

</body> 

</html> 
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geolocation.js 

 

 

var map; 

var marker; 

var coords; 

var watcher = null; 

 

function initialize() { 

 // Fånga fönstrets storlek och anpassa kartan efter fönstret 

 var mapHeight = $(window).height() - ($('#info-wrapper').height() + 9); 

 var theMap = $('#map'); 

  

 theMap.css('height', mapHeight); 

 $('#popup-help').css('height', mapHeight - 27);  

 $('#btn-off').text('OFF'); 

  

 $('.help').click(function() { 

  $('#popup-help').slideToggle(300); 

 }); 

  

 coords = new google.maps.LatLng(55.601, 13.001); // Malmö 

  

 var myOptions = { 

  zoom: 12, 

  center: coords, 

  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

  mapTypeControl: false, 

  panControl: false, 

  zoomControl: false, 

  scaleControl: false, 

  streetViewControl: false, 

  overviewMapControl: false 

 }; 

 

 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), myOptions); 

 

 google.maps.event.addListener(map, 'center_changed', function() { 

  window.setTimeout(function() { 

  map.panTo(marker.getPosition()); 

  }, 3000); 

 }); 

} 

 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

 

function updateMarker(coords) { 

 if(marker != undefined) { 

  marker.setPosition(coords); 

  map.panTo(coords); 

  map.setZoom(15); 

 } else { 

  var image = 'man-marker.png'; 

  marker = new google.maps.Marker({ 

   position: map.getCenter(), 

   map: map, 

   title: 'Din position!', 

   icon: image 

  }); 



Kandidatuppsats i datavetenskap (Blekinge Tekniska Högskola VT 2012) Jesper Jönsson 

 69 ( 76 ) 

 

  map.setZoom(15); 

 } 

} 

 

function successCallback(position) { 

 coords = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude, 

position.coords.longitude); 

  

 updateMarker(coords); 

   

 var accuracy = Math.round(position.coords.accuracy * 10) / 10; 

 var speed = position.coords.speed * 3.6; 

 var speedFormat = parseInt(speed); 

 var headingFormat = parseInt(position.coords.heading); 

  

 var propAcc = accuracy + ' m'; 

 var propHead = headingFormat + '&deg;'; 

 var propSpeed = '<p>' + speedFormat + '</p><span>km/h</span>'; 

  

 $("#accuracy span").html(propAcc); 

 $("#heading span").html(propHead);  

 $("#speed").html(propSpeed); 

} 

 

function clearOldValues() { 

 var propAcc = ' m'; 

 var propHead = '&deg;'; 

 var propSpeed = '<p></p><span>km/h</span>'; 

   

 $("#accuracy span").html(propAcc); 

 $("#heading span").html(propHead); 

 $("#speed").html(propSpeed); 

} 

 

function errorCallback(error) { 

 switch (error.code) { 

  case error.PERMISSION_DENIED: 

   buttonOff(); 

   alert("Nödvändiga rättigheter för att utföra en positionsförfrågan 

saknas."); 

   break; 

  case error.POSITION_UNAVAILABLE: 

   buttonOff(); 

   alert("Applikationen misslyckades med att lokalisera din 

position."); 

   break; 

  case error.TIMEOUT: 

   buttonOff(); 

   alert("Positionsförfrågan tog för lång tid och nådde ett oplanerat 

avbrott."); 

   break; 

 } 

} 

 

function buttonOn() { 

 var btnOn = $('#btn-on'); 

 var btnOff = $('#btn-off'); 

 var btnWrapper = $('#button-wrapper'); 
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 btnOff.text('');  

 btnWrapper.removeClass('buttons'); 

 btnWrapper.addClass('buttons-on');  

 btnOn.removeClass('on'); 

 btnOn.addClass('off-up'); 

 btnOff.removeClass('off'); 

 btnOff.addClass('on-down'); 

  

 btnOn.text('ON'); 

} 

 

function buttonOff() { 

 var btnOn = $('#btn-on'); 

 var btnOff = $('#btn-off'); 

 var btnWrapper = $('#button-wrapper'); 

  

 btnOn.text('');   

 btnWrapper.removeClass('buttons-on'); 

 btnWrapper.addClass('buttons'); 

 btnOn.removeClass('off-up'); 

 btnOn.addClass('on'); 

 btnOff.removeClass('on-down'); 

 btnOff.addClass('off'); 

  

 btnOff.text('OFF'); 

} 

 

function initWatch() { 

 var options = { 

  enableHighAccuray: true, 

  timeout: 50000 

 }; 

  

 if (navigator.geolocation) { 

  watcher = navigator.geolocation.watchPosition(successCallback, 

errorCallback, options); 

  buttonOn(); 

 }  

 else { 

  alert("Din webbläsare saknar stöd för W3C Geolocation API!"); 

 } 

} 

 

function stopWatch() { 

 if (watcher != null) { 

  navigator.geolocation.clearWatch(watcher); 

  watcher = null; 

  clearOldValues(); 

  buttonOff();   

 } 

} 
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style.css 

 

 

/************************************************************************** 

 STYLING för JGPS (Positionsuppdatering för mobila enheter i rörelse) 

 AV: Jesper Jönsson 2012 

**************************************************************************/ 

 

 

/********************************************************************* 

 GENERELL 

*********************************************************************/ 

 

* { 

 margin: 0; 

 padding; 0; 

} 

 

html {  

 height: 100%;  

} 

 

body {  

 height: 100%;  

 margin: 0;  

 padding: 0;  

 font: 16px sans-serif;  

 background: #f8f8f8;  

} 

 

p, span {  

 margin: 0;  

 padding: 0; 

 color: #444444; 

 text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,1); 

} 

 

/********************************************************************* 

 SIDUPPBYGGNAD 

*********************************************************************/ 

 

#wrapper {  

 margin: auto; 

 position: relative; 

} 

 

#info-wrapper { 

 padding: 4px 0; 

  

 background: #c8c8c8;  

 background: -webkit-linear-gradient(top, #c8c8c8, #a8a8a8); 

 background: -moz-linear-gradient(top, #c8c8c8, #a8a8a8); 

 background: linear-gradient(top, #c8c8c8, #a8a8a8); 

  

 border-bottom: 1px solid #333333; 

 box-shadow: 0 1px 10px rgba(0,0,0,0.35); 

}  

 

#info {  
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 overflow: hidden; 

 margin: auto; 

 width: 310px; 

 min-width: 310px; 

} 

 

#properties { 

 float: left; 

 margin-right: 4px; 

 width: 110px; 

 height: 70px; 

} 

 

 #accuracy, #heading { 

  position: relative; 

  display: block; 

  padding: 2px 7px;  

  width: 94px; 

  height: 28px; 

  line-height: 28px; 

   

  font-size: 14px; 

   

  background: #e8e8e8; 

  background: -webkit-linear-gradient(top, #e8e8e8, #f8f8f8); 

  background: -moz-linear-gradient(top, #e8e8e8, #f8f8f8); 

  background: linear-gradient(top, #e8e8e8, #f8f8f8); 

   

  border-radius: 6px;  

  border: 1px solid #777777; 

  box-shadow:inset 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.2); 

 } 

  

 #accuracy { 

  margin-bottom: 4px; 

 } 

 

 #speed { 

  position: relative; 

  float: left; 

  margin-left: 4px; 

  padding: 5px 8px;  

  width: 98px; 

  height: 60px; 

   

  background: #e8e8e8; 

  background: -webkit-linear-gradient(top, #e8e8e8, #f8f8f8); 

  background: -moz-linear-gradient(top, #e8e8e8, #f8f8f8); 

  background: linear-gradient(top, #e8e8e8, #f8f8f8); 

   

  border-radius: 6px;  

  border: 1px solid #777777; 

  box-shadow:inset 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.2); 

 } 

 

  #speed p {  

   margin: 2px 3px 0 3px; 

   font-size: 55px;  

   line-height: 55px;  
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   text-align: center;  

  } 

    

   #speed span { 

    position: absolute; 

    bottom: 1px; 

    right: 4px; 

    font-size: 10px; 

    text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.4); 

   } 

    

.popup-wrapper { 

 position: absolute; 

 top: 82px; 

 left: 0; 

 width: 100%; 

} 

 

#popup-help { 

 display: none; 

 overflow: auto; 

 margin: 3px auto; 

 padding: 8px; 

 width: 292px; 

 height: 220px; 

 background: #f8f8f8; 

 background: rgba(255,255,255,0.85); 

 color: #333333; 

 border-radius: 4px; 

 border: 1px solid #777777; 

 box-shadow:inset 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.2); 

} 

 

#map {  

 position: absolute; 

 z-index: -1; 

 width: 100%; 

 height: 285px; 

} 

 

/********************************************************************* 

 KNAPPBAKGRUND OCH KNAPPAR 

*********************************************************************/ 

 

.buttons { 

 float: left; 

 background: #e8e8e8; 

 border: 1px solid #777777; 

 border-radius: 4px; 

 box-shadow:inset 1px 1px 7px rgba(0,0,0,0.25); 

} 

 

.buttons-alt { 

 float: left; 

 margin-right: 4px; 

} 

 

.buttons-on { 

 float: left; 
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 background: #0b64c5; 

 background: -webkit-linear-gradient(left, #649dd9, #0b64c5); 

 background: -moz-linear-gradient(left, #649dd9, #0b64c5); 

 background: linear-gradient(left, #649dd9, #0b64c5); 

  

 border: 1px solid #777777; 

 border-radius: 6px; 

 box-shadow:inset 1px 1px 5px rgba(0,0,0,0.25); 

} 

 

button {  

 display: block; 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

 height: 35px; 

 width: 35px; 

 cursor: pointer; 

  

 background: #e8e8e8; 

 background: -webkit-linear-gradient(left, #f8f8f8, #d8d8d8); 

 background: -moz-linear-gradient(left, #f8f8f8, #d8d8d8); 

 background: linear-gradient(left, #f8f8f8, #d8d8d8); 

  

 font: 14px sans-serif;  

 font-weight: bold; 

 color: #ffffff; 

 text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.4); 

 border: none; 

} 

 

button.settings, button.help {  

 height: 34px; 

 font-size: 20px;  

 font-weight: bold; 

 color: #333333; 

 border-radius: 4px; 

 border: 1px solid #777777; 

 box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(255,255,255,1); 

} 

 

button.settings { 

 position: relative; 

 margin-bottom: 4px; 

} 

 

 button.settings img { 

  position: absolute; 

  top: 4px; 

  left: 5px; 

  width: 24px; 

  height: 24px; 

 } 

 

button.on, button.on-down { 

 color: #ffffff; 

 text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.3); 

 border: none; 

 border-bottom: 1px solid #a8a8a8; 
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 border-radius: 4px;  

 box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(255,255,255,1); 

} 

 

button.on-down { 

 border-bottom: none; 

} 

 

button.off, button.off-up { 

 background: none; 

 color: #777777; 

 text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.3); 

 border: none; 

 border-radius: 6px 6px 0 0; 

} 

 

button.off-up { 

 color: #ffffff; 

} 

 

/********************************************************************* 

 BILDER 

*********************************************************************/ 

   

.small-image { 

 position: absolute; 

 top: 5px; 

 left: 7px; 

 width: 22px; 

 height: 22px; 

} 

 

.icon { 

 width: 12px; 

 height: 12px; 

} 

 

/********************************************************************* 

 RUBRIKER 

*********************************************************************/ 

 

h2 { 

 font-size: 18px; 

 text-align: center; 

} 

 

/********************************************************************* 

 LISTOR 

*********************************************************************/ 

 

.info-list { 

 margin-top: 8px; 

 padding: 0; 

 list-style: none; 

 line-height: 1.5em; 

 font-size: 12px; 

} 

 

 .info-list li { 



Kandidatuppsats i datavetenskap (Blekinge Tekniska Högskola VT 2012) Jesper Jönsson 

 76 ( 76 ) 

 

  margin-bottom: 5px; 

  padding-bottom: 5px; 

  border-bottom: 1px dotted #999999; 

 } 

  

/********************************************************************* 

 EXRTA 

*********************************************************************/ 

 

.right {  

 float: right; 

} 

 

.copyright { 

 margin-top: 6px; 

 padding-top: 3px; 

 font-size: 13px;   

 font-weight: bold; 

 text-align: center; 

} 

 


