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The objective of this project was to develop an 
application for mobile phones using the Android 
operating system. The main goal was, with the help of 
GPS, to pinpoint locations, measure distance traveled 
and illustrate the progress on a map. Functionalities 
for just showing the map, fetching addresses and 
saving to a database was also implemented. The result 
of the work was a proper application, called 
MeasureApp, that fulfills the goals set in the planning 
stages of the project. MeasureApp can be used to 
measure distances where accuracy is not a main 
factor, i.e walks or runs. The function of showing the 
map in combination with the ability of getting 
addresses makes it a good navigational tool as well. 
Since a GUI takes a lot of effort to design the focus of 
the project has been to establish a working application 
with few bugs. As a development environment Eclipse 
together with the Android SDK has been used. The 
application has mainly been written in Java except for 
the GUI which was constructed in XML. 
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Sammanfattning 
 
I detta projekt har en applikation för mobiltelefoner med operativsystemet Android utvecklats. 

Applikationen har som huvudsaklig uppgift att, med hjälp av GPS, mäta och rita upp sträckor 

på kartor. Funktioner för kartvisning, adresshämtning och sparning i en databas har även 

implementerats. Arbetet har resulterat i en fullgod applikation, kallad MeasureApp, som 

uppfyller de mål som i planeringsstadiet sattes upp. MeasureApp kan användas vid mätning 

av sträckor där noggrannheten inte är av stor vikt, som förslagsvis promenader eller 

joggingturer. Funktionen för kartvisning i kombination med adressupplysningen utgör goda 

förutsättningar för att applikationen även kan utnyttjas som ett navigeringsverktyg. Fokus i 

arbetet har legat på applikationens funktioner snarare än på designen av användargränssnittet. 

Som utvecklingsmiljö har Eclipse med Androids tillhörande SDK för applikationsutveckling 

använts. Applikationen är huvudsakligen skriven i Java men användargränssnittet har 

konstruerats i XML. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Marknaden för applikationer till smarta mobiltelefoner är på stadig uppgång. Det finns ett 
enormt utbud av dessa program som kan utgöra allt från enkla enhetskonverterare till 
högupplösta actionspel. Kulturen som råder utvecklare emellan är öppen och det finns 
mängder av forum där programmerare kan diskutera och få hjälp med utvecklingen av sina 
applikationer. Programmeringen av applikationer till Android, som är Googles 
operativsystem, underlättas oerhört av deras omfattande hemsida, developer.android.com, där 
allt från dokumentation av klasser och metoder till guider i form av instruktionsvideor och 
tutorials finns att tillgå. Att utveckla till Android är gratis och programvaran som behövs är 
lätt att ladda ner. Som utvecklare har man möjligheten att lägga upp sin färdiga applikation på 
Android Market och på så vis tjäna pengar vid varje nedladdning. [3] Det är dock vanligt att 
applikationer kan laddas ner gratis och att utvecklarna istället tjänar pengar på reklamintäkter. 
Det råder inga tvivel om att industrin som helhet har en enorm potential då det hela tiden 
startas nya företag som enbart inriktar sig mot mobilapplikationer. Alla dessa faktorer har 
bidragit till inspirationen för detta projekt där en Android-applikation för mätning och 
kartvisning har utvecklats. 

1.2 Projektmål och syfte 
Målet med projektet har varit att konstruera en applikation för mobiler med operativsystemet 
Android som utnyttjar mobilens GPS för att mäta sträckor. Ett önskemål om att kunna rita ut 
den uppmätta sträckan via Google Maps framfördes redan i planeringsstadiet. Arbetet har 
fokuserats på applikationens funktioner snarare än designen. Syftet har egentligen aldrig varit 
att lansera applikationen på Android Market med anledning av att det för tillfället redan finns 
ett antal väl utformade applikationer på marknaden som kan mäta sträckor. Denna faktor i 
kombination med en bristande erfarenhet av programmering i allmänhet och applikationer i 
synnerhet gjorde att en lansering ansågs vara ett orimligt mål med projektet. 
 



 4 

2. Inledande teori om programvaran 
 

2.1 Androids utvecklingsmiljö 
Android är ett operativsystem som är baserat på Linux Kernel och ägs av Google. För att 
utveckla applikationer till Android används med fördel Eclipse som utvecklingsmiljö. 
Android tillhandahåller ett specifikt utvecklingspaket, SDK (Software Development Kit), för 
nedladdning och detta innehåller allt man behöver för att komma igång med programmering 
av mobilapplikationer. I paketet ingår en plugin till Eclipse som kallas Android Development 
Tool vilket är en utvecklingsmiljö anpassad för att konstruera applikationer för just Android. 
Då ADT-pluginen är installerad återstår slutligen bara att installera de nödvändiga SDK-
komponenterna som man behöver till sitt arbete. Som nybörjare kan det vara svårt att sätta sig 
in i exakt vilka komponenter som behövs och inför detta projekt installerades helt enkelt 
samtliga tillbehör. [3] 
 
Programmeringsspråket som Android-applikationer skrivs i är i grund och botten Java. Det 
som tillkommer är en stor mängd nya klasser och metoder som är specifika just för 
applikationsprogrammering i Android. För att kunna konstruera en fullgod applikation krävs 
också kunskaper inom XML vilket är språket som används för att designa 
användargränssnittet på telefonen. [2] 
 

2.2 Android Virtual Device 
Som utvecklare är det av stor vikt att kontinuerligt kunna testköra sin applikation för att hitta 
eventuella fel och brister. Till detta ändamål finns ett verktyg som heter Android Virtual 
Device (AVD) som helt enkelt är en simulering av en mobil på datorn. [3] När man skapar en 
ny AVD får man välja vilken API-nivå som enheten ska ha. Denna talar om vilken version av 
Android-plattformen som AVD:n ska efterlikna. Vilken API-nivå som krävs för att en 
applikation ska kunna köras deklareras av utvecklaren i den s.k. manifestfilen vilken kommer 
att gås igenom senare i rapporten. Beroende på vilka metoder och funktioner som en 
applikation utnyttjar krävs en viss lägsta API-nivå. Det är därför viktigt att man som 
utvecklare har i åtanke till vilken version som applikationen ska riktas mot för att inte 
begränsa antalet möjliga användare. Alla nya versioner är bakåtkompatibla så om en 
applikation kan köras på den lägsta API-nivån kan alla Android-mobiler utnyttja 
applikationens funktioner. Detta kontrolleras lätt genom att installera och köra applikationen 
på en AVD med den lägsta API-nivån. [2] 
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En AVD, som kan ses i Figur 1, är förmodligen det allra vikigaste verktyget för att kunna 
testköra och felsöka sin applikation på de mest grundläggande funktionerna. Eftersom 
emulatorn, som AVD:n också kallas, efterliknar en riktig mobil kan man simulera att olika 
händelser inträffar. Man kan i Eclipse Emulator Control bland annat skicka ett sms, simulera 
ett inkommande samtal eller skicka GPS-koordinater till emulatorn. Det senare utnyttjades 
flitigt i detta projekt. Genom att regelbundet installera och köra applikationen på en emulator 
kan man tidigt upptäcka om programmet innehåller buggar. [1] 
 

 
Figur 1. En emulator, eller en AVD, simulerar en mobiltelefon på datorn. Här kan man simulera händelser som 
inkommande samtal och sms. 

 
En vanlig företeelse som ofta upptäcks är att programmet kraschar någonstans i körningen. 
Det finns då olika sätt att gå tillväga för att hitta exakt var i koden som programmet spårar ur 
vilket gås igenom i nästa avsnitt. Det är dock viktigt att komma ihåg att full funktionalitet 
endast kan garanteras genom att applikationen testas på fysiska telefoner. Värt att tillägga är 
att emulatorn ofta är långsam och tar väldigt lång tid att starta även på snabba datorer. Det 
finns också ett antal buggar som smugit sig in i olika versioner. Som exempel kan nämnas att 
det i detta projekt uppstått väldiga problem med att lyckas få emulatorn att ta emot GPS-
uppdateringar. 
 

2.3 Felsökningsmetoder 
Att felsöka sin kod kan i många fall ta lika lång tid som själva programmeringen. Det finns 
därför ett flertal metoder för detta ändamål i Eclipse. Om man använder DDMS (Dalvik 
Debug Monitoring Service) får man tillgång till ett antal fönster som ger olika typer av 
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användbar information vilket Figur 2 visar. Under fliken Devices syns anslutningen till 
emulatorn som är igång. Här hamnar även fysiska telefoner om någon sådan är inkopplad till 
datorn. I Emulator Control kan man simulera att olika händelser inträffar på emulatorn. Här 
går det t.ex. att undersöka hur en applikation reagerar om ett inkommande samtal inträffar 
under en körning. 
 
Det som har utnyttjats mest i detta arbete är fliken som kallas LogCat. Detta är en realtidslogg 
som dessutom innehåller ett filtreringsverktyg för att hitta just de loggar som man söker. 
Genom att i sin kod deklarera en ”tag” och sedan logga denna på lämpligt ställe kommer detta 
att synas i LogCat. Om en körning skulle krascha men det visar sig att den ”tag” som man valt 
att logga faktiskt skrevs ut vet man att all kod innan denna loggning kunde köras. Under 
utvecklingsstadiet är det en god idé att kontinuerligt logga i sin kod för att på ett smidigt sätt 
kunna navigera sig fram till vart eventuella fel inträffar. [1] 
 

 
Figur 2. I DDMS finns olika möjligheter att felsöka sin applikation. De olika flikarna tillhandahåller diverse 
användbar information om allt från emulatorns status till de olika processerna som sker vid en körning. 
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3. Strukturen hos en Android-applikation 
 

3.1 Aktiviteter 
En Android-applikation kan ha en rad olika funktioner och kan således se ut på oändlig många 
olika sätt. Gemensamt för majoriteten av alla applikationer är ändå att de innehåller ett antal 
aktiviteter som tillsammans utgör en stor del av applikationens tillämpningar. En aktivitet är 
en komponent till applikationen som i de flesta fall interagerar med användaren på något plan. 
Av den anledningen tillhandahåller en aktivitet nästan alltid en vy, ett interface, som 
användaren kan utföra saker på. Det kan vara en meny med knappar för olika ändamål eller en 
funktion för att hämta GPS-uppdateringar och rita ut dessa på en karta. En applikation kan 
bestå av allt från bara en aktivitet till egentligen hur många som helst. [3] 
 
Varje aktivitet startas av ett asynkront meddelande, vilket kallas för ett Intent. Detta 
meddelande innehåller informationen som krävs för att komponenten ska kunna köras. [1] 
Varje aktivitet kan i sin tur starta en ny aktivitet och de olika aktiviteterna staplas då ovanpå 
varandra i en s.k. stack. På detta sätt bildas något som brukar kallas för applikationens 
övergripande livscykel. För att bättre förstå detta måste man först sätt sig in i varje aktivitets 
livscykel och hur dessa påverkar applikationens beteende. [3] 

 
Figur 3. Varje aktivitet genomgår en livscykel där metoder för olika förlopp kan implementeras. En aktivitets 
livscykel är av stor vikt att förstå vid utveckling av Android-applikationer. 
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I varje aktivitet kan metoderna som illustreras av Figur 3 implementeras. När en aktivitet 
startas anropas först onCreate( ). Här görs ofta grundläggande saker som att koppla ihop data 
med användargränssnittet eller deklarera lystnare till knappar. Om en aktivitet endast ska 
utföra en enkel uppgift som på förhand är bestämd kan detta göras redan i onCreate( ). Då en 
aktivitet stängs ned av användaren eller av någon annan anledning, anropas onDestroy( ). 
Detta är det sista som sker innan en aktivitet är helt avslutad. Här kan eventuella sparningar 
göras, processer avslutas eller onödig data kastas. Mellan onCreate( ) och onDestroy( ) kan 
samtliga metoder i Figur 3 komma till användning beroende på vilket tillstånd aktiviteten 
befinner sig i. Det är dock värt att påpeka att alla aktiviteter inte kräver att varje metod i 
livscykeln finns implementerad explicit. Det beror helt på hur aktiviteten är utformad och till 
vilket ändamål den är skapad. [2] 
 

3.2 Användargränssnittet i en applikation 
För att lyckas utveckla en användarvänlig applikation krävs det förmodligen lika mycket jobb 
med applikations design och utseende som med dess funktioner. De vyer som användaren ser 
på skärmen skrivs i s.k. XML-filer och byggs upp av ett stort antal valbara komponenter så 
som ramar, knappar och textfält. Varje ny skärmvy måste ha sin egen XML-fil som läggs i en 
speciell mapp, kallad layout, i Android-projektet. Om man som utvecklare känner sig 
obekväm med att skriva kod i XML finns ett grafiskt alternativ där komponenter läggs till 
genom ”drag and drop” enligt Figur 4. Av erfarenhet bör det nämnas att detta snabbt blir 
ganska komplext, ofta betydligt mer invecklat än att direkt skriva XML-kod, på grund av en 
uppsjö inställningar hos varje komponent. 
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Figur 4. Android tillhandahåller ett grafiskt alternativ till utformningen av användargränssnittet. Möjligheten att 
kunna växla mellan XML-kod och grafisk visning underlättar arbetet avsevärt.  

 
Det enklaste och kanske mest intuitiva sättet att designa en vy är ändå att skriva i XML från 
början. Den grafiska visningen kan då användas som en kontroll av att den kod man skrivit 
faktiskt har lagts till i vyn. I XML deklareras alla komponenter och dess egenskaper enligt en 
logisk standard. En av de mest grundläggande byggstenarna är något som kallas LinearLayout 
vilket är en vygrupp som visar sitt innehåll i en linjär riktning, antingen horisontellt eller 
vertikalt. I en sådan kan man lägga till knappar, textfält eller något annat som lämpar sig till 
vyns ändamål. Om man på ett smidigt sätt vill kunna ange hur de olika komponenterna ska 
förhålla sig till varandra kan en RelativeLayout användas istället. Ett exempel på hur en 
XML-fil kan se ut illustreras i Figur 5 som helt enkelt är koden till vyn som visas i Figur 4. 
Den består av en LinearLayout innehållande två textfält, TextViews, samt en karta, MapView, 
som hämtas från Google Maps. [2] 
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Figur 5. Ett exempel på en XML-fil där en LinearLayout innehåller två TextViews och en karta som hämtas från 
Google Maps. 

 

3.3 Manifestfilen 
Varje Android-projekt, som i slutändan kommer att utgöra en applikation, måste innehålla en 
manifestfil. Denna fil genereras automatiskt då ett nytt projekt skapas i Eclipse men den måste 
korrigeras efterhand av utvecklaren själv. Manifestfilen, vilket är en XML-fil, kan ses som 
applikationens ryggrad och måste vara korrekt utformad för att applikationen ska kunna 
fungera. Här beskrivs applikationens komponenter, så som aktiviteter, och under vilka 
omständigheter dessa ska köras. Man kan här bestämma vilken aktivitet som ska startas först 
och vilken orientering skärmen ska ha för de olika aktiviteterna. Det måste också framgå vilka 
åtkomster, permissions, som applikationen ska ha för att fungera. Det kan t.ex. innebära att 
applikationen kräver att Internet finns tillgängligt för att fungera optimalt vilket då ska skrivas 
in i manifestfilen. 
 
I vissa applikationer, som den som utvecklades i detta projekt, behövs tillgång till 
kompletterande bibliotek. I denna applikation skulle positioner ritas ut på en karta och genom 
att länka till Googles bibliotek för kartor i manifestfilen kunde Google Maps implementeras i 
programmet. Som nämnts tidigare är det att rekommendera att ange vilken lägsta API-nivå 
som applikationen kräver för att kunna köras felfritt. Även detta görs i manifestfilen. [3] 
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4. Utformningen av MeasureApp 
 

4.1 Arbetsmetod 
Det som redan från början var det primära målet med projektet var att utveckla en applikation 
som skulle kunna mäta en sträcka med hjälp av mobilens GPS. Att kalla applikationen för 
MeasureApp föll sig då ganska naturligt. Med anledning av den brist på erfarenhet som 
förelåg behövdes grunderna inom ämnet först läsas in. De inledande veckorna ägnades således 
åt design av små enkla applikationer för att få en känsla för Androids struktur och 
nomenklatur. Ser man till den totala tidsåtgången har antagligen lika mycket tid gått åt till 
förberedande kunskapsinsamling som till programmering och utveckling av den slutgiltiga 
produkten.  
 

4.2 Viktiga klasser och interface 
Då det finns gott om exempelkod och diskussionsforum på Internet insågs redan under 
inläsningsperioden vilka klasser som skulle utgöra stommen i applikationen. I detta avsnitt 
finns en kort genomgång av de viktigaste klasserna och interfacen som använts i 
MeasureApp. Notera att långt ifrån samtliga klasser som använts tas upp. 
 

4.2.1 LocationManager 

LocationManager är en klass som ger tillgång till Androids system för positionering. Med 
denna klass kan man begära uppdateringar av positionen enligt ett visst tidsintervall eller vid 
en viss distansförändring. Den håller också reda på vilken funktion för positionering som bäst 
möter utvecklarens krav på applikationen. Dessa krav specificeras i ett Criteria och beroende 
på detta kommer antingen GPS eller mobilmasttriangulering (network) att utnyttjas. 
MeasureApp utnyttjar denna klass bl.a. då den begär positionsuppdateringar. 

4.2.3 Criteria 

Klassen Criteria hjälper LocationManager att välja vilken funktion som bäst lämpar sig för att 
hämta koordinater – GPS eller network. Med denna klass kan utvecklaren ange begränsningar 
på batterianvändning, noggrannhet eller kostnad för användaren för bästa val av 
LocationProvider. I MeasureApp sätts en hög noggrannhet med en så låg batteriförbrukning 
som möjligt via ett Criteria. 

4.2.3 LocationProvider 

Denna abstrakta klass hanterar olika metoder för positionering. Med hjälp av ett Criteria kan 
den LocationProvider som på bästa sätt uppfyller kraven väljas. I detta projekt ansågs GPS 
vara den bäst lämpade LocationProvidern och angavs därför explicit. 
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4.2.4 LocationListener 

LocationListener är ett interface som lyssnar efter förändringar i position eller 
positioneringsmetod. Den känner av när en ny position har mottagits och man kan som 
utvecklare bestämma vad som då ska göras. LocationListener känner också av om en 
LocationProvider blivit aktiverad eller inaktiverad och har metoder som hanterar dessa fall. I 
MeasureApp implementerar klassen för mätning LocationListener för att kunna utföra 
beräkningar och kartoperationer då en ny position har registrerats. 

4.2.5 SQLiteDatabase 

SQLiteDataBase är en klass som tillhandahåller metoder för att hantera en databas som kan 
skapas i ett Android-projekt. Denna klass hanterar skapandet, borttagandet samt utförandet av 
SQL-kommandon på databasen. I MeasureApp skapas en databas för att kunna spara utförda 
mätningar. 

4.2.6 SQLiteOpenHelper 

Denna klass är en hjälpklass som kan hantera skapandet och uppdateringen av en databas. För 
att hantera databasen i MeasureApp har en subklass till SQLiteOpenHelper utformats. 

4.2.7 Cursor 

En Cursor är ett interface som ger tillgång till läs- och skrivoperationer på resultatet från en 
SQL-fråga till databasen. Frågan kommer att returnera en vy över alla resulterande platser i 
databasen som sedan kan hanteras. En Cursor pekar alltid på en viss rad i den vy som 
returneras men innehåller metoder för förflyttning. 

4.2.8 Overlay 

Genom att skapa en klass som implementerar interfacet Overlay kan man som utvecklare 
designa egna objekt som t.ex ska ritas ut på en karta. I MeasureApp ritas runda markeringar ut 
på kartan vid varje ny positionsuppdatering och dessa markeringar definierades då i en klass 
som implementerar Overlay. 

4.2.9 AsyncTask 

Detta är en klass som underlättar för processer som ska köras i bakgrunden. Genom att skapa 
en subklass till AsyncTask kan man se till att tidskrävande operationer ej gör applikationen 
långsam. I MeasureApp görs all sparning en klass som ärver av AsyncTask och körs då i 
bakgrunden medan användaren kan navigera vidare. [3] 
 

4.3 Applikationens funktioner 
Kärnan i MeasureApp utgörs naturligtvis av funktionen för att mäta sträckor som kan nyttjas 
vid mätning av omkretsen på större areor, vid promenader eller joggingturer. Med 
utgångspunkten från dessa typer av användningsområden drogs slutsatsen att någon form av 
sparning även borde implementeras i applikationen. Möjligheten att kunna gå tillbaka och visa 
tidigare körningar ansågs höja användarvänligheten avsevärt. Då kartor redan hade integrerats 
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i applikationen resonerades vidare att en funktion för att endast visa kartan över den aktuella 
platsen som användaren befinner sig på borde läggas till. Som ett komplement till 
kartvisningen adderades till sist även en funktion för att hämta adressen till de koordinater 
som senast mottagits av GPS:en. Det hela resulterade i en enkel men ändå användbar 
applikation som uppfyller de önskemål som fastställdes under planeringsstadiet.  

4.3.1 Huvudmenyn 

Huvudmenyn är den aktivitet som körs allra först då applikationen startas. Den har en mycket 
enkel struktur där layouten består av textfält som lagras i en listvy. I den tillhörande Java-filen 
fylls varje textfält med korrekt menyalternativ från en ArrayAdapter innehållande de strängar 
som menyn består av. Här finns också en lyssnare som känner av vilket menyalternativ som 
användaren klickar på. Då ett av alternativen väljs skickas ett Intent som talar om vilken 
aktivitet som ska startas härnäst. Huvudmenyns design, som kan ses i Figur 6, har ej varit 
prioriterad och endast standardformatering har utnyttjas. 
 

 
Figur 6. Huvudmenyn i MeasureApp innehåller fyra alternativ. Då ett av alternativen väljs skickas ett Intent som 
talar om för applikationen vilken aktivitet som ska startas. 

 

4.3.2 Mäta sträckor 

Då användaren i huvudmenyn klickar på Measure Distance startas först en aktivitet där 
användaren får välja om den vill spara den mätning som ska utföras eller inte. Detta 
implementerades för att undvika onödig databashantering eftersom det är en ganska krävande 
process.  Om användaren väljer att göra en mätning utan att spara sker mätningen på precis 
samma sätt som med sparning, med undantaget att ingen information läggs till i databasen. 
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Om användaren vill spara sin mätning finns ett fält där namnet på körningen kan skrivas in för 
att kunna referera tillbaka till körningen i historiken. 
 
Då någon av knapparna Save your route och Measure without save, se Figur 7, klickas skapas 
ett Intent som talar om att aktiviteten för mätning ska starta. För att aktiviteten ska veta om 
körningen ska sparas eller ej utnyttjas något som kallas Bundle. Bundle kan ses som 
kompletterande information som kan läggas till ett Intent. Genom att utföra en metod som 
heter putExtras( ) på Intentet och ge en Bundle som parameter kan man skicka vidare 
nödvändig information till nästkommande aktivitet. [3] I detta fall skickades helt enkelt ett 
heltal som kontroll för om sparning skulle ske eller inte. Om aktiviteten för mätning mottog 
en etta skulle körningen sparas och annars behövde ingen process för sparning utföras. 
 
 

 
Figur 7. Innan en mätning startar får användaren möjlighet att spara sin körning för att senare kunna gå tillbaka 
och titta på den i historiken. Om Measure without save väljs kommer ingen information att sparas i databasen. 

 
 
När aktiviteten för mätning startas görs först en kontroll av mobilens GPS-status. Eftersom 
mobilmasttriangulering visade sig ge en allt för stor felprocent vid positionsbestämning togs 
beslutet att applikationen endast skulle utnyttja GPS för mätning. Om mobilens GPS är 
avslagen visas därför ett meddelande, en Toast, där det står att mobilens GPS måste slås på, 
vilket kan ses i Figur 8. Därefter skickas användaren automatiskt till inställningarna för GPS 
och ges då möjligheten att slå på denna. När GPS:en är påslagen och användaren klickar 
”bakåt”  startar således mätningen. På detta sätt undviks att mobilmasttriangulering utnyttjas 
vilket skulle kunna leda till att resultatet ej blir tillfredsställande. 
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Figur 8. Om användaren glömt att slå på GPS:en innan en mätning visas en Toast med uppmaningen att GPS:en 
måste vara på. Användaren skickas sedan till mobilens inställningar för GPS och kan då slå på denna. Genom att 
sedan klicka ”bakåt” startas således mätningen. 

 
Om GPS:en däremot är påslagen och Measure Distance väljs, med eller utan sparning, startas 
således applikationens viktigaste aktivitet. Aktiviteten för att mäta sträckor är implementerad 
som en subklass till Androids MapActivity vilket ger möjlighet till att hantera kartor från ett 
bibliotek. Aktiviteten ärver också från klassen LocationListener vilket gör att förändringar av 
positionen kan upptäckas och hanteras. Då aktiviteten startas laddas en karta upp från 
bibliteket com.google.android.maps med hjälp Internetuppkopplingen. Själva mätningen 
startar då GPS:en registrerar den första förändringen i position. Positionsuppdateringar begärs 
då en förflyttning på 5 meter har skett eller att mer än 10 sekunder har gått sedan förra 
uppdateringen. Det som då händer är att en markering ritas ut på kartan via en subklass till 
Overlay som skapats, kallad OurOverlay. För varje ny position som lyssnaren känner av 
sparas ett nytt objekt av OurOverlay i en lista. I OurOverlay finns metoder för att hämta 
positionen som varje objekt har. En position i Android består av en longitud, en latitud och en 
tidsstämpel vilket gör att både avstånd och tidsåtgång kan erhållas från dessa data. 
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Figur 9. En körning av Measure Distance där en gpx-fil förser emulatorn med positionsuppdateringar. Tiden blir 
i detta fall missvisande då filen ej innehöll korrekta tidsstämplar. 

 
Den totala sträckan som färdats räknas ut genom att avståndet mellan varje par av positioner 
summeras. Till detta ändamål finns fördefinierade metoder i klassen Location. Den totala 
tiden räknas helt enkelt ut genom att subtrahera den första positionens tidsstämpel från den 
senaste uppdateringens. En exempelkörning på emulatorn kan ses i Figur 9. Här har en gpx-
fil laddats in i Eclipse vilken simulerar en vandring någonstans i Nya Zeeland. Notera här att 
tidsstämpeln i positionerna ej var definierade enligt samma system som vid 
realtidsuppdateringar från GPS:en, vilket gör att tidsåtgången blir missvisande. Om 
användaren här valt att spara sin körning läggs denna in i databasen då aktiviteten avslutats, 
dvs. då onDestroy( ) körs. 

4.3.3 Visa kartan 

En funktion för att endast få upp en karta över det område man befinner sig ansågs vara en 
god komplettering till huvudaktiviteten med mätning. Eftersom kartfunktioner redan fanns 
implementerade i applikationen innebar detta inte speciellt mycket extra arbete. Då 
användaren från huvudmenyn klickar på Show Map startas således en aktivitet för just detta 
ändamål. I uppstarten av aktiviteten kontrolleras att GPS:en är påslagen på samma sätt som 
beskrevs i avsnitt 4.3.2. Om GPS:en är aktiverad begärs en positionsuppdatering och kartan 
centreras kring den aktuella positionen. Även i denna aktivitet finns en lyssnare som känner 
av då positionen ändras för att garantera att kartan följer med användarens eventuella 
förflyttning. En funktion för att välja visningsläge, gatuvy eller satellitvy, implementerades 
också. Hur denna funktion ser ut finns illustrerad i Figur 10 där samma område som Figur 9 
visas, men med satellitvy. 
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Figur 10. En körning av Show Map över samma område som i Figur 9. I denna funktion kan visningsläge väljas 
– gatuvy eller satellitvy. 

 

4.3.4 Hämta position och adress 

I Android finns möjligheten att översätta en position till en adress, vilket kallas Reverse 
Geocoding [1]. En enkel funktion för detta lades till under menyalternativet Get Location. Då 
användaren klickar på detta alternativ startar en aktivitet som, precis som tidigare, utnyttjar 
mobilens GPS för att hämta aktuell position. Även här görs en kontroll av att GPS:en är 
påslagen. Genom att skapa en Geocoder möjliggör aktiviteten en översättning från 
koordinater till en gatuadress. [3] Den skapade Geocodern har en inbyggd metod där den 
aktuella positionens latitud och longitud skickas in som parametrar och en lista med möjliga 
adresser returneras. På så vis kan användaren snabbt erhålla vilken gata som han befinner sig 
på. Det bör påpekas att detta endast funkar om det faktiskt finns en adress knuten till den 
position som GPS:en tar emot. Dessutom har aktiviteten formulerats så att endast en adress 
returneras, nämligen den som står först i den lista som Geocodern returnerar. Hur korrekt 
denna adress blir beror på var användaren befinner sig geografiskt. Det visade sig att Reverse 
Geocoding ej gick att kontrollera via emulatorn vilket gjorde att denna funktion endast kunde 
testas via en fysisk mobiltelefon. Dessa tester gav dock ett positivt resultat. 
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4.3.5 Visa historik 

Då en mätning har utförts i Measure Distance och användaren har valt att spara körningen 
kommer denna att lagras i en databas. Databasen innehåller två tabeller, Location och Route, 
där varje position i Location refererar till en speciell körning i Route. På så vis vet databasen 
vilka positioner som ska höra till vilken körning. Ett ER-diagram över databasen ses i Figur 

11 där primärnycklarna har markerats med understreck. En position har fyra egenskaper, 
attribut, medan varje rutt har två. [7] Tillsammans innehåller dessa två tabeller all nödvändig 
information som krävs för att kunna spara och återskapa körningar i Measure Distance. 
 

 

Figur 11.  Ett ER-diagram över den databas som skapats i MeasureApp. Databasen innehåller två tabeller, 
Location och Route, där varje position refererar till en rutt. På så vis kan körningar sparas och återskapas. 

 
Via huvudmenyns History kan mätningar laddas upp för beskådning vid ett senare tillfälle. I 
History visas alla sparade körningar i en lista sorterade efter när de lades till i databasen. Då 
en av de sparade mätningarna klickas kommer en aktivitet att starta som återskapar en bild 
över körningen precis som den såg ut när den sparades. För att aktiviteten ska veta vilken av 
de sparade körningarna som ska återskapas utnyttjas ett Bundle på liknande sätt som beskrevs 
under avsnitt 4.3.2. 
 
Själva återskapandet av en mätning sker på samma sätt som i Measure Distance med 
skillnaden att samtliga positioner redan finns lagrade i databasen. Genom att loopa igenom 
alla positioner i databasen och spara deras attribut som OurOverlay-objekt i en lista kan 
körningen rekonstrueras på samma sätt som tidigare beskrivits. Figur 12 visar hur en körning 
som sparats som Test ser ut när den öppnats via History. Man kan då se namnet på körningen, 
den totala sträckan som tillryggalades samt hur lång tid mätningen tog. Notera att 
tidsstämpeln även här var felaktig vilket gör att tidsåtgången ej stämmer överens med 
verkligheten. 
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Figur 12. Alla mätningar som väljs att spara går att återse i History. Här har en körning som sparats som Test 
öppnats för beskådning. Notera att tidsåtgången är felaktig till följd av gpx-filen som användes. 

 

4.4 Applikationens struktur 
Hur applikationens olika aktiviteter hänger ihop har sammanställts i Figur 13. Pilarna kan 
tänkas motsvara de Intent som skickas mellan aktiviteterna. Dessa talar om för nästkommande 
aktivitet hur den ska starta. Som nämnts tidigare görs kontroller av GPS:ens status vid de tre 
aktiviteterna som utnyttjar just GPS. Hur användaren sedan slussas vidare till GPS-
inställningarna kan också ses i figuren. Det bör då påpekas att rutorna för GPS-inställningar 
inte är aktiviteter som implementerats i applikationen utan är mobiltelefonens inbyggda meny 
för detta ändamål. Således har MeasureApp sju stycken aktiviteter deklarerade i manifestfilen 
som tillsammans utgör applikationens struktur. Värt att nämna är också att alla steg nedåt i 
aktivitetsstacken, förutom till GPS-inställningarna, sker via applikationens implementerade 
knappar medan steg uppåt sker via mobiltelefonens ”bakåt-knapp”. 
 



 20 

 
Figur 13. Applikationens struktur illustrerad genom hur de olika aktiviteterna hänger ihop. Pilarna kan tänkas 
motsvara de Intent som skickas för att tala om hur nästa aktivitet ska köras. Notera också att GPS-inställningar 
inte hör till applikationens aktiviteter. 
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5. Resultat och slutsatser 
 

5.1 Measure Distance 
Då MeasureApp ansågs fungera tillfredsställande på emulatorn var ett naturligt steg att 
testköra applikationen på en fysisk mobil. Mätningarna utfördes i området kring 
Ångströmslaboratoriet och samtliga funktioner i applikationen testades. Vid en körning av 
Measure Distance började mätningen på Ångströmslaboratoriets baksida. Den sträcka som 
enligt MeasureApp tillryggalades kan ses till vänster i Figur 14. Som figuren visar finns en 
viss osäkerhet i varje positionsuppdatering vilket yttrar sig genom att punkterna hamnar något 
osymmetriskt. Enligt denna mätning var den totala sträckan som promenerats 400 meter och 
tiden det tog var 288 sekunder. Då samma sträcka undersöktes med hjälp av Eniros funktion 
för mätning i kartor erhölls ett resultat på 398 meter, vilket ses till höger i Figur 14. [6] Det 
bör då påpekas att det är svårt att exakt rita ut den aktuella sträckan vilket gör att det finns en 
viss osäkerhet även här. Det som dock kan fastställas är att funktionen verkar fungera till den 
grad att den går att använda till enklare typer av mätningar där kravet på noggrannhet inte är 
så hög. 
 
 

 
Figur 14. Till vänster ses en körning av Measure Distance på en mobil där en sträcka i området kring 
Ångströmslaboratoriet mätts upp. Till höger har samma sträcka undersökts med hjälp av Eniros funktion för 
mätning i kartor. 
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5.2 Show Map 
Funktionen Show Map har som enda uppgift att visa en karta över det område som 
användaren befinner sig på när aktiviteten startas. I Figur 15 visas ett körexempel från en 
mobiltelefon där Show Map har testats utanför Ångströmslaboratoriet. Det noterades att 
korrekt karta hämtades och att möjligheten till skiftning mellan gatu- och satellitvy gav ett 
positivt intryck. Då en ny position erhölls uppdaterades kartan så att centreringen kring den 
aktuella positionen bibehölls. Dessa faktorer antydde att funktionen uppfyllde den målsättning 
som fanns. Det konstaterades att Show Map med fördel kan användas som ett enkelt 
navigeringsverktyg då användare befinner sig på obekanta platser. 
 
  

 
Figur 15. En testkörning av Show Map på en mobiltelefon utanför Ångströmslaboratoriet. Till vänster är 
visningsläget valt till gatuvy medan den högra bilden visar samma karta men i satellitvy. 

 

5.3 Get Location 
Funktionen Get Location som används för att hämta aktuell position i form av longitud, 
latitud och adress ansågs vara ett värdefullt komplement till Show Map. Metoden för att 
översätta koordinater till en adress, Reverse Geocoding, gick ej att testa på emulatorn vilket 
gjorde att det enda sättet att kontrollera denna funktion var på en fysisk mobil. En sådan 
körning av Get Location syns i Figur 16 där de aktuella koordinaterna visas tillsammans med 
den adress som bäst matchade dessa. Det kan konstateras att adressen är korrekt i den 
bemärkelsen att Lägerhyddvägen var den gata som testet utfördes på. Huruvida gatunumret 2 
bäst stämde överens med positionen var svårt att kontrollera. En sökning av adressen på 
www.maps.google.se visade dock att den väl stämmer överens med den position som 
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funktionen anropades från. Hur som helst är adressen som återges helt beroende på vad som 
finns tillgängligt i Googles register och är alltså inget som går att påverka som utvecklare. Att 
som användare kunna få en ungefärlig, och ibland exakt, uppgift om adressen den befinner sig 
på ansågs tillföra applikationen en extra dimension. 
 
 

 
Figur 16. En körning av Get Location på en mobil. Testet utfördes vid Polacksbacken och Lägerhyddvägen 2 
stämde väl överens med den position som funktionen anropades från. 

 

5.4 History 
Då användaren vid en körning av Measure Distance valt att spara sin mätning läggs all data 
om körningen in i en databas. Genom menyalternativet History kan en sådan mätning laddas 
upp för beskådning vid ett senare tillfälle. Till vänster i Figur 17 visas hur körningen test från 
avsnitt 5.1 har lagts till i History. Då denna klickas hämtas samtliga positioner från databasen 
och på så sätt kan mätningen rekonstrueras. Till höger i Figur 17 visas den återskapade 
körningen där information om tillryggalagd sträcka samt tidsåtgång finns tillgänglig. Denna 
funktion ansågs höja användarvänligheten och de tester som utfördes visade inga tecken på 
problem med funktionen. 
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Figur 17. Till vänster ses hur körningar på en mobiltelefon sparats och finns åtkomliga i History. Då en av de 
sparade mätningarna klickas återskapas körningen och information om sträcka och tidsåtgång visas. Till höger 
har körningen test klickats vilket är samma körning som i avsnitt 5.1. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Brister med MeasureApp 
Då man som nybörjare tar sig an ett projekt av denna storlek är det vanskligt att kunna 
garantera en helt felfri applikation. På den fysiska mobil (HTC Hero) som använts vid testerna 
av MeasureApp installerades applikationen via debuggern i Eclipse. Det uppkom då inga 
problem med att utföra alla de funktioner som applikationen tillhandahåller. Däremot 
installerades applikationen som en apk-fil på en annan mobiltelefon (HTC Wildfire) och då 
kraschade programmet vid ett flertal tillfällen. Detta kan ha berott på ett fel i 
databashanteringen och i så fall har detta åtgärdats. Om detta ej var fallet kan det ha att göra 
med Internetuppkopplingen. Eftersom MeasureApp kräver tillgång till Internet för att hämta 
hem kartor kommer detta att spela roll för hur applikationen beter sig. Eftersom applikationen 
inte innehåller någon metod för hantering av fallet då Internet ej är tillgängligt kan detta vara 
en felkälla. 
 
När det gäller noggrannheten vid mätningar begränsas applikationen till hur väl mobilens 
GPS tar emot positioner. Noggrannheten för GPS i mobiler ligger som bäst kring 5-10 meter 
vilket gör att mätningars resultat kan variera mycket. Eftersom applikationen endast utnyttjar 
GPS och ej körs om denna är avslagen begränsas mätmöjligheterna till områden där GPS:en 
fungerar tillfredsställande. Faktorer som att höga byggnader finns i anslutning till en 
mätposition kan t.ex. påverka resultatet negativt. Den totala sträckan som visas vid en körning 
räknas ut genom att summera avstånden mellan varje positionsuppdatering. Det betyder att 
om en väldigt krokig sträcka ska mätas kommer alla svängar att approximeras med raka linjer 
mellan varje mätpunkt. MeasureApp lämpar sig därför inte för mätning av korta och krokiga 
sträckor. Eftersom noggrannheten som GPS:en kan åstadkomma varierar kan olika 
koordinater registreras även om användaren skulle stå stilla under en körning. 
 
Det bör också nämnas att långt ifrån alla möjliga scenarion vid körning på mobil har 
undersökts. För att kunna utveckla en applikation som är garderad för alla möjliga och 
omöjliga omständigheter krävs mer tid. 
 

6.2 Förslag till förbättringar 
Även om MeasureApp uppfyller de krav som från början ställdes finns det fortfarande många 
punkter att förbättra. Som tidigare nämnts har fokus legat på applikationens funktioner snarare 
än på det estetiska vilket gör att användargränssnittet ger ett ganska svagt intryck. För att 
kunna tilltala så många användare som möjligt behövs en snygg design som genomsyrar hela 
applikationen. Detta har tyvärr hamnat i skymundan på grund av det pressade tidsschema som 
projektet har följt. Här finns med andra ord stora förbättringsmöjligheter som skulle gynna en 
eventuell lansering av applikationen. 
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Förutom att själva designen lämnar mycket att önska saknas även några funktioner som skulle 
bidra till ett mer robust intryck. En möjlighet att kunna pausa en mätning för att senare 
återuppta denna vore önskvärt i de fall då större sträckor ska mätas. Som applikationen ser ut 
nu är en mätning avslutad så fort användaren klickar ”bakåt” på sin mobil. Om användaren ej 
valt att spara körningen kommer denna inte att kunna återskapas. För att göra mätfunktionen 
mer användarvänlig kunde därför en knapp för att pausa samt en knapp för att avsluta läggas 
till. Detta skulle även göra mätfunktionen mer intuitiv. 
 
Ett halvhjärtat försök till att implementera en klickfunktion i kartan utfördes sent i projektet. 
Tanken var att när användaren klickar på en av de punkter som ritats ut på kartan så ska 
information om position och adress visas i en Toast. Detta fullföljdes aldrig och ligger därför 
som ett förslag till vidareutvecklingen av MeasureApp. 
 

6.3 Problem under arbetets gång 
Eftersom ingen erfarenhet av liknande projekt fanns inför utvecklingen av MeasureApp 
uppstod ett antal svårigheter under arbetets gång. Faktum är dock att det som visade sig bli det 
största problemet i projektet var emulatorn. För att kunna programmera en applikation som 
hanterar positioner med hjälp av GPS är det av stor vikt att detta går att simulera tidigt i 
utvecklingsstadiet. Uppskattningsvis lades mellan tre och fyra veckors arbete bara på att få 
emulatorn att registrera de koordinater som skickades via Eclipse Emulator Control. Det var 
först då en AVD med API-nivå 8 installerades som det hela fungerade tillfredsställande. 
Denna emulator klarade av att ta emot såväl enstaka koordinater som hela gpx-filer vilket var 
en förutsättning för att projektet på allvar skulle kunna inledas. Naturligtvis kostade detta 
krångel mycket tid som kunde ha lagts på mer relevanta arbetsuppgifter, men det gick tyvärr 
inte att komma runt. 
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