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Abstract 
 

This master's thesis presents a mobile service which is intended to help anglers out in the terrain 
receiving information that will make their fishing easier. Mobile services are becoming more and 
more common as we receive better technical devices, like mobile phones and PDAs. Several kinds 
of different mobile units make several different ways to create mobile services on. 

The purpose of this master’s thesis has been to examine which possible alternatives can be used to 
create a mobile fishing service. The alternatives were compared to each other and on the basis of the 
demands that exist in this specific case have the method that was considered the most suitable been 
chosen. 

Finally has a web site been created, which purpose has been to make the same information available 
both by an ordinary Internet connection and by a mobile solution. To be able to construct the web 
site in such a manner that the satisfaction amongst anglers will be as high as possible has a test 
group been put together, which purpose has been to find out which functions that is desirable. 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete presenterar en mobil tjänst, vars syfte är att hjälpa sportfiskare att i terräng 
kunna få information som underlättar för deras fiske. Mobila tjänster blir allt vanligare i vår vardag 
i och med att vi får bättre teknisk utrustning såsom handdatorer och mobiltelefoner. Olika typer av 
handenheter resulterar i att det finns olika möjligheter att skapa mobila tjänster på. 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka vilka möjliga alternativ som finns att använda sig 
av vid skapandet av en mobil fisketjänst. De jämfördes med varandra och utifrån de krav på 
funktioner som finns i just detta specifika fall har den metod som ansetts vara den mest lämpade 
valts. 

Slutligen har en webbplats konstruerats, vars syfte är att göra samma information tillgänglig både 
via en vanlig trådbunden Internetuppkoppling och via en mobil lösning. För att kunna konstruera 
webbplatsen på ett så tillfredställande sätt som möjligt har en testgrupp satts samman för att på så 
sätt kunna utröna vilka funktioner som är önskvärda. 
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1  Introduktion 

1.1  Bakgrund 
Att kunna tillskaffa sig information om fiskevatten, sjöar med mera har man länge kunnat göra via 
Internet. Dock så har problemet varit att de sidor som tillhandahåller informationen är både dåligt 
uppdaterade och har dåligt utbud på vad gäller antalet sjöar i Sverige, samt att man är begränsad till 
att få just den information man vill ha, när man sitter uppkopplad mot Internet i sitt hem. Dock så är 
kanske behovet som störst när man är ute vid ett fiskevatten och funderar på vilken typ av drag som 
varit framgångsrikast i just denna sjö, vad andra fiskare har för åsikter om sjön, vilka fiskar som 
man brukar kunna få och så vidare. Man skulle med andra ord gärna vilja ha databasen tillgänglig 
hela tiden och inte bara när man sitter hemma framför sin dator. Att göra informationen åtkomlig 
när man inte har tillgång till en trådbunden uppkoppling kan göras på flera sätt. Detta 
examensarbete går ut på att undersöka vilka olika tänkbara tillvägagångssätt som finns att använda 
sig av, för att därefter undersöka dess fördelar och nackdelar, samt göra en utvärdering hur man 
lämpligast går till väga för att realisera ett system av sådan karaktär. 

 

1.2  Problemdefinition 
På vilket sätt skapar man ett system vars uppgift är att tillfredsställa de behov en sportfiskare har? 
Hur gör man dessutom denna lösning tillgänglig, inte bara via en trådbunden Internetuppkoppling, 
utan även mobilt där man inte har tillgång till vanlig uppkoppling? 

 

1.3  Syfte 
Syftet med examensarbetet är att analysera och utreda vilket som är det bästa sättet att skapa en 
fungerande mobil tjänst för informationssökning (se avsnittet om problemdefinition kapitel  1.2). 
Med detta som bas skall sedan en webbplats utvecklas som listar alla Sveriges fiskevatten och med 
hjälp av olika funktioner möter de behov som finns hos sportfiskare.  

En undersökning av vad för sorts tjänster som fiskare är intresserade av att ha tillgängliga, med 
betoning på den mobila delen, skall utföras. Resultatet kommer att ligga till grund för hur den 
mobila delen av examensarbetets realisering kommer att utformas. 
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1.4  Kravspecifikation 
Under projektets gång har uppdragsgivarens kravspecifikation ändrats på en del punkter. Utgångs-
punkten har dock varit att skapa en webbplats som listar alla Sveriges fiskevatten och tillhandahålla 
en möjlighet att hitta dem genom en sökfunktion. 

Följande tjänster skall finnas: 

• Funktion för att söka medlemskap 

• Sökbar databas över Sveriges alla sjöar. Man skall kunna söka på namn eller län och 
kommun och få grundinformation såsom lokalisering, storlek med mera. Man skall även 
kunna få en karta som visar till den valda sjön. 

• Medlemmarna skall själva kunna uppdatera databasen genom att göra tillägg till sjöarnas 
information med exempelvis bilder, befintliga båtramper, senaste fångster, teknik, beten 
med mera. 

• På webbplatsen skall sportfiskare kunna dela med sig av sina erfarenheter om de olika 
fiskeplatserna genom olika forum efter att man löst medlemskap. 

• Översikt av senaste foruminlägg och uppdateringar i databasen på startsidan 

• Någon slags köpfunktion eller koppling till andra köpsidor med fiskeutrustning skall också 
finnas med. 

• Forum med olika fiskekategorier. 

• Tillgång till en live-chat. 

• Möjlighet att köpa fiskekort kopplade till sjöarna samt utrustning som man tipsar om. 

• Webbplatsen skall också tillhandahålla en del tjänster som skall vara åtkomstbara via ett 
mobilt media. 

 

1.5  Avgränsning 
Inom ramen för examensarbetet ingår inte att fylla databasen med Sveriges alla sjöar och 
fiskevatten. Detta är en uppgift som företaget tagit på sig. Databasen är dock för detta ändamål 
förberedd och ett fåtal sjöar finns inmatade vars syfte varit att göra testningen av systemet möjlig. 
Antalet sjöar som finns inlagda anses inte ha någon betydelse för examensarbetets genomförande.
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2  Teori 

2.1  Mobiltelefonins historia 
Detta kapitel beskriver kortfattat mobiltelefonins historia och dess uppbyggnad. På så sätt ges en 
grund till förståelse av den teknik som använda till det mobila systemets implementering. 

2.1.1  1G – NMT 
Den första generationens mobiltelefoni började utvecklas på 1980-talet och i Sverige kom systemet 
NMT att användas. Telefonin fungerar på så sätt att all information som skickas mellan telefonen 
och basstationen överförs med hjälp av analoga signaler. Näten av basstationer är byggda så att de 
överlappar varandra, vilket gör att man kan förflytta sig från en cell till en annan utan att samtalet 
bryts. Denna teknik kallas för ”roaming”  [8]. 

 

2.1.2  2G – GSM 
Den andra generationens mobiltelefoni efterträdde den första, med den stora skillnaden att 
signalerna mellan telefon och mast nu överfördes digitalt, istället för analogt [1]. I Sverige ersattes 
NMT av GSM, dock används fortfarande NMT idag i viss begränsad utsträckning och kommer så 
att göra minst fram till 31 december 2007 [10]. Några av fördelarna med den nya tekniken blev att 
fler användare kunde använda samma cell tack vare effektivare utnyttjande av frekvenserna. GSM 
använder sig av en teknik kallad TDMA (Time Division Multiple Access) vilket är en teknik där 
bandbredden delas upp i tidsluckor. Varje 
tidslucka är 577 µs (mikrosekunder), eller 
156,25 bitar, vilka 116 kan användas till data 
eller samtal. Åtta på varandra efterföljande 
tidsluckor bildar en ram, där varje användare 
tilldelas en tidslucka [1]. Således kan åtta olika användare dela på ramen och således även på 
bandbredden. Man skulle kunna likna det vid ett tåg med åtta vagnar där varje användare får en 
egen vagn att utnyttja till sin information. Om användaren inte har något att skicka så lämnas 
vagnen tom. Det skulle kunna se ut ungefär som i figur 1, där det är fem användare som delar på 
samma ram. Överföringen sker med en hastighet av 9,6 kbps, vilket är den hastighet som överföring 
av tal kräver [8]. Som jämförelse till detta kan nämnas att ett vanligt modem kommunicerar med en 
hastighet av 56kbps.  

I och med att signalerna blev digitala öppnades helt nya dörrar för mobiltelefonin. Tjänster som 
åtkomst till Internet, e-post, fax och textmeddelanden (SMS) blev nu tillgängliga. 

 

2.1.3  GPRS 
GPRS brukar ofta kallas för 2.5G, det vill säga att det ligger mellan andra och tredje generationens 
mobilsystem. Tekniken som den använder sig av är fortfarande samma som för 2G, men skillnaden 
är hur informationen skickas. Istället för att skicka information i en tidslucka per ram så skickar den 
så många som möjligt tills hela ramen blir fylld [1]. Om vi tänker tillbaka på tågliknelsen ovan så 
skulle det innebära att om någon har något 
att skicka så kan en tom vagn användas 
oavsett vem som äger den. I figur 2 ser vi 
hur en av de fyra användarna (den vita med 
ett svart streck i) använder sig av dataöverföring via GPRS. Mängden data som kan skickas och 

 
Figur 1: Fyra olika sändare med var sin tidslucka delar på 
en ram. 

 
Figur 2: En av de fyra sändarna använder sig av GPRS och 
fyller hela ramen 
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mottas för användaren i exemplet har således ökat från att endast kunna använda en tidslucka till 
fem. Det optimala förhållandet blir då om en ensam användare har hela ramen för sig själv, då 
hastigheten kan öka upp till 8 gånger jämfört med GSM. Skulle det vara så att det redan är sju andra 
användare som använder ramen uppstår ingen prestandaökning. 

En annan fördel är att om man inte har något att skicka så gör man det heller inte [2]. Tidigare hade 
man skickat ett paket per ram oavsett om det var tomt eller inte. Detta gör att man nu kan vara 
uppkopplad mot Internet en längre tid utan att det behöver kosta pengar mer än då man överför data. 
När man "surfar på webben" är det oftast väldigt sällan man skickar eller tar emot data, men när det 
sker dataöverförelser sker de i stora klumpar. Oftast begär man en sida (man sänder data), får 
tillbaks det som finns på sidan (man tar emot data) och spenderar sedan mycket mer tid med att läsa 
vad som står. Detta leder till att under den korta period då man behöver utnyttja bandbredd vill man 
att det skall gå fort (och vill således ta upp hela ramen), och när man inte har något att sända kan 
man lika gärna lämna sin plats i ramen åt någon annan. Även om det skulle vara åtta användare som 
använder en ram, där alla utnyttjar GPRS-tekniken, är sannolikheten liten att de alla skulle behövs 
skicka data samtidigt liten. Då uppstår en prestandaökning även med 8 "aktiva" användare. GPRS 
kan få en teoretisk hastighet på drygt 150 kbps, praktiskt brukar den dock ligga mellan 20 och 50 
kbps. 

För att ytterligare öka den användbara hastigheten använder sig GPRS av fyra olika 
kodningsscheman, kallade CS-1, CS-2, CS-3 och CS-4. Vilken som används beror på hur bra 
kvalité det är på signalen. Vid sämst signalkvalité används CS-1, vilken innebär att en väldigt säker 
kodning, till kostnad av hasighet. Man kommer då upp i en hastighet av 9,05 kbps. Får man bättre 
förhållanden, med avseende på signalstyrkan, går man upp i nivåer där CS-2 ger 13,4 kbps, CS-3 
15,6 kbps och slutligen, vid mycket goda förhållanden, till CS-4 som ger en hastighet av 21,4kbps 
[14]. 

 

2.1.4  3G 
När man i vanligt tal talar om 3G är det oftast den Europeiska standarden UMTS som man menar 
[13]. När den tredje generationens mobilsystem skulle byggas var målet inte främst att 
tillhandahålla bättre taltjänster utan att det nya systemet skulle vara optimerat för andra tjänster, 
exempelvis e-post, Internet, bild och dataöverföring. De två viktigaste kraven var hög bandbredd 
och optimering för sändning av data i klumpar [5]. Två olika standarder utvecklades oberoende av 
varandra för 3G, UMTS och CDMA 2000. Vanligast blev att man använde UMTS i de länder som 
tidigare haft GSM, vilket var fallet i Sverige och stora delar av övriga Europa [12]. UMTS klarar av 
hastigheter upp till 2Mb/s vid små celler, exempelvis inomhus, och lägre i större celler. Dock är 
denna hastighet endast teoretiskt och oftast får man en sämre bandbredd [5]. 

UMTS bygger dels på samma teknik som GSM, det vill säga TDMA, men även på WCDMA, vilket 
är en vidareutveckling av CDMA, som under den andra generationens mobiltelefoni var konkurrent 
till TDMA. 

CDMAs grundidé är att varje användare inte sänder på en specifik frekvens, vilket var fallet för 
TDMA, utan i stället sänder över hela frekvensområdet. För att man skall kunna särskilja 
informationen och avsändaren så märks varje grupp. Tekniken för CDMA var vanligt 
förekommande för den andra generationens mobiltelefoni i USA [3]. 

WCDMA är en förkortning av Wideband CDMA, vilket är en teknik som huvudsakligen bygger på 
CDMA, men även på TDMA. WCDMA, som är en internationell standard för den tredje 
generationens mobiltelefoni, klarar en avsevärt högre hastighet än sin föregångare och är tänkt att 
klara hastigheter upp till 2 Mbps. Dock så är den maximalt uppnådda hastigheten olika beroende på 
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cellernas storlek, då olika tekniker används. I en liten cell, exempelvis i en korridor, används 
tekniken WCDMA-TDD vilken ger en högre hastighet än den andra tekniken WCDMA-FDD. Den 
sistnämnda används utomhus på stora öppna ytor. De tillkommande bokstäverna står för 
Frequency- och Time Division Duplex [4]. 

Man skulle lätt kunna tro att UMTS kom som en ersättare till GSM på samma sätt som GSM ersatte 
NMT, men så är inte fallet, då man beräknar att de i framtiden kommer att kombineras till ett och 
samma nät [5]. 

Bättre standarder än UMTS finns, men i Sverige kommer den att användas tills vidare enligt ett 
beslut av Post & Telestyrelsen i oktober 2006 [7]. 

 

2.2  Utvecklingen av WAP 
I och med att GPRS blev allt vanligare, och man på så sätt slapp minutpriset för att vara uppkopplad 
mot Internet (se  2.1.3), ökade även antalet potentiella användare. En ny standard skapades för 
definition av hur data skickas mellan en sändare och en mobil enhet, kallad WAP (Wireless 
Application Protocol) [6]. Till detta skapades även en kodstandard, WML (Wireless Markup 
Language), som var en enklare form av HTML (den standard som används för ”vanliga” Internet). 
På senare tid har dock fler och fler mobila enheter kommit att stödja HTML och därför har 
användandet av WML fasats ut. 
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3  Praktiskt genomförande 

3.1  Testgrupp 
En testgrupp bestående av sex personer av den tilltänkta målgruppen samlades för att under några 
timmar fundera och öppet samtala om de positiva och negativa erfarenheter de har av mobila 
tjänster, samt vilka önskemål de har på den tjänst som skall tas fram i samband med detta 
examensarbete. Samtalet spelades in, och de mest relevanta åsikterna som framkom under mötet 
var: 

 
Generellt: 
• Viktigt att kunna få reda på information vad som gäller för fiskekort, till exempel hur och var 

man kan köpa dem. 
• Möjlighet att skriva in egen information om sjöarna. 
• Tillgång till nyheter. 
• Möjlighet att på ett textmässigt sätt presentera sin fiskeutrustning.  
• Genom rapporten kunna delge och få reda på vilken typ av sjö, fisk, fiskekort, typ av drag, 

väderförhållanden, vatten och lufttemperatur samt övriga kommentarer om fisketuren. 
 
Den mobila delen: 
• Många andra sidor gjorda för mobil åtkomst, som inte handlar om fiske, finns på nätet. 

Problemet med dessa är dock att de är för dåligt uppdaterade. (Då denna webbplats är ”av 
fiskare för fiskare” så kommer detta inte att påverka examensarbetet i någon större utsträckning, 
utom att underlätta för inmatning av information.) 

• Endast vissa inmatningsalternativ är önskvärda via mobilen, såsom väderförhållanden, 
temperatur och drag. Övrig information läggs lämpligast till när man har tillgång till en 
trådbunden uppkoppling. 
  

Intressanta kommentarer: 
• Det får inte vara för jobbigt från början, utan det skall vara väldigt lättanvänt annars orkar man 

inte. 
• Less is more 
 

3.2  Programmeringstekniskt 
Sidan är uppbyggd av programmeringsspråket HTML (Hypertext Markup Language), vilket är det 
språk som används vid byggande av webbplatser. Tillsammans med detta har skriptspråket PHP 
(PHP: Hypertext Preprocessor) använts flitigt, framför allt när det gäller kopplingar till databasen. 
Anledningen till att valet föll på PHP var att det ansågs som det mest lämpliga därför att det hade 
bäst funktionalitet och krävde minst inlärningstid. 

Som databas används programmet MySQL, vilket är en implementering av det populära språket 
SQL, släppt under GPL.
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3.3  Design och implementering av layouten 
Att besluta hur den grafiska layouten av webbplatsen skulle se ut ingick inte i examensarbetet utan 
tillhandahölls av företaget. Dock så ingick dess implementering i arbetet. Det tillvägagångssätt som 
användes för att implementera layouten var Cascading Style Sheets (CSS), vilket på svenska kan 
översättas till stilmall. Layouten är uppbyggd på att man i en fil, i detta fall style.css, tilldelar ett 
antal element olika egenskaper. Denna fil inkluderas sedan med hjälp av HTML-taggen link i alla 
andra sidor, för att sedan elementen skall anropas. Ett element kan anropas i flera sidor, vilket gör 
att man vid eventuella ändringar inte behöver göra ändringar i alla filer utan endast i en. 

Exempel på ett element som används på alla sidor är huvud-box, som definierar det område i vilket 
allt annat på sidorna ligger. Informationen talar om elementets bredd, att det skall vara centrerat och 
ha vänsterjusterad text. 

#huvud-box{ 
 width:756px; 
 margin-top:0px; 
 margin-left:auto; 
 margin-right:auto; 
 text-align:left; 
} 

Implementeringen i exempelvis index.php ser ut som följer: 

En länk till css-filen: 

<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/ css"> 

och därefter ett anrop till elementet 

<div id=huvud-box> 

och sist på sidan stängs elementet 

</div> 

 

Man använder inte enbart CSS till boxar, utan de kan användas till att ge formatering åt andra saker. 
Exempelvis kommer den formatering som finns på alla gråa formulär från följande element: 

.graa_table{ 
 font: 10px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 color: #000000; 
 text-indent:0px; 
 padding-top:2px; 
 padding-bottom:1px; 
 background-color:#dbdbdb; 
 border:0px; 

} 

 

3.4  Testning 
Under tiden systemet utvecklades, utfördes kontinuerliga tester av systemet parallellt i de tre 
webbläsarna Mozilla Firefox (version 1.509 och 2.0), Internet Explorer (version 6 och 7) samt 
Opera (version 9.00) för att vara på den säkra sidan mot eventuella differenser i tolkning av den 
genererade koden. 

För testningen av den mobila sidan har en Samsung Z500 använts. 
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4  Resultat 

4.1  Den mobila sidan 1 

Den mobila lösningen, vilket rent praktiskt är en undersida till den vanliga sidan, innehåller de mest 
användbara funktioner som man kan ha nytta av när som helst och inte enbart när man har tillgång 
till en trådbunden uppkoppling, dvs att kunna läsa information om de sjöar som man är intresserad 
av samt kunna läsa de fiskerapporter som finns inlagda därtill. 

 

 

Startsidan (figur 3) innehåller en välkomsttext och sökfunktion där 
man antingen kan söka på sjöns namn eller välja län, och därefter 
kommun för att sedan få upp vilka sjöar det finns som matchar de 
givna kriterierna. 

 

 

 

 

 

 

När man går in på en sjö (figur 4) visas samma information som 
finns tillgänglig via webben, fast med en mycket enklare layout. De 
fiskerapporter som man kan få tillgång till innehåller exempelvis 
inga bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionen för att lägga in en ny fiskerapport (figur 5) 
fungerar i stort sett på samma sett som via webben förutom 
två skillnader. Dels så har man inte möjlighet att ladda upp 
bilder, dels måste man skriva in användarnamnet själv. När 
man lägger till en rapport på vanligt sätt är användarnamnet 
förtryckt. Orsaken till detta är att man här inte är inloggad. 

 

 

                                                 
1  Då svårigheter med att överfå en bild från mobiltelefonen till datorn uppstått är skärmdumparna i detta 
stycke ( 4.1) inhämtade via en vanlig webbläsare. 

Figur 3: Startsidan 

Figur 4: Sjöinformation 

Figur 5: Inläggning av fiskerapport via 
mobilen 
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4.2  Startsida 
Hela webbsidan är uppdelad i två delar (se figur 6). Den övre innehåller sidans logotyp, en 
inloggnings-möjlighet samt en meny till de olika underdelarna. Om man är inloggad på sidan så ser 
man inte ”Bli medlem” utan istället en länk till ”Min sida”. Mer om inloggningen, se kap  4.4 . 

Den undre delen ändras beroende vilken sida man gått in på. 

När man kommer till startsidan så får man till vänster se de nyheter som finns inlagda där titeln är 
avklippt efter 30 tecken och själva nyheten efter 111 tecken. Under listan av nyheter finns för 
administratörer en länk för att lägga till nyheter. Vill man läsa nyheten utförligare klickar man på 
länken och kommer till en sida där man ser nyheten i sin helhet. Är man administratör har man här 
rätt att redigera eller ta bort den. 

Till höger på sidan listas de fem senast inlagda fiskerapporterna och köp/säljannonserna. Dessa är 
klickbara och man kommer då direkt till den önskade rapporten/annonsen. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 6: Startsidan 
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4.3  Sjöarkiv 
När man kommer till sidan för 
sjöarkivet kan man först antingen 
söka på ett sjönamn, tecknet % 
används för att ersätta valfritt 
tecken, då detta är MySQL-
standard. Vet man var sjön ligger 
kommer man enklast dit med 
hjälp av att välja län och 
kommun för sjön. I båda fallen 
dyker de sjöar som stämmer 
överens med förfrågan upp som 
länkar under. Se figur 7. 

 

 

 

 

Efter att ha valt sjö får man reda på den information som finns tillgänglig för sjön. 

På samma sida finns funktioner för att markera sjön som favorit, lägga till fiskerapport och 
kommentar till sjön, se karta över sjön, läsa fiskerapporter samt se vilka andra som har sjön 
markerad som favoritsjö. Se figur 8. 

 

 

 
Figur 8: Information om den valda sjön Lelången 

 
Figur 7: Resultatet av vilka sjöar som finns i Bengtsfors kommun 
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4.4  Inloggning 
Inloggningsfunktionen grundar sig på den som följer med phpbb, (se  4.8). Den har sedan 
modifierats, både grafiskt och funktionsmässigt, för att passa de förhållanden som lämpar sig för 
sidan. Stora delar av användardatabasen och proceduren för att bli medlem är även den ett 
vidarebygge därifrån. 

 

4.5  Medlemsprofiler / Min Sida 
Min sida skiljer sig ifrån en ”vanlig” medlemsprofil 
endast i den mån att det på sidan finns två länkar 
som gör det möjligt att redigera sin profil och sin 
fiskelåda. 

På sidan presenteras all information som finns inlagd 
om användaren, inklusive de fiskerapporter som är 
skrivna (se figur 9). 

Fiskedagboken (figur 10) är ytterligare en funktion 
som finns på den personliga sidan. Här kan man 
skriva ner sina anteckningar, och även kommentera 
andras anteckningar. Man har även rättighet att ta 
bort sina egna anteckningar samt de kommentarer 
som andra lämnat på ens sida. 

 

 

 

 

 

Figur 10: Ett fiskedagboksinlägg med kommentar. 

 
Figur 9: Min sida 



- 16 - 

4.6  Inmatning 
Inmatningen av ny information sker med så kallade formulär i HTML. I dessa skriver man in den 
information som skall inmatas och sänder iväg den till en ny sida med hjälp av de superglobala 
variablerna $_POST och $_GET där de tas emot för att i sin tur skickas till en databas med hjälp av 
språket PHP. För att man inte skall råka lägga in samma sak två gånger, exempelvis när man laddar 
om sidan, sker en inläggning i en trestegsprocess. Först så matar man in datan, därefter skickas den 
till en sida som lägger in datan i databasen. Sidan visas aldrig i webbläsaren, utan när informationen 
är inlagd sänds man automatiskt vidare till nästa sida. 

Inläggning av sjökommentar ges som exempel. Koden för själva inmatningen:  

<form action='query.php?sjoid=".$_GET['sjoid']."&am p;v=2'method='POST'> 
 <textarea name='kommentar' cols=35 rows=4 class='t extbox'></textarea> 
 <br /> 
 <input type='hidden' name='action' value='sjokom' /> 
 <input type='submit' name='kommentarKnappTryckt' v alue='Skicka' /> 
</form> 

I filen query.php väljs först vilken funktion som skall köras genom en switch-sats. Sen skrivs den 
medskickade datan in i databasen, för att slutligen skicka användaren tillbaks till den sidan som den 
ursprungligen var på. 

case sjokom: 
 $rez=mysql_query("INSERT INTO ".$databas_system.". sjokom  
    (skid,userid,sjoid,text,tid) VALUES('','".$user data['user_id']."',  
    '".$_GET['sjoid']."','".$_POST['kommentar']."', '".strtotime ("now") 
    ."')") or die (mysql_error()); 
 header("Location: sjo.php?sjoid=".$_GET['sjoid']);  
 exit; 
break; 

 

4.7  Kartor 
Kartorna är en länk till Eniros webbplats, men det är lätt att ersätta detta beroende med en annan 
tjänst. I databasen finns sjöns x- och y-koordinater sparade enligt RT90-systemets standard, som 
består av x-koordinaten räknat på antalet meter norr om ekvatorn och y-koordinaten räknat på antal 
meter öst om nollmeridianen i Greenwich [9]. Dessa koordinater sänds med i den URL som skickas 
till Eniro vilket gör att man hamnar på rätt plats. 

 

Exempelvis ligger sjön Lelången i Bengtsfors kommun på x-koordinaten 6566371 och y-
koordinaten 1287787. Dessa värden finns sparade i databasen och hämtas fram genom ett SQL-
anrop för att sedan infogas i det URL-anrop som görs. Koden 

<a href='http://kartor.eniro.se/query?mop=mc&amp;wh at=map&amp;mapstate=4; 
    ".$row[4].";".$row[3]."&amp;map.x=245&amp;map.y =210' target='_blank' 
    class='rod_link'>Karta</a><br><br>"; 

 

gör att man hamnar på sidan med adressen (se figur 11) 

http://kartor.eniro.se/query?mop=mc&what=map&mapsta te=4;1287787;6566371&map.x=24
5&map.y=210 

 

http://kartor.eniro.se/query?mop=mc&amp
http://kartor.eniro.se/query?mop=mc&what=map&mapstate=4
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vilket är en klickbar länk som gör att man hamnar på rätt plats. Se figur 12.  

Ett problem uppstod då Eniro i december 2006 gjorde om sitt system för visning av kartor. 
Förändringen bestod i att URLen förändrades, men eftersom systemet var byggt på ett sådant sätt att 
man inte är hårt beroende av tredjeparts-leverantören, utan att man lätt kan ändra på det, skedde den 
nödvändiga emigreringen från det gamla till det nya systemet relativt smärtfritt. 

 

 

 

Figur 11: Länken till Eniro 

Figur 12: Sidan som man hamnar på visar mycket riktigt sjön Lelång. 
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4.8  Forum 
Då ett flertal gratisforum finns för användning på nätet släppta under GPL ansågs det meningslöst 
att skapa ett nytt. Det forum som kom att användas vid just detta examensarbete blev phpBB2, 
vilket är ett lättanvänt forum med en bra och användbar funktionalitet och administrationspanel. 
Dessutom finns det gott om tilläggsmoduler. Forumet baseras på skriptspråket PHP och en databas 
som finns i olika versioner, men då sidan i övrigt använder sig av MySQL valdes den versionen. 

 

4.9  Databaser 
Två olika databaser används för webbplatsen. Den ena är den förkonfigurerade som följer med 
phpbb (se  4.8) som förutom till själva forumet används för viss information om användaren. Den 
andra databasen innehåller all övrig information som är av betydelse för sidan. För en mer ingående 
syn på dess utformning, se  9.1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  För mer information, se http://www.phpbb.com 

http://www.phpbb.com
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5  Diskussion och slutsats 
Att tekniken skall vara mobil, eller på något sätt trådlös, ger inte nödvändigtvis den slutsatsen att 
den bästa lösningen är att använda sig av Internet och en webbläsare för att på så sätt surfa in på en 
sida med hjälp av en mobiltelefon. I examensarbetes början fanns det ett fåtal tekniker som ansågs 
möjliga och en utvärdering av vilken av dem som var lämpligast att använda för att uppnå ett så gott 
resultat som möjligt gjordes. 

 

5.1  Analys av de olika teknikerna 
Till en början kan de tänkta teknikerna delas upp i två olika delar; antingen att hela databasen 
laddas ner när man har tillgång till en trådbunden uppkoppling, eller så försöker man komma åt 
databasen när man är i behov av den. 

 

5.1.1  Separat applikation för mobiltelefon 
En möjlighet vore att skapa en separat applikation som användes på mobiltelefonen och som skötte 
all kommunikation. Fördelarna med detta skulle vara att man skulle få ett friare sätt att bygga ut 
systemet på, jämfört med en lösning som bygger på html (se  5.1.3). Man skulle även i ett sådant 
system kunna bygga in en cachefunktion, vilket skulle leda till att informationen om de sjöar eller 
dylikt man ofta besöker skulle sparas i minnet och när man vid ett senare tillfälle vill ha information 
om samma sjö behöver den inte laddas ner på nytt utan endast den information som ändrats sedan 
förra gången. Man skulle på detta sätt slippa skicka mycket av samma information flera gånger 
vilket gör det billigare för användaren då denna typ av mobil kommunikation oftast har ett pris per 
mängd data. Om man skulle vara på en plats där man inte har tillgång till ett nät och på så sätt inte 
skulle kunna få någon ny data har man fortfarande tillgång till den gamla, vilket kan vara 
användbart då många egenskaper om sjön inte förändras såsom djup, kartor, kommun etcetera. 
Dock så skulle ett sådant tillvägagångssätt lätt leda till att komplexiteten för användaren skulle öka 
drastiskt och användarantalet skulle troligen minska rejält, då ny teknik för många har en tendens att 
verka svårare än vad den egentligen är. 

 

5.1.2  Nedladdning till mobil enhet via fast uppkop pling 
En annan lösning vore att skapa en applikation där man tankar ner informationen till en vanlig 
dator, via en trådbunden uppkoppling, för att sedan synkronisera denna med en mobil enhet, såsom 
en handdator eller dylikt. Om detta tillvägagångssätt hade valts så hade man sluppit problemet med 
att vara beroende av en tillgänglig uppkoppling när man befinner sig ute i naturen, samt den kostnad 
som uppstår när man överför information, då de flesta idag har bredband eller liknande där det 
oftast inte finns en kostnad per datamängd. Troligen skulle dock även denna begränsa 
användarantalet på samma sätt som den i  5.1.1, om inte ännu mer då färre har tillgång till en 
handdator än en mobiltelefon. I detta fall så skulle en kartfunktion bli mer komplicerad att 
konstruera då man inte har tillgång till en extern källa såsom Eniro. Risken är även att flertalet av 
användarna inte skulle uppdatera den information man laddat ner tillräckligt ofta och man skulle 
därför sitta på gammal information. 
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5.1.3  Surfa med mobiltelefon 
Ett tredje tillvägagångssätt vore att vid sidan av den Internetsida som skall skapas även skapa en 
sida som är specialdesignad för mobil åtkomst. Sidan skulle i detta fall ha ett begränsat antal 
funktioner och grafisk layout på grund av begränsad bandbredd och liten display. Detta 
tillvägagångssätt gör att man inte endast kan få tillgång till information när man vill utan man kan 
även delge sin information såsom bilder, fiskerapporter etcetera när man vill.  

 

5.2  Slutsats 
I det samhälle som vi nu bor i finns förväntningar om att man skall kunna få den information som 
man vill ha när man vill ha den. Dessutom skall man kunna delge sin information till andra när man 
vill och inte vara beroende av att sitta vid en dator med trådbunden uppkoppling, alternativt mata in 
informationen på plats för att sedan vara tvungen att vänta tills man kommer hem för att kunna 
ladda upp datan till databasen. Dessa förväntningar gör att lösningen med en specialdesignad 
webbplats för mobil åtkomst (se  5.1.3) anses som den bästa tänkbara. Det är även den som är bäst 
förberedd för framtiden. 

Enkelheten vad det gäller lösningen som presenteras i avsnitt  5.1.3  är att den är åtkomlig av alla när 
man önskar ha tillgång till tjänsten och att man alltid har den senaste uppdateringen, förutom just då 
man saknar uppkoppling. 
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6  Framtida utveckling 
Eftersom examensarbetets syfte var att undersöka vilken som är den bästa tekniken för att lösa detta 
specifika problem torde det inte vara aktuellt att forska vidare på det. Dock så skulle man kunna 
komplettera den valda tekniken med en annan om det i framtiden skulle uppstå behov av en sådan. 
Databasen, vilken ju är själva kärnan i det hela, är inte beroende av vilket åtkomstsätt man väljer. 

Naturligtvis så kan sidan, både den vanliga och den mobila, i sig utvecklas och ges fler funktioner, 
såsom RSS, ytterligare språk, etc. Detta ses dock som ett möjligt programmeringsprojekt och inte 
som en del av ett examensarbete. 
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7  Förkortningar 
Bps bit per sekund. Överföringshastighet som anger hur många bitar (1 eller 0) som man 

hinner skicka på en sekund. 

GPL GNU Public License. En licens som innebär att användaren fritt kan ladda ner, 
använda, ända, förbättra och vidaredistribuera det utav kostnad. 

GPRS General Packet Radio Services 

HTML Hypertext Markup Language. Programmeringsspråk för att skapa webbsidor. 

Kbps kilo bit per sekund. Kilo är grekiska för tusen, således 1000 bps. Ibland menar man 
dock 1024 bitar när man använder kb för att 1024 är en tvåpotens, detta bör dock 
betecknad kibps[11] 

MySQL Ett databassystem som bygger på språkstandarden SQL. Släppt under GPL. 

PHP PHP: Hypertext Preprocessor, vilket är ett mycket populärt skriptspråk som används 
för att bygga webbsidor. 

SQL Structured Query Language. Ett mycket vanligt använt språk vid databas-
kommunikation. 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System. Valig 3G-standard. 

URL Uniform Resource Locator. Används oftast för länkar på Internet 

WAP Wireless Application Protocol.
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9  Appendix 

9.1  Databasdesign 
 namn typ extra 
annons annonsid   mediumint(8)  unsigned   NotNull auto_increment   primary 
 userid  mediumint(8)  unsigned  NotNull   
 kategori  varchar(127)      
 rubrik  varchar(63)   NotNull   
 text  text   NotNull   
 pris  varchar(15)      
 bild  varchar(255)      
 epostadress  varchar(63)      
 telefon  varchar(127)      
 bysell  enum('k', 's')   NotNull   
 inlaggd  date   NotNull   
       
bilder bild_id   int(10)   unsigned   NotNull   auto_increment   primary 
 bildadress  varchar(255)   NotNull    
 userid  mediumint(8)  unsigned  NotNull    
 rappid  mediumint(8)  unsigned      
 sjoid  mediumint(8)  unsigned      
 datum  date       
 koppladtill  tinyint(3)  unsigned      
       
blog postid   mediumint(8)  unsigned   NotNull   auto_increment   primary 
 userid  smallint(5)  unsigned  NotNull    
 posted  int(11)       
 text  text   NotNull    
 kommentar  mediumint(8)  unsigned      
       
favsjo id   int(10)   unsigned   NotNull   auto_increment   primary 
 userid  mediumint(8)  unsigned  NotNull    
 sjoid  mediumint(8)  unsigned  NotNull    
       
kommuner kommunid   int(8)      NotNull   auto_increment   primary 
 namn  text   NotNull    
 lan  varchar(8)   NotNull    
       
kompis id   int(10)   unsigned   NotNull   auto_increment   primary 
 agare  int(10)  unsigned  NotNull    
 kompis  int(10)  unsigned  NotNull    
       
lan lanid   int(11)      NotNull   auto_increment   primary 
 namn  varchar(128)   NotNull    
 bokstav  varchar(8)   NotNull    
       
news n_id   int(10)   unsigned   NotNull   auto_increment   primary 
 u_id  int(10)  unsigned  NotNull    
 skriven  int(11)  unsigned  NotNull    
 titel  varchar(63)   NotNull    
 text  text   NotNull    
 bild  varchar(255)       
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rapport rappid   int(11)      NotNull   auto_increment   primary 
 userid  int(11)   NotNull    
 datum  date       
 sjo  mediumint(9)   NotNull    
 templuft  varchar(10)       
 tempvatten  varchar(10)       
 fisk  varchar(255)       
 drag  varchar(255)       
 kommentar  text   NotNull    
 vader  varchar(25)       
 titel  varchar(63)   NotNull    
       
sjo sjoid   int(11)      NotNull   auto_increment   primary 
 namn  varchar(128)   NotNull    
 kommun  smallint(6)   NotNull    
 x  int(11)       
 y  int(11)       
 djup  mediumint(9)      
 area  mediumint(9)       
 fiskekort  text       
       
sjokom skid   int(10)   unsigned   NotNull   auto_increment   primary 
 userid  int(10)  unsigned  NotNull    
 sjoid  int(10)  unsigned  NotNull    
 text  text   NotNull    
 tid  int(11)  unsigned  NotNull    
       
user_ext user_id   int(10)   unsigned   NotNull    primary 
 fiskelada  text       
 anv_bild  varchar(128)       
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9.2  Översikt över funktioner och sidor 

 


