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Abstrakt 
Precis som titeln avslöjar handlar rapporten om att utveckla ett system som kan 
användas vid utvärdering av övningsmoment. Idag saknas ett liknande system som 
vara ett stöd för hemvärnets instruktörer vid utvärderingar som har till syfte  att öka 
förståelsen hos övande personal. Systemet består av en mobilapplikation och en 
webbapplikation. Mobilapplikationen loggar hur en soldat har framryckt under ett 
övningsmoment och sedan sammanställs data från en eller flera mobilapplikationer i 
en webbapplikation där data visas på en interaktiv karta. Kartan ger möjlighet att 
stega sig igenom händelseförloppet. Ett fungerande system utvecklades och nästan 
samtliga krav kunde uppfyllas. Tester visade att tekniken fungerade och några 
ytterligare utvecklingsmöjligheter identifierades.   



             
 
   
   
   

 
 

Innehåll 

1.	  Inledning .................................................................................................................... 1	  
1.1 Syfte ................................................................................................................................... 1	  
1.2 Frågeställningar ................................................................................................................. 1	  
1.3 Avgränsningar ................................................................................................................... 1	  

2.	  Förutsättningar och krav ......................................................................................... 2	  
2.1 Krav på webbapplikationen ............................................................................................... 2	  
2.2 Krav på mobilapplikationen .............................................................................................. 2	  
2.3 Systembeskrivning ............................................................................................................. 2	  

3.	  Genomförande ........................................................................................................... 4	  
3.1	   Planering ........................................................................................................................... 4	  
3.2	   Webbapplikationen ........................................................................................................... 4	  

3.2.1 Leaflet.js JavaScript bibliotek för interaktiva kartor .............................................. 4	  
3.2.2 trackSlider.js ............................................................................................................ 4	  
3.2.3 rangeslider.js ........................................................................................................... 5	  
3.2.4 jQuery.js .................................................................................................................. 5	  
3.2.5 Säkert inloggningssystem ........................................................................................ 5	  
3.2.6 Databasmodellen ..................................................................................................... 7	  

3.3 Mobilapplikationen ............................................................................................................ 7	  
3.3.1 Loggning av GPS-koordinater ................................................................................ 7	  
3.3.2 Kommunikation mellan mobilapplikation och webbserver ..................................... 8	  
3.3.3 Databashantering i Android mobiltelefoner ........................................................... 8	  

3.4 Utvecklingsmiljö ............................................................................................................... 8	  
4.	  Testning av systemet ................................................................................................. 9	  

4.1 Funktionstester ................................................................................................................... 9	  
4.2 Användningstest av systemet under Krigsförbandsövning 2014 ...................................... 9	  

5. Resultat .................................................................................................................... 10	  
5.1 Utvecklingsmöjligheter webbapplikationen .................................................................... 10	  

5.1.1 Bevakning av rörelser i realtid .............................................................................. 10	  
5.1.2 Verktyg för att lägga till symboler och text i kartbilden ....................................... 11	  
5.1.3 Export och utskrift funktionalitet ........................................................................... 12	  

5.2 Utvecklingsmöjligheter för mobilapplikationen .............................................................. 12	  
6. Diskussion (erfarenheter och rekommendationer) .............................................. 13	  

6.1 Säkerhet ........................................................................................................................... 13	  
6.2 När är systemet tänkt att användas .................................................................................. 14	  
6.3 Problem och lösningar ..................................................................................................... 14	  

7. Slutsats ..................................................................................................................... 14	  
7.1 Svar på frågeställningen .................................................................................................. 14	  
7.2 Framtiden ......................................................................................................................... 15	  

8. Referenser ................................................................................................................ 16	  
9. Bilagor ...................................................................................................................... 17	  

9.1 Viewmap.php ................................................................................................................... 17	  
9.2 trackSlider.js .................................................................................................................... 18	  



 

  1             
 

1. Inledning 
Inom försvarsmakten finns det idag hjälpmedel för att kartlägga hur enheter och 
förband har framryckt under övningar samt vidtagit för åtgärder vid olika situationer 
som uppstått. Den information som samlas in kan i senare läge vara till hjälp vid 
värdering av förbandet eller enheten. Dessa hjälpmedel är i regel dyra och finns i 
begränsad omfattning. Inom hemvärnet saknas det idag hjälpmedel för förbandschefer 
eller instruktörer som kan användas under utvärdering av ett genomfört 
övningsmoment. Värdering menas med att man betygsätter ett förband i en viss 
förmåga och utvärdering kan vara en direkt återkoppling på vad som kan förbättras 
efter ett genomfört övningsmoment. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med detta projekt har varit att se om det är möjligt att utveckla ett kostnads 
effektivt system som kan vara till hjälp vid utvärderingar. Målet vid en utvärdering är 
att öka förståelsen hos enskilda soldater eller chefer för den verksamhet man bedriver 
för stunden. Genom att ge instruktören för övningen möjligheten att visa en 
övergripande bild på en digital karta och stegvis gå igenom händelseförloppet med den 
övande truppen kommer förståelsen att öka. Idag kan man om tid medges bygga en 
terrängmodell av området som man kan peka i under utvärderingen. Om terrängmodell 
saknas säger erfarenheten att mycket tid kommer att gå åt för varje grupp då de först 
ska förklara vart i terrängen de framryckte och regel så kommer personerna peka på 
punkter som troligtvis är dolda istället för att förklara varför de framryckte på den 
platsen. Med den övergripande bilden menas att man inte bara fokuserar på vad den 
enskilde soldaten har gjort utan man tittar på en högre nivå t.ex. hur en grupp, pluton 
eller ett kompani, dvs alla beståndsdelar har agerat under ett moment.  
 
Detta system kan även vara ett stöd till att svara på frågorna: 
 

• Vad hände? 
• Hur uppfattade du händelsen vid den här positionen? 
• Vad tänkte eller kände du? 
• Vad har du lärt dig av detta? 
• Hur ska vi göra nästa gång? 

 

1.2 Frågeställningar 

Detta projekt skulle svara på frågorna: 
 

• Är det möjligt att skapa ett system där man kan dra nytta av befintlig teknik 
som kan köpas över hylla till ett lågt pris? 

 
• Vilka ytterligare funktioner skulle kunna tillföras systemet för att bidra till att 

öka förståelsen hos soldaterna efter genomförda övningsmoment? 
 

1.3 Avgränsningar 

Tanken med detta projekt är inte att skapa en färdig produkt som ska släppas på 
marknaden utan testa tekniken bakom och se om det är genomförbart att ta fram ett 
enkelt och kostnadseffektivt system som kan vara till hjälp. På grund av tidsbrist har 
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vissa önskvärda funktioner inte implementerats dock har tekniken som de skulle 
bygga på har används på andra ställen. 
 
 

2. Förutsättningar och krav 
Det viktigaste kravet på hela systemet, som består av både en webbapplikation och en 
mobilapplikation, var att utveckla en prototyp där den grundläggande funktionaliteten 
fungerade så tester på tekniken kunde genomföras samt kunna få möjligheten dra 
lärdomar från användartester av systemet.  
 

2.1 Krav på webbapplikationen  

De grundläggande kraven som webbapplikationen skulle uppfylla var följande: 
 

• Säker inloggning med lösenord. 
• Anpassad både för stationär dator och surfplatta. 
• Övningar delas in i övningsmoment där varje moment innehöll ett eller flera 

lager (skikt på kartbilden) där varje lager motsvarade en GPS. 
• Varje lager som innehåller GPS-punkter skulle visas på karta samt de skulle 

kunna tändas samt släckas. 
• GPS-punkterna skulle kunna tändas samt släckas med en slider kontroll som 

reglerar tiden. 
• Grafiska gränssnitten skulle vara enkelt och stilrent för bra användarvänlighet. 

 

2.2 Krav på mobilapplikationen 

De grundläggande kraven som mobilapplikationen skulle uppfylla var följande: 
 

• Logga GPS-koordinater med tidstämpel. 
• Spara koordinater till ett visst id som i sin tur var kopplat till ett 

övningsmoment.  
• Möjlighet att ladda upp data till en webbserver som kör webbapplikationen. 
• Design och layout skulle vara en enkel och användarvänlig. 

 

2.3 Systembeskrivning 

Systemet består av två delar, en webbapplikation som körs på en webbserver med en 
MySQL databas samt en mobilapplikation som kan köras på en enhet som har 
Android som operativsystem samt även har en GPS-mottagare. Mobilapplikationen 
nyttjar enhetens GPS-mottagare för att logga koordinater under ett övningsmoment 
som sedan laddas upp till en webbserver och via en webbapplikation kan man se hur 
olika enheter har rört sig kopplat till tid.  
 En förenklad beskrivning av de olika delmomenten som användarna av systemet 
går igenom kan vi se på Bild 1 nedanför. Olika användare genomför olika delmoment. 
 



 

  3             
 

 
Bild 1. Förenklad bild som beskriver delmomentet när man använder systemet. 

 
1. Förberedelser 
Inför en övning som ska genomföras skapar en övningsledare en övning samt ett eller 
flera tillhörande övningsmoment. Till varje enskilt övningsmoment lägger man till en 
eller flera GPS-enheter med unika ”tracker id” som automatgenereras. Till detta 
”tracker id” knyts ett lösenord som används vid uppladdning av data från GPS-enheten 
till webbservern. Med GPS-enhet menas en mobiltelefon eller surfplatta med en GPS-
mottagare som hädanefter benämns som enhet. De soldater som är utsedda att bära en 
enhet under övningsmomentet får detta ”tracker id”. När mobilapplikationen startas 
anger soldaten sitt tilldelade ”tracker id” manuellt och därefter behöver soldaten bara 
starta loggningsfunktionen för att logga GPS-koordinater.  
 
2. Loggning av positioner 
Vid övningsmomentets början när soldaterna startar loggningsfunktionen sparas 
koordinater för varje 15:e meter som soldaten rör sig till en databas i enheten. När 
övningsmomentet är slutfört stoppar soldaten loggningsfunktionen. Värt att nämna är 
att ingen kommunikation sker till webbservern under detta delmoment då enheten inte 
är beroende av internet under detta skede, däremot måste GPS-mottagaren vara 
aktiverad på enheten samt mottagning av GPS-signaler är en förutsättning. 
 
3. Uppladdning till webbserver 
Efter övningsmomentet har slutförts anger soldaten lösenordet samt klickar på 
knappen ”Skicka data”. De sparade koordinaterna skickas till webbservern och 
innehåller förutom longitud och latitud även en tidstämpel samt ”tracker id”. När 
uppladdningen har genomförts raderas data i enhetens databas. 
    
4. Presentation  
När alla koordinater för de olika enheterna har laddats upp kan en övningsledare visa 
kartbilden där man nu kan se hur soldaterna eller grupperna har rört sig under 
övningsmomentet. Man kan nu få en samlad bild som kan används under diskussioner 
och utvärderingar.    
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3. Genomförande 

3.1 Planering 

Detta system med både en webbapplikation och en mobilapplikation bygger på olika 
typer av färdiga moduler eller färdiga kod bibliotek. Det innebär att man måste förstå 
hur de fungerar enskilt för att sedan veta hur man senare får de att fungera tillsammans 
i den egna lösningen. I början av projektet analyserades de olika större delmomenten 
som systemet kunde brytas ned i och som eventuellt kunde vara svåra att genomföra. 
Målet var att få delmomenten att fungera med så lite kod som möjligt för att därefter 
utöka funktionalitet och för att slutligen slå ihop de delmoment som byggde på 
varandra. 
 
Listan nedanför visar de olika delmomenten som analyserades och som i sin tur kunde 
utgöra risker och försena utvecklingen: 
 

• Kart lösningen. 
• Slider kontrollen för mer interaktiv karta. 
• Kommunikation mellan mobilapplikationen och webbservern. 
• Säker inloggning på webbapplikationen. 
• Anpassning för surfplatta med touchkontroller. 
• Loggning av GPS-koordinater på mobilapplikationen. 
• Databas hantering på mobilapplikationen. 

 
Den del som prioriterades och bedömdes svårast att hantera var kart lösningen med 
Leaflet.js[1] som är ett färdigt programbibliotek för att infoga interaktiva kartor på 
webbsidor, se 3.2.1 för närmare beskrivning. En anledning till att det bedömdes som 
svårast var att det inte fanns lika mycket information om olika implementeringar eller 
hjälpguider som det fanns till utveckling av mobilapplikationer av Android.  
 

3.2 Webbapplikationen 

Webbapplikationen består av många olika funktioner men väljer att beskriva några av 
de viktigaste funktionerna samt de mest intressanta skripten.  

3.2.1 Leaflet.js JavaScript bibliotek för interaktiva kartor 
Leaflet.js[1] är ett JavaScript bibliotek för att skapa interaktiva kartor som kan infogas 
på webbsidor. Biblioteket är utvecklat av Vladimir Agafonkin men ett antal personer 
utvecklar och bidrar med olika plugin till Leaflet.js.  
  

3.2.2 trackSlider.js  
För att ge kartbilden en slider kontroll så att användaren kan stega igenom 
händelseförloppet utvecklades ett eget plugin (trackSlider.js) till Leaflet.js. Plugin 
trackSlider.js tar emot JSON-objekt (beskrivning av JSON-objekt se 3.3.2) som bl.a. 
innehåller information om vilken enhet som har gjort loggningen (tracker id), namn, 
longitud, latitud, färgval på kartpunkten och tidsstämpel. Nedanför ser vi exempel på 
hur man lägger till trackSlider.js till en webbsida med Leaflet.js. Som vi ser tar den 
emot en Array med JSON-objekt. 
 

var ani = new TrackSlider({jsonData: jsonArray});  
 
// Zoomar in kartan till den första punkten. 
ani.setViewToFirstMarker(15); 



 

  5             
 

 
Det första vårt plugin gör är att sätta slider kontrollens min och max värde till de 
tidpunkter när första och sista koordinaten loggades. Detta gör vi genom att gå igenom 
samtliga JSON-objekt och titta på tidsstämpeln för att hitta högsta och lägsta värdet. 
Därefter skapar vi så kallade layerGroups som är ett Leaflet.js objekt som låter oss 
gruppera alla koordinater som tillhör samma enhet i ett och samma lager på kartan. 
För att skapa de olika layerGroup som vi behöver går vi igenom samtliga JSON-objekt 
och tar ut de olika namnen som vi hittar i JSON-objekten. LayerGroup ger oss 
möjlighet att tända och släcka de olika lagerna på kartan. Se bild 2. 
 

 
Bild 2. Kontroll för att tända och släcka olika lager (layerGroups) på kartan. 

 
När användaren stegar sig fram med hjälp av slider kontrollen kontrolleras samtliga 
JSON-objekt igen och de som har en tidstämpel som är lägre än värdet på slider 
kontrollen skickas till metoden addMarkerToMap(). Metoden addMarkerToMap() 
lägger till objektet på kartan som en cirkel. Objektet läggs dessutom till i rätt 
layerGroup. Om värdet på slider kontrollen är lägre än tidstämpeln på JSON-objekten 
körs metoden removeMarkerFromMap() som tar bort objekten från kartan. 

3.2.3 rangeslider.js 
Rangeslider.js[2] är ett enkelt, litet samt snabbt JavaScript/jQuery skript som 
modifierar en HTML5 slider kontroll. Används på kartbilden för att reglera tiden samt 
för att göra kontrollen mer pekskärms vänlig. Slider kontrollens design har ändrats för 
att passa webbapplikationen design bättre. Se bild 3. 
 

 
Bild 3. Slider kontroll som lägger till eller tar bort punkter på kartan. 

3.2.4 jQuery.js 
jQuery.js[3] är ett snabbt JavaScript bibliotek som underlättar programmering av 
interaktiva webbsidor. jQuery erbjuder metoder som gör DOM manipulation, 
händelsehantering, animation och AJAX-hantering lättare.  jQuery är ett krav för att 
sliderrange.js skall fungera. 

3.2.5 Säkert inloggningssystem 
För att skapa någon form av ett säkert inloggningssystem så finns det ett antal hot och 
risker som man måste tänka på. Detta är ett komplext ämne och det går att fördjupa sig 
mycket inom. Webbapplikationen har fått skydd mot några av de vanligt 
förekommande hoten och det är följande: 
 

• SQL-Injektion[4]. där en användare skickar in skadlig kod i en databasfråga 
och kan på så sätt kringgå inloggningssystem eller manipulera data 

• Brute force[5] attack är en teknik för att knäcka lätta lösenord. Ett program 
försöker logga in genom att testa vanligt förekommande lösenord som tex 
ordet password.  
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• Regnbågstabeller[6] består av textsträngar som är resultat från kryptering av 
ord. En hacker att jämföra en annan textsträng och om de matchar kan de få ut 
original ordet.  

 
Webbapplikationen använder sig av PDO (PHP Data Object) som är ett nyare 
gränssnitt för att arbeta mot databaser. PDO är väldigt flexibelt och kraftfullt men 
samtidigt även enkelt att arbeta med. För att skydda oss mot SQL-Injektion använder 
vi av oss metoden prepare() som ger oss möjligheten att skapa fördefinierade SQL-
frågor samt en tillhörande parameterlista. När vi kör själva frågan med metoden 
execute() kommer PDO automatiskt städa bort skadlig kod från den data som en 
användare angett. Nedanför ser du exempel på en fördefinierad SQL-fråga, 
parameterlista samt körningen av frågan. 
 

// SQL-frågan i en variabel. 
$query = "SELECT 1 FROM users WHERE username = :username";   
 
// Parameterlista, input från användare via $_POST['username'] variabeln.  
$query_params = array(':username' => $_POST['username']);  
 
try{ 
  // Preparemetoden                          
  $stmt = $db->prepare($query); 
  // Exekvering av frågan.               
  $result = $stmt->execute($query_params);           
} 

 
Vi vill kryptera samtliga lösenord i databasen så om någon får tillgång till den kan de 
inte läsa lösenorden, utan de ser en krypterad textsträng av lösenordet.  Vi krypterar 
lösenorden med en hash-metod som finns i PHP. Detta är en envägkryptering som ger 
oss en lång tecken sträng som utdata. Denna sträng är svår läst samt är svår att  
dekryptera tillbaka till ursprungsordet, dvs den fungerar bara åt ena hållet.  

När vi registrerar en användare hashar vi lösenordet och sparar den nya 
textsträngen (tex vi säger att ordet blåboll ger oss textsträngen e2rf3g4) i databasen. 
När användaren gör en inloggning så använder vi hash-metoden igen på det lösenord 
som användaren har angett. Om användaren har angett rätt lösenord (blåboll) så ska 
det ge oss samma textsträng som vid registreringen (e2rf3g4) och om de matchar 
skapas en Session som håller användaren inloggad. 

Problemet som nu finns är om en hacker kommer över databasen så kan man 
jämföra de krypterade textsträngarna mot textsträngar som finns i regnbågstabeller. 
För att göra varje hash unik i vår databas saltar vi vårat hash med en slumpmässig 
textsträng. När databasen innehåller unika hash kommer det ta betydligt längre tid och 
mer kraft för dekryptera samtliga lösenord i databasen. Nedanför ser du exempel på 
hur man kan använda sig av hash-metoden med salt. 
  

// Skapar ett 8-byte slumpmässigt stort salt.  
$salt = dechex(mt_rand(0, 2147483647)) . dechex(mt_rand(0, 2147483647)); 
 
// Hashar lösenorden tillsammans med salt.  
$password = hash('sha256', $_POST['password'] . $salt); 
 

För att skydda sig mot brute force attacker på flera olika sätt, tex kan en användare få 
ett begränsat antal försök att logga in eller kan man slöa ner inloggningen så varje 
gissning från attackeraren tar längre tid och tar mer processorkraft. Man kan även 
använda sig av en lösning där användaren måste svara på ett matematiskt problem 
samtidigt som man anger inloggningsuppgifter. Nedanför ser vi ett exempel på att slöa 
ner inloggningen som används vid inloggningen på webbapplikationen. Vi kör hash-
metoden 65536 gånger till, detta gör att för varje gissning av lösenordet körs hash-
metoden 65537 gånger och om vi bara hade nöjt oss med köra metoden en gång så 
hade hackern kunnat göra 65536 nya gissningar på samma tid istället för en gång. 

 
for($round = 0; $round < 65536; $round++){ 
   $password = hash('sha256', $password . $salt);           
} 
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3.2.6 Databasmodellen 
Databasen består av fem tabeller där users tabellen är fristående medans de övriga 
tabellerna har relationer mellan sig. 
 

 
Bild 4. Databasmodell där vi ser de olika tabellerna och deras relationer. 

3.3 Mobilapplikationen 

3.3.1 Loggning av GPS-koordinater 
För att enheten ska logga koordinater när den ligger i soldatens ficka måste vi använda 
oss av Services som finns i Android. Problemet är att vanliga applikationer kräver 
interaktion från användaren för applikation ska fortsätta vara aktiv annars pausas 
körningen av applikationen tills användaren gör något. Vi vill att applikationen ska 
köras utan att pausas och då är Services lämpligt att använda sig av. Services är en 
applikation i Android som körs i bakgrunden tills vi väljer att avslutar den.  
När vi startar en Services gör vi en kontroll om det finns GPS-mottagning och om så 
är fallet börjar applikationen logga koordinater, annars visas ett felmeddelande. När 
användaren har rört sig ett antal meter eller en viss tid har passerat får applikationen 
en ny uppdaterad koordinatpunkt som vi sedan sparar tillsammans med  ”tracker id” i 
enhetens databas. Nedanför ser vi två intressanta metoder som vi har i vår egen 
Services klass (GpsService.class). Metoden onCreate() körs när vår Services skapas 
och vi kan se olika inställningar vi kan göra. Vi ser även tidsintervallet (60000 
millisekunder) samt antal meter (15) som avgör när vi får en ny koordinat som vi kan 
spara till databasen.  

 
@Override 

 public void onCreate() { 
   Toast.makeText(getApplicationContext(), "Service Created", 1).show(); 
   super.onCreate(); 
 
   // GPS Settings 
   Criteria oGPSSettings = new Criteria(); 
   oGPSSettings.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE); 
   oGPSSettings.setSpeedRequired(true); 
   oGPSSettings.setAltitudeRequired(true); 
   oGPSSettings.setBearingRequired(false); 
   oGPSSettings.setCostAllowed(false); 
   oGPSSettings.setPowerRequirement(Criteria.POWER_MEDIUM); 
 
   // skapa en referens till LocationManager. 
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   oLoc = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
   provider = oLoc.getBestProvider(oGPSSettings, true); 
 
   if (provider != null) { 
     oLoc.requestLocationUpdates(provider, 60000, 15, this);   
   } else { 
     Toast.makeText(getBaseContext(), "No GPS signal",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
   } 

} 

 
Metoden onLocationChanged() anropas när vi får en uppdatering och en ny koordinat. 
Vi hämtar ut latitud och longitud från objektet location och anropar därefter metoden 
addPoint() som vi har i vår databas klass MySQLiteHelper.class. 
 

   @Override 
 public void onLocationChanged(Location location) { 
   CurrentLocation = location; 
   String sLat = " " + CurrentLocation.getLatitude(); 
   String sLon = " " + CurrentLocation.getLongitude(); 
   MySQLiteHelper db = new MySQLiteHelper(this); 
    

  // spara en koordinat till databasen. 
    db.addPoint(new Point(trackerId, CurrentLocation.getLatitude(), CurrentLocation 
   .getLongitude(), null)); 

} 

3.3.2 Kommunikation mellan mobilapplikation och webbserver 
När användaren vill skicka upp koordinaterna använder vi av oss HTTP protokollet [7] 
för att skicka data mellan webbserver och mobilapplikationen. Data skickas som 
JSON-objekt[8] (JavaScript Object Notation) som består av nycklar med ett värden. 
En fördelen med JSON är att det är ett kompakt textbaserat format som är läsbart för 
människan. Nedanför ser vi exempel på ett JSON-objekt som skickas från 
mobilapplikation till en PHP-fil på webbservern. Nycklarna ser du till vänster och 
värdena till höger. 
 

[{ 
 ”trackerId” : ”9314”, 
 ”latitude”  : ”60.669793”, 
 ”longitude” : ”17.20424921”, 
 ”time”      : ” 1400491921” 
 
},{ 
 ”trackerId” : ”9314”, 
 ”latitude”  : ”60.669792”, 
 ”longitude” : ”17.20424933”, 
 ”time”      : ” 1400491999” 
 
}] 

 
 

3.3.3 Databashantering i Android mobiltelefoner 
För att undvika att bli beroende av tillgång till internet under fasen där vi loggar 
koordinater väljer vi att spara koordinater i enhetens databas. Vi kan därefter ladda 
upp data till webbservern när vi har tillgång till internet. I en Android enhet finns det 
en mindre databashanterare SQLite som vi använder oss av för att spara vår data i. 
Databasen har en tabell med följande fält: id (unikt värde), ”tracker id”, latitude, 
longitude och time.  
 

3.4 Utvecklingsmiljö 

Utveckling har skett på en lokal dator som kört MAMP som webbserver, som har stöd 
för PHP och MySQL. Webbapplikationen har efter utvecklingsarbetet laddats upp på 
ett webbhotell så att användar- och funktionstester har kunna genomföras i en riktig 
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miljö. För utveckling av mobilapplikationen har Andriod Developer Tools använts och 
testning av mobilapplikationen har skett på en Sony Xperia Tipo med Android 4.4.  
 

4. Testning av systemet 

4.1 Funktionstester 

Ett flertal funktionstester av både webbapplikationen och mobilapplikationen har 
genomförts löpande under utvecklingen för att se om de olika delarna fungerar som 
tänkt. När det gäller mobilapplikationen utfördes ett antal tester för att hitta en lämplig 
inställning av GPS-mottagaren som reglerar när vi vill få nya koordinater. Om man 
ställde in så vi skulle få nya koordinater så fort vi rörde oss så skulle det ge oss 1000-
tals punkter bara för en kort sträcka och det finns inget behov av en sådan uppdatering. 
Lämpligaste värdet för en uppdatering var efter 15:e meter eller var 60:e sekund. 
 

4.2 Användningstest av systemet under Krigsförbandsövning 2014 

System fick sitt första stora test när hemvärnet ur Gävleborgsbataljonen genomförde 
sin krigsförbandsövning 2014. Krigsförbandsövning även kallad KFÖ är en av två 4-
dagars övning som genomförs för hemvärnets personal varje år. Under denna KFÖ 
genomfördes ett enkelt användartest där inför ett tillämpad (händelsestyrd) övning 
utrustades en plutonchef och två gruppchefer med varsin enhet. Målet med testet var 
att se om systemet fungerade i sin rätta miljö och under längre tid. Delmålet var även 
att få in en större många data för att se om webbapplikationen kunde hantera att rita ut 
en stort antal punkter på kartan. Slutresultatet av detta test som varade ca 4 timmar var 
följande: 
 

• En enhets GPS-mottagare aktiverades inte, okänt varför. 
• Två enheter loggade ca 3000 koordinater. 

 
Under denna övningen fanns det ingen tid att genomföra en presentation av 
slutresultatet inför den deltagande styrkan men en skärmdump på kartbilden visades i 
efterhand på facebook med en förklaring, bilden som visades ser ni nedanför. 
Slutsatsen var att soldaterna tyckte det verkar som ett lovande system och de vill att 
systemet används i liknande situationer i framtida övningar.   
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Bild 5. Här kan man se hur en plutonchef (orange) och en gruppchef (grön) har framryckt 

under anfallet mot Gävlehamn. 

5. Resultat 
Slutresultatet blev en fungerande prototyp där de flesta funktioner enligt önskemål 
implementerades fullt ut. Några utvecklingsmöjligheter som identifierades listas 
nedanför. 

5.1 Utvecklingsmöjligheter webbapplikationen 

Under arbetets gång har några utvecklingsmöjligheter kartlagts som skulle kunna vara 
ytterligare ett lyft för webbapplikationen. De tre som är mest intressanta är bevakning 
av rörelser i realtid, verktyg för att rita alternativ lägga till information i kartbilden 
samt export eller utskrift funktionalitet. 
 

5.1.1 Bevakning av rörelser i realtid 
Den nuvarande lösning bygger på att t.ex. en grupps rörelser loggas och i efterhand 
när ett moment är avslutat så laddas informationen upp till en webbserver. Det skulle i 
vissa lägen vara av intresse att kunna bevaka rörelser i realtid som övningsledare och 
på så sätt få möjlighet att korrigera eller vidta olika åtgärder under momentets gång. 

För att skapa en realtidslösning kan man använda sig av push-teknik och 
tillskillnad för pull-teknik som nuvarande system baseras på där data hämtas vid en 
förfrågan t.ex. när användaren klickar på en knapp eller när en sida laddas, så görs en 
förfrågan till en webbserver som hämtar det data som finns tillgängligt. Med push-
teknik så trycker webbservern ut ny information till de klienter som är anslutna utan 
att den förfrågan från klienten har gjorts.  

Det finns ett antal olika metoder för att åstadkomma en realtidslösning och några 
exempel är utvecklingsplattformen Flash som har stöd för Real Time Messaging 
Protocol, XHRStreaming och WebSockets. Dock bör denna funktionalitet begränsas 
till enbart övningsledaren så soldater inte får för mycket information om position på 
egna soldater eller eventuella figuranter.  

Kopplat till säkerhet bör man även beakta att en realtidslösning berättar var 
personer finns här och nu och det kan finnas en risk med att kriminella personer som 
vill komma åt vapen och ammunition vet var detta finns vid en viss tidpunkt. Normalt 
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vill försvarsmakten begränsa den information som förklarar var vapen och 
ammunition finns. 
 

5.1.2 Verktyg för att lägga till symboler och text i kartbilden 
Efter att ha genomfört ett antal enklare demonstrationer av webbapplikationen så har 
det kommit fram att man bör kunna lägga till olika symboler samt text i kartbilden. 
Detta så man kan förklara eller förtydliga olika steg eller händelser. Det finns ett 
färdigt plugin Leaflet.draw[9] som kan användas till Leaflet.js som har stöd för att 
kunna rita linjer, cirklar, rektanglar mm i kartbilden. Bilderna 6 och 7 visar hur 
kartbilden kan förbättras: 
 

 
Bild 6. Skärmdump på nuvarande kartbild. 

 
 
 



 

  12             
 

 
Bild 7. Kartbild som har modifierats i ett bildprogram. 

5.1.3 Export och utskrift funktionalitet  
Att enkelt kunna exportera kartbilden med symboler och text till ett PDF dokument 
eller möjlighet att kunna skriva ut kan vara ett bra komplement om man vill dela ut en 
slags sammanfattning till de deltagande soldaterna efter ett genomfört övnings-
moment. 
 

5.2 Utvecklingsmöjligheter för mobilapplikationen 

I dagsläget har mobilapplikationen få funktioner och i stort ska den logga koordinater 
när soldaten som bär enheten framrycker under ett övningsmoment. För att samla mer 
information om ett moment kan man utöka mobilapplikationen med nya funktioner. 
Man kan ha två olika roller, en roll för soldaten som bara ska logga koordinater samt 
en roll för övningsledaren där man kan ha snabbvalsknappar för de vanligaste 
händelserna. Ett exempel på en snabbvals knapp kan vara olika markeringar som en 
tjänstehund kan göra, man väljer hund markering därefter typ av markering och när 
man trycker på spara så loggas även positionen för händelsen. Denna information kan 
vara av stort intresse när man genomför en utvärdering. En enkel karta som visar egen 
och deltagarnas position kan även vara bra för snabbt kunna utföra olika åtgärder. Det 
är inte svårt att implementera dessa funktioner i mobilapplikationen då tekniken för att 
få detta att fungera redan har används i nuvarande version.     
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Bild 8. Exempel på hur snabbvalsknappar skulle kunna fungera. 

 
 

6. Diskussion (erfarenheter och rekommendationer) 

6.1 Säkerhet 

Försvarsmakten reglerar i en handbok[10] om hur anställda får hantera IT-utrustning, 
lagringsmedier som USB-minnen samt programvaror eller IT-system. Det ställs hårda 
krav för att man vill undvika att känslig information hamnar i orätta händer. Alla 
programvaror som används i försvarsmakten skall vara auktoriserade. 

När och om man ska använda sig av liknande system där man kartlägger något 
och dessutom sparar informationen på publika servrar så finns det några risker. Det 
som kan vara känsligt i detta fall är att det är stridsteknik som utvärderas, men den typ 
av stridsteknik hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna bedriver är ren 
infanteristrid och de reglementen som reglerar detta är öppen information. Dock om 
mer specialiserade förband eller förband som tränar inför utlandsmissioner använder 
sig av detta system finns stor risk att deras stridsteknik blir tillgänglig och det kan ge 
en motståndare möjlighet att anpassa sin stridsteknik efter de olika förbandens och det 
vill vi undvika.  

Det som kan vara extra känsligt i detta fall är var man ”loggar” ett 
övningsmoment, om det används vid ett skyddsobjekt kan personer genom hackning 
av webbservern eller avlyssning av mobiltelefoner komma åt information som visar 
var det hemliga skyddsobjektet finns samt avslöja hur ett förband tränar på 
stridsuppgifter vid objektet som i sin tur kan avslöja förbandets stridsplan. Obehöriga 
kan få information bl.a. genom: 
 

• Direkt åtkomst till den fysiska webbservern, man vet inte vilka som arbetar 
med drift på eventuellt webbhotell som hyr ut det utrymme som 
webbapplikationen ligger på [11]. 
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• Få information via användarens dator, om personen är kartlagd sedan tidigare 
av utländsk underrättelsetjänst kan de ha smittat klienten med skadlig kod 
[12].  

• Mobil med koordinaterna kan avlyssnas eller vara smittat med skadlig kod 
[13]. 

 
Normalt samlas mobiltelefoner in under militära övningar på skyddsobjekt men det 
kan missas. Det är en stor risk att man använder detta system på olämpligt sätt d.v.s. 
att man som övningsledare fokuserar på att ge en så bra utbildning till sitt förband så 
man eventuellt glömmer bort säkerhetsaspekten.  
 

6.2 När är systemet tänkt att användas 

Detta system är främst tänkt att användas vid övningar där man utvärderar en 
insatsplutons rörelser där miljön (stressigt, varmt, bullrigt) gör att det är svårt för 
soldater eller gruppchefer att komma ihåg händelse förloppet. Ett annat mycket 
lämpligt område där detta kan användas är utvärderingar av hundmoment där man kan 
logga hur en figurant har rört sig i skogen och sedan jämföra hur en hundpatrull har 
förföljt spår efter figuranten. Man kan då lätt se om man har följt rätt spår och 
eventuella åtgärder vid spårtapp kan utvärderas på ett enklare sätt. 
 

6.3 Problem och lösningar 

Det stora problemet som tog längre tid än planerat att lösa var att skapa ett eget plugin 
till Leaflet.js som fungerade enligt egna önskemål. Det som gjorde det svårt var brist 
på dokumentation om hur man skapar egna plugin till Leaflet.js som beskriver hur 
saker fungerar ihop. Lösningen blev att först fördjupa sig i JavaScript och där var 
boken ”The Principles of Object-Oriented JavaScript”[14] till stor hjälp. Därefter 
studerades att antal liknade plugin för se hur det var uppbyggda för att slutligen testa 
sig fram till en fungerande lösning. 

7. Slutsats 

7.1 Svar på frågeställningen 

• Är det möjligt att skapa ett system där man kan dra nytta av befintlig 
teknik som kan köpas över hylla till ett lågt pris? 
Svar: Efter att ha utvecklat en fungerande prototyp av det systemet anser jag 
att det är möjligt att utveckla ett system till låg kostnad som kan vara till hjälp 
att öka förståelsen hos enskilda soldater eller chefer. Dock ska man ha med i 
beräkningen att precisionen på koordinatpunkterna kan variera som 
funktionstester med olika mobiltelefoner har visat och då är frågan vilket krav 
på toleranserna man vill ha på systemet.   

 
• Vilka ytterligare funktioner skulle kunna tillföras systemet för att bidra 

till att öka förståelsen hos soldaterna efter genomförda övningsmoment? 
Svar: Som jag har nämnt tidigare under rubriken utvecklingsmöjligheter så har 
några funktioner identifierats som skulle vara ett lyft för systemet och det som 
kommer mest till att öka förståelsen hos soldaten bedömer jag vara 
möjligheten att kunna lägga till symboler och text i kartbilden. I 
mobilapplikationen kan man lägga till snabbvalsknappar för att underlätta 
arbetet för en instruktör eller övningsledare under ett övningsmoment.   
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7.2 Framtiden 

Detta projekt och examensarbete var slutet på 2-års studier på högskolan i Gävle och 
jag tycker jag har lyckats få tillämpa de olika ämnena vi har fått läst under den här 
tiden på ett bra sätt i detta projekt. Projektet blev betydligt svårare och större än tänkt 
men tack vare envishet och tålamod så genomfördes det till slut. Planeringen 
fungerade nästan som tänk förutom att utvecklingen av trackSlider.js som tog 
betydligt längre tid att få att fungera. Delar av detta projekt kommer användas i andra 
projekt där behov på liknande funktioner behövs.   
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9. Bilagor 

9.1 Viewmap.php 

<?php  defined( '_VALID_CMS') or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );   
 
$id = $_GET['id']; //tracker_id  
try {   
  $pdo = database::getInstance();  
  $stmt = $pdo->prepare("    

SELECT     
 gpstracker.name,     
 gpstracker.tracker_id,        
gpstracker.practice_id,     
 gpstracker.color,     
 points.coordinates,     
 points.message,     
 points.time    
FROM     
 points points,     
 gpstracker gpstracker    
HERE     
 gpstracker.tracker_id = points.tracker_id AND   

  gpstracker.practice_id =:practice_id    
ORDER by  
 time DESC"); 
    

  $stmt->execute(array(':practice_id' => $id));  
 
} catch(PDOException $e){ 
   
  echo $e->getMessage();  
}  
 
database::disconnect();   
$rows = $stmt->fetchAll();    
$stack = array();  
 
if ($rows) { 
  array_push($stack, $rows);      
  $jsonEncodedArray = json_encode($stack); 
}   
 
$jsonEncodedArray = substr($jsonEncodedArray, 1, -1);   
// returns "abcde"  tar bort extra [ ] 
   
if($jsonEncodedArray){   
?>        
  <section class="roundedBox">      
   <div id="map"></div>            
  </section>   
  <script language="javascript">        
   var map = L.map('map');        
   var tiles = L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', { 
  attribution:'&copy;<a     
href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors', maxZoom: 19}).addTo(map); 
 
  var jsonArray = <?php echo $jsonEncodedArray ?>;    
  var ani = new TrackSlider({jsonData: jsonArray});  
 ani.setViewToFirstMarker(15); //sätter map.setView till första markern, ange zoom 
nivå, högre siffra mer inzoomat.      
  </script>      
<?php  
  } else {   
?>      
   <section class="roundedBox">    
    <p>hittade inga koordinater att visa på kartan!</p>      
   </section>      
<?php  
  }  
?> 
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9.2 trackSlider.js 

var TrackSlider = L.Class.extend({ 
options: { 

minTime: null, 
 maxTime: null, 
 jsonData: null, 
 grupper: null, 
 grup: null, 
 show: [], 
 mar: [] 
}, 
  
initialize: function (options) { 
        L.Util.setOptions(this, options); 
 this.setMinAndMaxTime(this.options.jsonData); 
 this.addLayerControl(this.options.jsonData); 
 this.slider(this.options.jsonData); 
   
},  
  
setViewToFirstMarker: function(zoom){ 
 var coords = this.options.jsonData[0].coordinates; 
 map.setView(JSON.parse(coords), zoom); 
}, // sätter View till första markörens position, samt inzoomningsgrad. 
  
addLayerControl: function (jsonArray){ 
 var layerControlBox = L.control.layers(overlayMaps).addTo(map); 
 
 grupper = { 
  //Grp1: g1 = L.layerGroup(), 
 }; //objekt  
   
 var grup = GetUnique(jsonArray); 
 this.options.grup = grup; 
 var valueNoWhitespaces; 
   
 var layerGroups = []; 
 for(var i = 0; i < grup.length; i++){ 
  layerGroups[i] = L.layerGroup(); 
  grupper[grup[i]] = layerGroups[i]; 
 } // skapa groupLayer och skapar ny key och value (groupLayer) i grupper{}. 
   
 this.options.grupper = grupper; 
   
 function GetUnique(inputArray){ 
  var outputArray = []; 
      
  for (var i = 0; i < inputArray.length; i++){ 
    if ((jQuery.inArray(inputArray[i].name, outputArray)) == -1){ 
      outputArray.push(inputArray[i].name); 
    } 
   } 
  return outputArray; 
 }  
   
 var overlayMaps = { 
   // <string> : <layerGroup> tex "Grp1" : grp1 
 }; // innehåller de olika markörlagren som kan tändas och släckas. 
   
 for(var index in grupper) { 
    layerControlBox.addOverlay(grupper[index], [index]);  
 } // Lägger till ny checkbox till layerknappen, hämtar värden från grupper{}. 
 }, 
 
setMinAndMaxTime: function (value){ 
 var objTimes = []; 
 for(var i = 0; i < value.length; i++){ 
    objTimes.push(JSON.parse(value[i].time)); //JSON.parse omvandla string till int. 
 } // plocka ut tiderna för markörerna och spar i ny array. 
   
 function compare(value1, value2){ 
  if(value1 < value2){ 
     return -1; 
  } else if(value1 > value2){ 
     return 1; 
  } else { 
     return 0; 
  } 
 } // sorterar med lägsta värdet först. 
 objTimes.sort(compare); 
   
 this.options.minTime = objTimes[0]; // plockar ut det lägsta värdet i arrayen. 
 this.options.maxTime = objTimes[objTimes.length -1]; 
 }, 
  
slider: function(jsonArray){ 
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 var minvalue = this.options.minTime -1; 
 var maxvalue = this.options.maxTime +1;  
   
 var html = '<div id="divSlider">' 
    + '<input id="slider" type="range" value="0" data-rangeslider value="' 
    + minvalue +'" min="'+ minvalue +'" max="'+maxvalue+'"><output></output></div>'; 
      
 $('#map').after(html); // Lägger till skjutreglaget (slider) efter elementet med id=map. 
 
   
   
 //### SLIDER CONTROLL 
 var options2 = this.options; 
 var prev = 0;  
 // Basic rangeslider initialization 
 $('[data-rangeslider]').rangeslider({ 
 
    // Deactivate the feature detection 
    polyfill: false, 
 
    // Callback function 
    onInit: function() {}, 
 
    // Callback function 
    onSlide: function(position, value) { 
       var element =  document.getElementById('slider'); 
                      var output = element.parentNode.getElementsByTagName('output')[0]; 
                   output.innerHTML = value; 
       
       if(value > prev){     
         var objTime;  
         for(var i = 0; i < jsonArray.length; i++){  
           objTime = JSON.parse(jsonArray[i].time)  
   
           if(objTime == value ){   
  options2.show.push(jsonArray[i]); 
  addMarkerToMap(jsonArray[i]);   
           }  
         } 
         prev = value; 
      
        } else if(value <= prev){ 
  removeMarkerFromMap(options2, value); 
  prev = value; 
        }      
     }, 
 
     // Callback function, (N√§r man sl√§pper muspekaren) 
     onSlideEnd: function(position) {} 
 });  
   
 //### ADD MARKER 
 function addMarkerToMap(markerObj) { 
 
  var geojsonMarkerOptions1 = { 
   radius: 3, 
   fillColor: "#00FF3A", 
   color: "#000", 
   weight: 1, 
   opacity: 1, 
   fillOpacity: 0.8 
  }; // färg alternativ 1 
    
  var geojsonMarkerOptions2 = { 
   radius: 3, 
   fillColor: "#E8460C", 
   color: "#000", 
   weight: 1, 
   opacity: 1, 
   fillOpacity: 0.8 
  }; // färg alternativ 2 
    
  var geojsonMarkerOptions3 = { 
   radius: 3, 
   fillColor: "#0DACFF", 
   color: "#000", 
   weight: 1, 
   opacity: 1, 
   fillOpacity: 0.8 
  }; // färg alternativ 3 
    
  var geojsonMarkerOptions4 = { 
   radius: 3, 
   fillColor: "#000000", 
   color: "#000", 
   weight: 1, 
   opacity: 1, 
   fillOpacity: 0.8 
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  }; // färg alternativ 4 
 
  coords = JSON.parse(markerObj.coordinates); // ska ej vara en string [x,y] 
    
    
  // färgval 
  switch(JSON.parse(markerObj.color)) { 
   case 1: 
     var m = L.circleMarker(coords, geojsonMarkerOptions1);
     //lägger till markör på kartan och sparar i array. 
     break; 
   case 2: 
     var m = L.circleMarker(coords, geojsonMarkerOptions2); 
     break; 
   case 3: 
     var m = L.circleMarker(coords, geojsonMarkerOptions3); 
     break; 
   case 4: 
     var m = L.circleMarker(coords, geojsonMarkerOptions4); 
     break; 
   } 
    
   for(var index in options2.grup) { 
     if(markerObj.name == options2.grup[index]){ 
         options2.grupper[markerObj.name].addLayer(m); 
       options2.mar.push(m); 
     } 
   } // sorterar in markören på rätt grupplager.  
     } 
 //### REMOVE MARKER 
 function removeMarkerFromMap(options2, ui){ 
 
  for(var i = (options2.show.length-1); i >= 0 ; i--){  
     if(options2.show[i].time > (ui)){ 
       options2.grupper[options2.show[i].name].removeLayer(options2.mar[i]);  
       options2.mar.pop(); 
       options2.show.pop();   
  } // tar bort de som är över slider värdet 
 } 
} 
} 
}); 
 
 

 


