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Sammanfattning 

WM-data tillhandahåller en lösning för mobil arbetsorderhantering. Lösningen innehåller 
planeringsverktyg med ärenden, personal och karta och möjlighet att leverera arbetsorder till 
fältpersonal. Den innehåller dessutom handhållna mobilenheter, vilka fältpersonalen använder 
för att ta emot aktuella arbetsorder. 

Vissa kunder önskar ytterligare en modul i denna mobila lösning. Den nya modulen skall 
användas för att kontinuerligt rapportera in genomförda åtgärder i snöröjningssammanhang. 

Detta examensarbete går ut på att utveckla den här modulen för att registrera snöröjning 
respektive sandning. Applikationen exekveras på en PDA, en så kallad Pocket PC med Windows 
Mobile 5.0. Anledningen till att just Windows Mobile 5.0 skall användas är att detta 
operativsystem har inbyggt stöd för GPS-positionering. Ett önskemål av WM-data var att detta 
inbyggda stöd skulle undersökas, rapporteras och användas i applikationen. 

Resultatet blev en applikation där man via en Pocket PC kontinuerligt sparar undan fordons 
GPS-position, arbetsåtgärd samt tidpunkterna när GPS-positionerna togs. Denna information är 
sedan anpassad för att kunna skickas vidare via GPRS till en befintlig databasserver under vissa 
tidsintervaller. 

Applikationen utvecklades med hjälp av programmeringsspråket C Sharp (C#) i Visual Studio 
2005.
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Summary 

WM-data provides a solution for handling of mobile work orders. These work orders contain 
tools for planning errands, personnel, maps and the possibility to deliver work orders to field 
personnel. In addition hand held mobile units are used which field personnel use to receive 
actual work orders. 

Certain customers now wish for an extra module to this mobile solution. The new module shall 
be used to continually report in accomplished work in connection with the clearing of snow from 
the streets (snowploughing) respectively sanding the streets. 

The purpose of this degree project is to develop an application that can be added to the mobile 
work order solution where the clearing of snow and sanding can be registered. The application 
executes on a PDA, a so-called Pocket PC with Windows Mobile 5.0. The reason why Windows 
Mobile 5.0 is used is that this operating system has built in support for GPS-positioning. One of 
WM-data’s wishes was that this built in support for GPS-positioning be researched, reported and 
used in the application. 

The result was an application whereby a snowplough’s GPS-position, type of work and the time 
the GPS-position was taken are saved locally on the Pocket PC. This information is then adapted 
to be transferred via GPRS to an available database server under certain time intervals. 

The application was developed using the programming language of C Sharp (C#) in Visual 
Studio 2005.
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1 Inledning och bakgrund 
Det här examensarbetet har utförts åt WM-data i Borlänge under deras ITS-
avdelning. WM-data ingår i en större koncern, LogicaCMG-koncernen som är en 
internationell leverantör av IT lösningar och har 40 000 medarbetare i 41 länder. I 
norden har bolaget cirka 9 000 medarbetare och är verksamt under varumärket 
”WM-data a LogicaCMG Company”. [web1] 

1.1 Syfte 

Vissa kunder önskar ytterligare en modul i WM-datas ITS (Intelligent Transport 
System) mobila lösning. Den nya modulen skall användas för att kontinuerligt 
rapportera in genomförda åtgärder i snöröjningssammanhang. Syftet var att 
utveckla en modul som kan köras på en Pocket PC-enhet med Windows Mobile 
5.0. 

Applikationen skall använda befintliga komponenter i Windows Mobile 5.0 för att 
ständigt registrera den senaste GPS-positionen. Vidare skall applikationen kunna 
spara registrerad information båda lokalt och på en befintlig databasserver. 
Dessutom skall applikationen ha någon form av varning så att man inte glömmer 
avsluta en åtgärd vid arbetspassets slut. 

Applikationen skall byggas på ett antal små lättlästa klassmodeller där varje 
modell kan konstrueras och testas helt oberoende av de andra modellerna. 
Programmet skall vara helt objektorienterat. Det valda programmeringsspråket är 
C Sharp (C#) och utvecklingsmiljö Visual Studio 2005. 

1.2 Mål 

Målet var att kunna redovisa en fungerande applikationsprototyp för 
inrapportering av snöröjningsåtgärder på en handhållen mobilenhet vid slutet av 
examensarbete som fungerar enligt WM-datas önskemål. 

Vidare ett mål var att i rapporten redovisa och dokumentera funktionalisten, 
användbarheten samt aktivering av en intern drivrutin i Windows Mobile 5.0 som 
heter GPS Intermediate Driver (GPSID). 

Ett personligt mål var att skaffa fördjupande kunskaper inom 
programmeringsspråket C Sharp, handhållna mobilenheter samt några av de andra 
teknikområden förknippad med denna utveckling, till exempel GPS. 

1.3 Frågeställningar 

Arbetet består av två olika delar, dels en undersökning av ”GPS Intermediate 
Driver” (GPSID) och dels själva programkonstruktionen. Före och under arbetets 
gång har det förekommit frågor kring dessa delar. De där frågorna har varit 
följande: 

http://www.wmdata.se/wmwebb/content.asp?
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• Vad är Windows CE? 

• Vad är Windows Mobile? 

• Vad är ActiveSync? 

• Var hittar man en Remote Registry Editor? 

• Vad är en programutvecklingspacket – SDK? 

• Vad är skillnaden mellan en Smartphone och en Pocket PC? 

• Vad är GPS Intermediate Driver? 

• Hur ser GPS Intermediate Driver arkitektur ut? 

• Vilka funktionsanrop ingår i GPS Intermediate Driver? 

• Hur ställer man in GPS Intermediate Driver i Windows Mobile 5.0? 

• Hur anslutas en applikation till GPS Intermediate Driver? 

• Hur kan man hämta parsad GPS information genom GPS Intermediate 
Driver? 

• Vad är SQLite? 

• Vad är skillnaden mellan s.k. hanterad (eng. managed) respektive 
ohanteread (eng. unmanaged) kod? 

 

De här frågorna besvaras under rapporten. För att hålla till det väsentliga, 
nämligen ”GPS Intermediate Driver” och programkonstruktionen kring denna 
drivrutin, finns det en djupare genomgång inom detta område. För att inte avvika 
allt för mycket ifrån huvudämnet finns en lättare förklaring till övriga frågorna.  

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Avgränsningar på rapporten 
Då applikationen skall ingå i WM-datas arbetsorderhanteringssystem kommer 
ingen källkod att redovisas. Däremot presenteras och förklaras de olika 
klassmodellerna som applikationen är byggd på. I rapporten finns också en 
undersökning om den interna GPS-drivrutinen i Windows Mobile 5.0. 

1.4.2 Avgränsningar på arbetet 
Applikationens olika komponenter förklaras med hjälp av ett antal klassdiagram 
som kompletterar den texta beskrivningen. 
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2 Utrustning 
De utrustningar som användes till arbetet är följande. 

2.1 Pocket PC Phone Edition 

En Qtek HTC TyTN med Windows Mobile 5.0 [web19]. Se figur- 1 respektive 2.  

 

 
Figur 1 Qtek HTC TyTN 

 
Figur 2 Qtek HTC TyTN med s.k. QWERTY tangentbord 
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http://www.htc.com/product/03-products-1.htm
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2.2 GPS Mottagare 

Figur 3 visar en GPS mottagare som är en Socket Bluetooth GPS Receiver. 
Enheten har tre LED:s. En gul för att indikera låg batteri, en grön (blinkande) för 
att indikera en fix och en blå för att indikera blåtand aktivitet [web20].  

 
Figur 3 Socket Bluetooth GPS Receiver 

 

2.3 Operativsystem och plattformar 

Det är viktigt att redan här klargöra vissa begrepp som omfattar en stor del av 
arbetet. Dessa begrepp förekommer en hel del i den mobila världen och för den 
oinvigde kan vara delvis förvirrande. Till exempel vad är det egentligen för 
skillnad på Windows CE, Pocket PC och Windows Mobile? [TN05] 

2.3.1 Windows CE 
Windows CE är ett operativsystem från Microsoft som är främst till för så kallade 
inbyggda system som handdatorer, Pocket PC och Smartphone. Senaste versionen 
är Windows CE 6.0. Windows CE är en bantad version av Microsofts Win32 API 
som till exempel Windows XP är byggt på. 

Dagens versioner av Windows CE innehåller ramverket Dotnet Compact 
Framework. I tidigare versionen fick ramverket installeras separat och tog därför 
upp dyrbart internminne på det inbäddade systemet. [TN05] 

2.3.2 Pocket PC 
Pocket PC är egentligen ett Windows CE operativsystem som uppfyller vissa 
hårdvaror och mjukvaror krav. Pocket PC skall ha en processor anpassad för 
operativsystemet, till exempel ARM XScale. Den skall vidare ha en tryckkänslig 
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http://www.mpi.ch/files/attach/0000121f.pdf
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skärm på minst 240 x 240 pixlar och ha ett antal hårdvaruknappar. Pocket PC är 
alltså en mjuk- och hårdvaruplattform för handdatorer. [TN05] 

2.3.3 Pocket PC Phone Edition 
Pocket PC Phone Edition är som namnet antyder en Pocket PC plattform med 
inbyggd funktionalitet för att hantera telefonfunktioner. 

2.3.4 Smartphone 
Smartphone är ytterligare en plattform baserat på Windows CE. Plattformen är 
anpassad för enheter där telefonfunktionen är fortfarande det centrala men där 
man också vill kontrollera e-post, uppehålla en kalander samt spara 
röstanteckningar. En Smartphone levereras med en mindre uppsättning 
applikationer än en Pocket PC. [TN05] 

2.3.5 Windows Mobile 
Windows Mobile introducerades i samband med att Pocket PC 2003 och 
Smartphone 2003 kom ut på marknaden och skälet var att knyta både 
plattformarna under ett namn. Windows Mobile är sålunda ett samlingsnamn för 
Pocket PC-varianterna samt Smartphone. [TN05], [web27] 

2.3.6 ActiveSync 
ActiveSync är ett program som exekveras på en dator (PC) och möjliggör 
synkronisering av data och information mellan datorn och en mobilenhet. Till 
exempel för att överföra ett program eller en fil från en dator till en mobilenhet 
och tvärtom måste mobilenheten först kopplas till datorn. När ActiveSync 
upptäcker att mobilenheten är kopplat till datorn, kan överföring av program, filer 
osv. ske. [web2] 

2.4 Utvecklingsmiljö och programmeringsspråk 

Programmeringsspråket som användes, var C#, och utvecklingsmiljö var Visual 
Studio 2005. 

2.4.1 Programutvecklingspaket 
Utvecklingsverktyg som Visual Studio 2005 kan inte automatisk användas mot 
Pocket PC eller andra Windows Mobile enheter utan måste först kompletteras 
med programutvecklingspaket (eng. Software Development Kit (SDK)). En SDK 
innehåller emulatorer, programmeringsgränssnitt med mera, som är specifika för 
en viss version av Pocket PC, till exempel Pocket PC 2002, Pocket PC 2003, 
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC osv. [TN05] 

Den SDK som användes till arbetets applikation var Windows Mobile 5.0 Pocket 
PC SDK. [web3] 

http://www.microsoft.com/windowsmobile/about/faq.mspx
http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.mspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=83A52AF2-F524-4EC5-9155-717CBE5D25ED&displaylang=en
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Äldre tillgängliga SDK versioner är: 

• Pocket PC 2002 SDK 

• Pocket PC 2003 SDK 

För Smartphone finns det Windows Mobile 5.0 Smartphone SDK. Den är ungefär 
hälften så stor som Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK. 

2.5 Databashantering 

Den databashanterare som används för att spara data lokalt på den handhållna 
mobilenheten är SQLite. SQLite tillhör öppen källkod som består av ett litet C-
bibliotek som implementeras som en självständigt, inbäddat databassystem. Den 
är tillgänglig som en enkel ANSI-C källkodsfil som lätt kan läggas till ett projekt. 
SQLite kräver ingen konfiguration men för att kunna använda den i ett C# .NET-
projekt krävs en så kallad “wrapper”. En C#-wrapper i det här fallet är ett extra 
gränssnitt som gör C-kod kompatibla med C#-kod. Tillgång till SQLite wrappers 
hittas på http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=SqliteWrappers. Mer information 
om SQLite finns på SQLites hemsida [web4]. Se också kapitel 5 – Utförande.  

 

http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=SqliteWrappers
http://www.sqlite.org/index.html
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3 Utredning 
Den här delen av rapporten beskriver drivrutinen för GPS-hantering som följer 
med Windows Mobil 5.0. Drivrutinen är mycket omfattande så utredningen är 
koncentrerad mest på drivrutinens funktionalitet samt användbarhet. För mer 
information om drivrutinens inbyggda intelligens om energisparnings funktioner 
för interna GPS-apparater hänvisas vidare till MSDN på internet. Mycket av 
informationen till denna utredning har hämtats från MSDNs bibliotek på internet. 
Informationen tillhör Windows Mobile 5.0 för Pocket PC. Se vidare 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms850332.aspx. 

3.1 GPS Intermediate Driver (GPSID) 

GPSID är en delkomponent av Windows Mobile 5.0 till Pocket PC och är 
implementerad som en normal Windows CE-enhetsdrivrutin. Den fungerar som 
en mellanlager mellan plattformsapplikationer på den ena sidan och en GPS-enhet 
på den andra sidan, en så kallad abstraktion. Avsikten med drivrutinen är att 
systemutvecklare kan skriva kod som fungerar med vilken GPS-enhet som helst 
och tillverkare till GPS-enheter behöver inte bry sig om vad det är för 
applikationer som ska använda deras produkter. [web5] 

3.1.1 GPS utan GPSID 
Utan GPSID, applikationer normalt får tillgång till en GPS-apparat direkt genom 
en COM-port. Beroende på vad det är för GPS-hårdvara, kan denna COM-port 
vara en aktuell seriell port där GPS-enheten kopplas via en seriell kabel eller en 
virtuell seriell port som kopplas till GPS-enheten via exempelvis blåtand. 

Applikationer interagerar direkt med GPS-apparaten genom att anropa funktionen 
CreateFile för att skaffa ett handtag (eng. Handle) till enheten. Med de flesta 
GPS-apparaterna är denna anslutning uteslutande som innebär att bara en 
applikation i taget kan interagera med GPS-apparaten. 

Applikationer sedan anropar ReadFile upprepade gånger för att hämta GPS-
positionsdata som är kodad enligt National Marine Electronics Association 
(NMEA) standard. NMEA-standarden är ett allmänt utbytesformat som används 
helt igenom GPS-industrin. Applikationer kan sedan parsa denna NMEA-sträng 
för att hämta ut betydelsefulla data som GPS-hårdvarans aktuella latitud och 
longitud.  

Källreferenser [web6], [web7] 

3.1.2 GPS med GPSID 
Med GPSID kommunicerar applikationer med drivrutinen istället för att direkt 
interagera med GPS-hårdvaran. GPSID är den enda som direkt interagera med 
GPS-hårdvaran. 

GPSID erbjuder två huvudfördelar: 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms850332.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms850332.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms889962.aspx
http://www.nmea.org/
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• Möjliggör att fler applikationer kan använda drivrutinen samtidigt. 
Drivrutinen ser till att varje applikation tycks ha sin egna deciderad GPS-
enhet. 

• Tar bort behovet för applikationer att parsa/dela upp NMEA-strängar. 
Internt i drivrutinen parsas NMEA-strängar som är inhämtade från GPS-
hårdvaran. Denna uppdelade information görs tillgänglig via anropet till 
GPSGetPosition som fyller en strukturreferens av GPS_POSITION. 

Med drivrutinen har GPS-apparaten en singel klient, men klienten är nu 
drivrutinen istället för en enda applikation som direkt använder GPS-data. [web8] 

3.1.3 GPSID arkitektur 
Drivrutinen implementeras som en normal Windows CE-enhetsdrivrutin. Den 
ligger i processen device.exe som alla andra drivrutiner, även om den inte direkt 
interagerar med GPS-hårdvaran. GPSID kommunicerar istället med drivrutinen 
som antingen är förordnad eller används (t.ex. Blåtand) av GPS-hårdvaran som i 
sin tur kommunicerar med GPS-hårdvaran. 

För att kunna använda GPSID måste den först konfigureras i kontrollpanelen till 
Pocket PC-enheten under menyn Start\Inställningar\System. Där borde hittas en 
GPS-ikon som kan klickas på för att ställa in en seriell COM-port som kan 
kommunicera med GPS-hårdvaran. Sedan väljs vilken ledig COM-port som helst 
för att kommunicera med applikationerna. Om GPS-ikonen under Systemet inte 
synas, innebär det att GPSID inte är aktiverat. Hur drivrutinen aktiveras, förklaras 
ingående i avsnitt 3.2. 

Så fort drivrutinen har konfigurerats i Windows Mobile kan en applikation 
använda en av två olika gränssnitt (eng. interfaces) för att hämta data. 

Parsed Mode. Detta gränssnitt tillåter en utvecklare att hämta data via anrop till 
GPSOpenDevice, GPSGetPosition och GPSCloseDevice. 

Raw Mode. Här är själva applikationen ansvarig för att parsa NMEA-strängar. 
Avsikten är att erbjuda bakåtkompatibilitet för applikationer som förväntar att 
interagera med GPS-hårdvaran via en strömmande gränssnitt som 
CreateFile/ReadFile/CloseHandle. 

GPSID läser GPS-positionsdata ifrån GPS-hårdvaran och förser den till 
systemutvecklaren som antingen anropar GPSGetPosition eller ReadFile. En 
fördel med GPSID är att fler applikationer kan kopplas till drivrutinen samtidigt 
för att hämta den senaste GPS-informationen. [web9] 

3.2 Aktivering av GPSID 

Windows Mobile 5.0 introducerade en kontrollpanel för att konfigurera GPSID. 
Tillgång till kontrollpanelen är via menyn Start\Inställningar\System. Där finns en 
GPS-ikon. Om GPS-ikonen inte synas, innebär det att GPSID inte är aktiverad. 
Vissa Pocket PC-OEMs (Original Equipment Manufacturers) döljer GPS-

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms889962.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms889788.aspx
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kontrollpanelen. Detta kan vara på grund av att det inte finns någon inbyggd GPS-
mottagare i systemet (Pocket PC-enheten). För att se GPS-kontrollpanelen måste 
den aktiveras och för att aktivera den måste ett besök i Windows Mobile registret 
göras. Under HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS Settings skall en 
nyckel finnas som heter antingen ”Redirect” eller ”Hide”. För att aktivera GPS-
kontrollpanelen kan antingen dessa nycklar raderas eller sätta deras värde lika 
med noll. Nu skall GPS-ikonen synas i fliken System under Inställningar. Om 
ikonen inte syns på en gång kan en omstart av Pocket PC-enheten krävs. [web10] 

3.2.1 Fjärr- och registereditor (Eng. Remote Registry Editor) 
För att kunna se registret i Windows Mobile, måste tillgång till någon form av en 
fjärr- och registereditor vara tillgänglig. En fjärr- och registereditor är ett program 
som exekveras på en dator. Med hjälp av en fjärr- och registereditor kan en 
bläddring av Windows Mobile registret ske. Pocket PC-enheten måste först 
koppas till datorn via ActiveSync (se 2.3.6 ActiveSync).  

En fjärr- och registereditor följer med utvecklingsverktyget Visual Studio 2005. 
Man kommer åt editorn till exempel i Windows XP genom att klicka på Start/Alla 
program/Microsoft Visual Studio 2005/Visual Studio Remote Tools/Remote 
Registry Editor. 

3.3 Få tillgång till parsad GPS Data 

Den parsade API:en är ett av två gränssnitt (eng. interfaces) som GPSID 
tillhandahåller för att hämta GPS-information. Applikationer som använder den 
parsade API:en behöver inte parsa NMEA-strängar som returneras av GPS-
hårdvaran. Drivrutinen istället tillåts parsar datan åt applikationen. [web11] 

Den parsade data-API:en använder följande funktioner och strukturer: 

Funktioner: 

• GPSOpenDevice 

• GPSGetPosition 

• GPSGetDeviceState 

• GPSCloseDevice 

Strukturer: 

• GPS_POSITION 

• GPS_DEVICE 

http://blogs.msdn.com/windowsmobile/archive/2006/06/07/620387.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms889503.aspx
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3.3.1 GPSOpenDevice 
Den här funktionen skapar en förbindelse/anslutning till GPS-mellanliggande 
drivrutinen (GPSID) [web12]. 
HANDLE GPSOpenDevice(  
 HANDLE  hNewLocationData, 
 HANDLE  hDeviceStateChange, 
 const  WCHAR *szDeviceName,  
 DWORD  dwFlags ); 
 

Parameter 

hNewLocationData 
Denna parameter är ett handtag till en Windows CE-händelse (eng. event) skapad 
med CreateEvent, annars kan man istället ange null. GPSID skickar en signal till 
denna händelse när den har tillgång till en ny GPS-position. 

hDeviceStateChange 
Denna parameter är ett handtag till en Windows CE-händelse (eng. event) skapad 
med CreateEvent, annars kan man istället ange null. GPSID skickar en signal till 
denna händelse när tillståndet av GPS-apparaten ändras. 

szDeviceName 
Reserverad. Måste vara null. 

dwFlags 
Reserverad. Måste vara 0. 

Returvärde 

Om funktionen lyckas, returneras ett handtag till GPSID. 

Om funktionen misslyckas, returneras null. 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms893628.aspx
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3.3.2 GPS_POSITION 
Den här strukturen innehåller GPS-information, inklusive latitud och longitud, 
såväl som andra relaterade information som t.ex. hastighet och satellitinformation. 
[web14]. 
def struct _GPS_POSITION {  
 DWORD dwVersion; 
 DWORD dwSize; 
 DWORD dwValidFields; 
 DWORD dwFlags; 
 SYSTEMTIME stUTCTime; 
 double dblLatitude; 
 double dblLongitude; 
 float flSpeed; 
 fltypeoat flHeading; 
 double dblMagneticVariation; 
 float flAltitudeWRTSeaLevel; 
 float flAltitudeWRTEllipsoid; 
 GPS_FIX_QUALITY FixQuality; 
 GPS_FIX_TYPE FixType; 
 GPS_FIX_SELECTION SelectionType; 
 float flPositionDilutionOfPrecision; 
 float flHorizontalDilutionOfPrecision; 
 float flVerticalDilutionOfPrecision; 
 DWORD dwSatelliteCount; 
 DWORD rgdwSatellitesUsedPRNs[GPS_MAX_SATELLITES]; 
 DWORD dwSatellitesInView; 
 DWORD rgdwSatellitesInViewPRNs[GPS_MAX_SATELLITES]; 
 DWORD rgdwSatellitesInViewElevation[GPS_MAX_SATELLITES]; 
 DWORD rgdwSatellitesInViewAzimuth[GPS_MAX_SATELLITES]; 
 DWORD 
rgdwSatellitesInViewSignalToNoiseRatio[GPS_MAX_SATELLITES]; 
} GPS_POSITION, *PGPS_POSITION; 
 

3.3.3 GPSGetPosition 
Den här funktionen hämtar positionsinformation som latitud och longitud genom 
att fylla i medlemsfälten i ett strukturobjekt av GPS_POSITION med den senaste 
GPS-information som mättades av GPS-hårdvaran [web13]. 
DWORD GPSGetPosition( 
 HANDLE  hGPSDevice, 
 GPS_POSITION *pGPSPosition, 
 DWORD  dwMaximumAge, 
 DWORD  dwFlags ); 
 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms893674.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms893621.aspx
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Parameter 

hGPSDevice 
Denna parameter är ett handtag som returneras genom ett anrop till 
GPSOpenDevice. 

Den här parametern kan också vara null. Om parametern är null och GPS-
mottagaren är avstängd då returneras den senaste GPS-positionsinformationen 
som var senast inhämtat av GPS-mottagaren och informationen uppfyller de 
kriterier tillsatt av parametern dwMaximumAge.  Om parametern däremot är ett 
handtag till GPSOpenDevice då återstartas GPS-mottagaren igen ifall den har 
blivit avstängd.  

pGPSPosition 
Den här parametern är en pekare till ett strukturobjekt av GPS_POSITION. Det 
som returneras är detta objekt ifyllt med positionsinformation hämtad från 
GPSID. Datamedlemmen dwValidFields av instansen GPS_POSITION anger 
vilka datamedlemmar i GPS_POSITION-instansen som är giltiga. 

dwMaximumAge 
Den maximala tidsperioden, i millisekunder som insamlade GPS-information 
gäller. GPSID returnerar bara information som är hämtat under tiden angiven av 
denna parameter. All information som är äldre än detta argument returneras inte. 
Datamedlemmarna till instansen av GPS_POSITION som är giltiga under 
dwMaximumAge är angiven i datamedlemmen dwValidFields av denna instans. 

dwFlags 
Reserverad. Måste vara 0. 

Returvärde 

Om funktionen lyckas, returneras ERROR_SUCCESS. Om funktionen misslyckas 
retuneras en felkod (eng. error code). 

Anmärkningar 

Applikationer anropar denna funktion när händelsen till hNewLocationData 
parametern av GPSOpenDevice är signalerad. Annars kan applikationer polla 
(anropar upprepade gånger) genom denna metod eller anropar metoden en enda 
gång och sedan stänger GPS-apparaten genom att anropa GPSCloseDevice. 

3.3.4 GPS_DEVICE 
Den här strukturen innehåller information om GPSID samt GPS-mottagaren som 
är kopplad till drivrutinen [web16]. 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms893641.aspx
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typedef struct _GPS_DEVICE {  
 DWORD dwVersion; 
 DWORD dwSize; 
 DWORD dwServiceState; 
 DWORD dwDeviceState; 
 FILETIME ftLastDataReceived; 
 WCHAR szGPSDriverPrefix[GPS_MAX_PREFIX_NAME]; 
 WCHAR szGPSMultiplexPrefix[GPS_MAX_PREFIX_NAME]; 
 WCHAR szGPSFriendlyName[GPS_MAX_FRIENDLY_NAME];  
} *PGPS_DEVICE, GPS_DEVICE; 

3.3.5 GPSGetDeviceState 
Den här funktionen hämtar information om GPS-hårdvarans nuvarande tillstånd 
genom att fylla i strukturparametern GPS_DEVICE [web15]. 
DWORD GPSGetDeviceState(  
 GPS_DEVICE *pGPSDevice ); 
 

Parameter 

pGPSDevice 
Den här parametern är en pekare till ett strukturargument av GPS_DEVICE. Det 
som returneras är detta argument ifyllt med information om GPS-mottagaren 
inhämtat av GPSID. 

Returvärde 

Om funktionen lyckas, returneras ERROR_SUCCESS. Om funktionen misslyckas 
returneras en felkod (eng. error code). 

3.3.6 GPSCloseDevice 
Den här funktionen stänger förbindelsen till GPSID. Drivrutinen (GPSID) stänger 
av GPS-mottagaren för att spara energi om denna förbindelse är den enda 
anslutningen till GPSID [web17]. 
DWORD GPSCloseDevice(  
HANDLE hGPSDevice ); 
 

Parameter 

hGPSDevice 
Den här parametern är ett handtag returnerat av ett tidigare anrop till 
GPSOpenDevice. 

ReturVärde 

Om funktionen lyckas, returneras ERROR_SUCCESS. Om funktionen misslyckas 
returneras en felkod (eng. error code). 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms893612.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms893600.aspx
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3.4 En generell kodstruktur för att hämta parsad data 

En vanlig struktur över koden som använder den parsade API:en i GPS-
mellanliggande drivrutinen (GPSID) kan vara följande [web18]: 

1. Skapa en mekanism som kan meddelas genom att skapa en eller två 
Windows CE-händelser med hjälp av funktionen CreateEvent. Dessa 
händelser signaleras när GPS-mottagaren levererar nya data eller när 
tillståndet hos GPS-mottagaren ändras. Detta steg är vanligt, men frivilligt – 
de här händelserna behöver endast skapas om applikationen vill ta emot ett 
meddelande om att nya GPS-positionsdata är tillgängliga eller mottagarens 
tillstånd har förändrats. 

2. Skapa en förbindelse till GPS-mottagaren via GPSID genom att anropa 
GPSOpenDevice. Egentligen skapas en anslutning till GPSID – det antas att 
drivrutinen är redan inställd för att få kontakt med GPS-mottagaren via 
GPS-kontrollpanelen. Funktionen GPSOpenDevice returnerar ett handtag 
som man använder till att anropar andra parsada API-funktioner. De 
händelser som skapades i steg 1 kan nu skickas som argument till anropet 
GPSOpenDevice. 

3. Väntar tills GPS-mottagaren har GPS-information eller tills apparatens 
tillstånd förändras genom ett anrop till WaitForMultipleObjects (om man 
har skapat två händelser) eller WaitForSingleObject (om det bara finns en 
händelse). 

När en av dessa händelser är signalerad, hämtas antingen GPS-information, 
eller information om mottagaren. 

För att hämta GPS-information, anropas GPSGetPosition. Denna funktion 
fyller i ett strukturargument av typen GPS_POSITION med GPS-
information som latitud och longitud. Anropet till GPSGetPosition inte 
blockeras om GPSID inte har giltig information. Om inga giltiga data finns, 
är datamedlemmen dwValidFields av strukturen GPS_POSITION lika med 
noll som innebär att inga datamedlemmar i strukturen innehåller giltiga data. 

Alternativt hämtas information från GPS-apparaten genom ett anrop till 
GPSGetDeviceState. 

4. Fortsätta upprepa steg 3 då ytterligare GPS-information behövs. 

5. Stäng anslutningen till GPSID genom ett anrop till GPSCloseDevice. 

Om inte några händelser skickas in till GSPOpenDevice kommer applikationen 
inte att meddelas när nya GPS-data existera eller GPS-apparatens tillstånd har 
förändrats. Men applikationen kan fortfarande anropa GPSGetPosition och 
GPSGetDeviceState när den behöver GPS-information eller information om GPS-
mottagaren. 

GPSGetPosition kan anropas utan ett handtag till funktionen GPSOpenDevice. 
Null kan anges istället för att ange handtaget till GPSOpenDevice. I detta fall 
returneras positionsinformation som uppfyller den maximala tidsperioden som 
angavs via anropat GPSGetPosition. Detta är användbart då systemet till exempel 
har en extern GPS-apparat som måste själv sättas på och Windows Mobile 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms890054.aspx
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behöver inte stänga av apparaten mellan positionshämtningar för att spara energi. 
Dock förutsätts att applikationen redan har skapat en anslutning till GPSID via 
GPSOpenDevice. 

3.5 Sammanfattning av GPSID (Parsad API) 

Nedanför sammanfattas de föregående avsnitten om GPS Intermediate Driver. 

1. Så här skall drivrutinen ställas in via GPS-kontrollpanelen i Windows 
Mobile 5.0 eller senare. Den COM-port som skall kommunicera med GPS-
enheten på ena sidan skall ställas in. Den COM-port som skall kommunicera 
med applikationer på andra sidan skall ställas in. Se figur 4. 

 

 
Figur 4 Inställning av GPSID 

2. En applikation ansluter sig till GPSID via ett anrop till GPSOpenDevice. Se 
figur 5. 

 

 
Figur 5 Anslutning till GPSID 

3. Applikationen anropar GPSGetPosition. GPSID i sin tur fyller en 
strukturinstans av GPS_POSITION med GPS-information. GPSID delar ett 
minnesblock med GPS-enheten. GPS-enheten fyller minnesblocket med 
senaste GPS-information. GPSID hämtar information från minnesblocket. 
Kom ihåg att insamlade GPS-information i drivrutinen som är äldre än den 
maximala tidsparametern som anges i anropet till GPSGetPosition, 
returneras inte. Se figur 6. 
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Figur 6 GPSGetPosition 

4. Slutligen applikationen stänger sin anslutning till ”GPS Intermediate 
Driver” (GPSID) via ett anrop till GPSCloseDevice. 

3.6 C# GPS-exempel med GPSID 

Det följer med ett GPS-exempel till Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK. 
Exemplet är gjort i C# och använder ”GPS Intermediate Driver”. När SDK:en har 
installerats, hittas exemplet under följande sökväg i Windows XP:  

C:\Program\Windows CE Tools\wce500\Windows Mobile 5.0 Pocket PC 
SDK\Samples\Cs\Gps 

Se vidare Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK för en heltäckande lösning. 
[web3] 

3.7 C# och Dotnet Compact Framework (CF) 

C# är ett språk för att utveckla applikationer för Dotnet Compact Framework (CF) 
på Pocket PC. C# lik Java byggs på så kallad hanterad kod som innebär att 
källkoden efter kompilering exekveras på en virtuell processor. I Dotnet kallas 
detta för Common Language Runtime (CLR). 

För att skriva drivrutiner för hårdvara eller göra vissa typer av utökningar av 
operativsystemet måste dock ohanterad kod användas. Med ohanterad kod menas 
att den programkod som kompileras, exekveras direkt på processorn utan någon 
mellanlager. Exempel av ohanterad kod är programkod generad av C- och C++ 
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kompilatorer. Drivrutiner till exempel måste använda ohanterad kod, då de måste 
komma åt minnesadresser direkt. [TN05] 

Dock det är möjligt att blanda hanterad och ohanterad kod i en C# applikation. Att 
anropa plattformsberoende kod från Dotnet CF kallas för Platform Invoke 
(P/Invoke, eller bara P/I). Plattformsberoende kod kallas också för ohanterad kod 
då den inte hanteras av Common Language Runtime (CLR) i Dotnet CF. [TN05] 

För att kunna anropa en ohanterad funktion från en Dotnet CF-applikation måste 
en funktionsprototyp deklareras. Funktionsprototyperna skall alltid deklareras som 
static extern och de måste deklareras med attribut DLLImport. Attributet är 
definierat i namnrymden System.Runtime.InteropService. Mer information om 
detta ämne finns det gott om i olika textböcker och på internet. En av 
textböckerna i synnerhet som hantera detta ämne hänvisas till i källförteckningen. 
Se källförteckningen för mer information om detta. [TN05] 

Anledningen till att Dotnet CF, hanterad respektive ohanterad kod togs upp i de 
ovanstående avsnitten är just att ”GPS Intermediate Driver” är som namnet 
antyder en drivrutin som är byggt på ohanterad kod. Därför i C# Dotnet CF måste 
det importeras och anropas via en funktionsprototyps deklaration som förklarades 
lite grann i stycken ovanför. Detta framkommer när man granska GPS-exemplet 
som följer med Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK. 
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4 Arbetsmetod 
Följande arbetsmetoder användes till att få ihop en möjlig lösning till arbetet. 

4.1 UML (eng. Unified Modelling Language) 

Klassmodeller, klassdiagram i UML visar det centrala – strukturen i ett 
programvarusystem. Vad handlar systemet om, vilka viktiga verksamhetsbegrepp 
finns det, hur är klassmodellerna relaterade inbördes? 

För programmeraren är dessa klassmodeller ett sätt att efter komplimenteringar 
automatisk generera ut sina klassdefinitioner i objektorienterad programmering 
och databasdefinitioner, till exempel i SQL:s Data Definition Language. 

Beståndsdelarna är rektanglar som symbolisera klasser. Klasserna kapslar in 
beteendet, data och eventuella regler. I ett klassdiagram kopplas klasserna ihop 
grafiskt med olika typer av relationer, vanligast är generalisering, association och 
aggregat. Detta ger en bild av strukturen. Se vidare källreferensen [web21]. 

Det som är bra med UML är att de yttersta modulerna kan byggas och testas helt 
oberoende av de inre modulerna. Dessutom kan de ändras eller förbättras utan att 
det skulle påverka de inre modulerna allt för mycket.  

4.2 Algoritmer 

Genom att skriva ett antal olika algoritmer till varje klassmodul kan de metoder 
samt andra medlemsvariabler som behövs till en möjlig lösning planeras. 

En algoritm är en serie instruktioner som steg för steg löser ett problem. Ett recept 
är ett bra exempel på en algoritm. Algoritmen behöver indata och levererar ett 
resultat. 

4.3 Flödesdiagram 

För att föra ännu ett steg ner i detaljeringsnivå kan olika flödesdiagram användas. 

Ett flödesdiagram visar grafisk de logiska steg som behövs för att lösa en viss 
algoritm. Alla logiska steg är förbundna med riktade pilar. Programmet utförs 
genom att utföra stegen och följer pilarna. 

Ett flödesdiagram innefattar olika symboler för att vidare förhöja betydelsen hos 
diagrammet. De vanligaste, förekommande symbolerna redovisas i figur 7 
nedanför. [web22], [DA04] 

 

Symbol Namn Betydelse 

 Flöde
slinje 

Används för att koppla ihop symboler och 
indikera logisk flödesrikning. 
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 Koppling Används för att koppla ihop olika 
flödeslinjer. 

 Terminal Används för att markera början (Start) 
eller slut (End) av en uppgift. 

 Proce
ss 

Används för aritmetiska 
datamanipulerande operationer. 
Instruktioner skrivs inuti symbolen. 

 Beslut Används för alla logiska operationer eller 
jämförelser. Denna symbol kan har två 
utgående beroende på om svaret från en 
fråga är sant eller falsk. 

 Indata / 
Utdata 

Används för input/output operationer, 
såsom läsa in och visa data. Datan som 
skall läsas in eller visas beskrivs inuti 
symbolen. 

Figur 7 Flödesdiagram symboler 

4.4 Metodik 

Från första mötet med WM-data ritades en externdesign över en möjlig lösning till 
applikationen. Figur 8 visar de moduler som ingick i externdesignen. 

 
Figur 8 Extern design 
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De svarta diamantsymbolerna placerad närmast en viss klass i figur 8 innebär att 
denna klass har en instans av den andra klassen som den är ihopkopplad med. Till 
exempel, klassen Databas innehåller en instans av SQLite som är programmets 
SQL-hanterare. Main innehåller instanser av klasserna Databas, GPRS och Gps. 
Klassen GUI innehåller i sin tur en instans av Main. 

Arbetsmetoden var att först programmera och testa de yttra klassmodellerna var 
för sig. Testapplikationen utfördes alltid i klassmodellen Main. UML-
klassdiagrammet till en viss klassmodell fylldes i parallellt med programmering 
av denna klassmodell. Algoritmer till en viss klassmodell blev denna klassmodells 
programkodskommentarer. Beroende på kunskapsnivå att programmera kan ett 
flödesdiagram skapas i svårare programmeringsmoment för att underlätta dessa 
programmeringsbitar.  

Ett flödesdiagram är alltid ett bra sätt att presentera programkod för någon annan 
då en visuell överblick över programkoden är lätt synlig. Istället för att försöka 
lista ut vad programkoden gör för någonting, kan koden å andra handen 
kontrolleras att den stämmer med flödesdiagrammet.  

Se vidare kapitel 5 för en utförligare beskrivning av arbetet samt figurer över alla 
UML-klassmodeller. 
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5 Utförande 
Från avsnitt 4.4 – Metodik och figur 8 presenterades en inblick på den externa 
designen av de olika modulerna som förekom efter en genomtänkt lösning till 
uppgiften. I de kommande avsnitten skall en närmare beskrivning av dessa 
moduler samt deras inbördes relationer till varandra ske. Dessutom kompletteras 
alla UML-klassmodeller med datamedlemmar samt dessa operationer som 
bearbetar datamedlemmarna. Ett minustecken (-) före varje datamedlem eller 
operation innebär en privat (eng. private) medlem/operation och ett plustecken (+) 
innebär en publik (eng. public) medlem/operation. [FM05] 

Figur 9 visar den slutliga versionen av UML-klassdiagrammet. Det som skiljer sig 
ifrån figur 8 är att GPRS klassen nu heter Xml istället. Dessutom är det nu Main 
som skickar iväg informationen till servern. Det som ska skickas till servern är 
innehållet i den lokala databasen i form av en xml-dokument. I Main-
klassmodellen finns ett antal trådar som kör under vissa tidsperioder. Dessa trådar 
delar en viss resurs, nämligen den lokala databasen. Detta visade sig vara en 
typisk ”Bounded Buffer Problem” [GN04]. För att applikationen inte ska krascha 
krävdes lite synkronisering kring databasresursen. Denna synkronisering visades 
sig lättare att skapa om dessa trådar som delar databasresuren kördes ifrån Main-
klassmodellen och härav resultatet i figur 9. Mer om detta kan läsas i de två sista 
styckena i avsnitt 5.2.2 – Databas. 

 
Figur 9 UML Klassdiagram 
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5.1 Specifikation 

Nedan följer den specifikationen som formulerades tillsammans med WM-data. 
De sista två punkterna i specifikationen var valfria, nämligen val av 
programmeringsspråket samt SQL-hanteraren, och är därmed valt av författaren 
(Gerard Moroney). En närmare beskrivning av dessa val följer specifikationens 
krav. 

5.1.1 Krav 
• Mäter senaste GPS-positioneringsinformation var femte sekund. Tillägger 

den information samt tidpunkten positionering togs till en lokal databas på 
den handhållna mobilenheten. 

• Den lokala databasens tabell skall innehålla följande fält: 

o Ett ID-fält – Varje rad/post i tabellen skall ha en unik identifierings 
nummer. 

o Ett arbetsåtgärdsfält – Här anger man arbetsuppgiften till hand, 
Snöröjning eller Sandning. 

o Ett latitudfält – Det senaste latitudmåttet som är inhämtat från 
GPSID. 

o Ett longitudfält – Det senaste longitudmåttet som är inhämtat från 
GPSID. 

o Ett datum- och tidsfält – Här anges tidpunkten då GPS-positionering 
togs. 

• Var femte minut hämtar innehållet ur databasen och skickar iväg 
informationen till en befintlig server. Informationen skall skickas i form av 
ett xml-dokument. 

• Servern bekräftar mottagningen av data genom att skicka tillbaka en lista 
över mottagna ID-fälten. Applikationen kan sedan använda denna lista för 
att söka i tabellen efter rader med samma ID-nummer som finns i det 
returnerade listan. När den hittar en sån rad, kan denna rad raderas från 
tabellen. 

• Ett varningssystem skall finnas med i applikationen. Det är viktigt att 
föraren avslutar en arbetsåtgärd när hon/han är klar med uppgiften genom 
att trycka på avslutningsknappen. Detta är viktigt för att programmet inte 
skall fortsätta registrera GPS-information då en arbetsåtgärd är klar och 
fordonet bara är på väg tillbaka till depån. 

• Programmeringsspråket skall vara C# och skall konstrueras i Visual Studio 
2005. 

• Databas modulen skall byggas och underhållas med SQL-hanteraren 
SQLite. 
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Alternativet till C# var att programmera i C++. Att skapa ett grafiskt gränssnitt 
och rent programmeringsmässigt är det mycket lättare samt fortare att 
programmera i C# än i C++, tycker författaren. 

Alternativet till SQLite var SQLClient i .NET CF. Den lokala databasen består av 
en enkel tabell. Den kräver inga större kunskaper för att köra lite SQL satsar, 
nämligen CREATE, INSERT, SELECT, DELETE osv. All SQLites SQL-syntax 
är beskrivit på deras hemsida. SQLite är liten och passar det begränsade minnet på 
mobila enheter. Dessutom finns det erfarne av SQLite på WM-data.. 

5.2 Genomgång 

5.2.1 GPS 
Microsofts C# GPS-exempel till GPSID som följer med Windows Mobile Pocket 
PC-SDK påverkade denna modulslösning. Lösningen är inte lik Microsofts men 
lite av deras kod lånades, framförallt klassen GpsPosition som gör att en instans 
av denna klass fylls med GPS-information inhämtat från GPSID. Inte heller 
skapades några händelser som skulle aktiveras då nya GPS-positionsinformation 
fanns tillgängliga eller när tillståndet av GPS-apparaten ändrades. Anledningen till 
dess var att en extern GPS-apparat användes som manuellt måste sättas på 
respektive stängas av. Se vidare kapitlet om utrustning för mer information om 
denna apparat. Ytterligare en anledning var att denna modullösning använder sig 
av ett så kallad timerobjekt som anropar en viss tråddelegat under vissa 
tidsintervaller [JL05]. Denna tråddelegat sedan anropar GPSGetPosition som i sin 
tur fyller en instans av GpsPosition med den senaste GPS-informationen. Metoden 
att hämta in data är den pollningsmetoden. Denna pollningsmetod ligger i en 
separat tråd och anropas under vissa tidsintervaller via timerobjektet. Detta tillåter 
att övriga delar av programmet också kan utföras, bland annat utskrivning av 
latitud- respektive longitudvärden på bildskärmen då modulen testades. Den 
tidigare utredningen (kapitel 3) inom detta område också bidrog mycket till denna 
lösning. Se vidare figur 10 över klassmodellens innehåll. 

Ett objekt av denna klass kan utföra följande operationer: 

• Via metoden Start skapar en anslutning till GPS-mellanliggande 
drivrutinen (GPSID) och börjar mäta GPS-koordinater. 

• Via metoden Close stänger anslutningen till GPS-mellanliggande 
drivrutinen. 

• Via metoden GetGpsPosition fyller ett objekt av GpsPosition med senaste 
GPS-information ifrån GPS-mellanliggande drivrutinen via ett anrop till 
GPSGetPosition. 

• Via metoden ToString skriver ut GPS-positionen på bildskärmen till 
Pocket PC-enheten då GPS-modulen testas. 
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Figur 10 GPS Klassmodul 

5.2.2 Databas 
Ett önskemål av WM-data var att GPS-data skall sparas lokalt i en databas tabell. 
Under vissa tidsintervaller skall hela tabellens innehåll skickas iväg till en 
databasserver. Först när en bekräftelse har kommit tillbaka från servern att 
informationen har faktiskt kommit fram kan den lokala GPS-informationen 
raderas från tabellen. Detta förhindrar också att databasfilen växer i oändlighet. 

Databashanteraren SQLite valdes därför att WM-data tidigare har använt den. 
Dessutom är SQLite minnesmässigt liten (som passar ett Pocket PC-system) samt 
lätt att lära sig. En närmare beskrivning om SQLite finns i avsnitt 2.5 – 
Databashantering. SQLite-hanteraren är tillagd som ett klassbibliotek till 
lösningen i Visual Studio 2005 samt en referens skapades till filen SQLite.NET. 

När den färdiga lösningen överfördes till den handhållna mobilenheten via 
ActiveSync, fick filerna SQLite3.dll samt SQLite3_wrapper.dll också överföras. 
SQLite3.dll tolkar och utför de olika SQL-begären. Mer information om olika 
SQL-syntax till SQLite finns under http://www.sqlite.org/lang.html. 

De huvudsakliga operationerna i databasmodulen är:  

• Skapa en ny databasfil om databasfilen inte existerar. 

• Skapa en ny databastabell för att hålla GPS-data om ingen tabell existerar. 

• Öppna databasen. 

• Stänga databasen. 
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• Lägga till (eng. insert) en ny rad/post av GPS-data till tabellen. 

• Radera (eng. delete) en rad i databastabellen. 

• Hämta (eng. select) information i databastabellen. 

 
Figur 11 Databas Klassmodul 

Databasmodulens operationer, se figur 11, testades i en liten databasapplikation.  

När allt fungerade tillfredsställande, skapades en ny testapplikation där GPS-
modulen tillades samt databasmodulen. Programmet nu hämtade in parsad GPS-
data från GPSID:n under vissa tidsintervaller. Latitud- respektive longitudvärden 
plockades sedan ifrån GPS-informationen och tillades i den lokala databasens 
tabell samt tidpunkten då dessa värden togs. Under en senare tidsintervall 
hämtades innehållet i den lokala databasens tabell och skickades vidare till en 
databasserver. Eftersom applikationen ännu inte hade tillgång till en 
databasserver, skrev istället applikationen ut informationen på bildskärmen till 
Pocket PC-enheten.  

Dessa två tidsintervallsoperationer ordnades av två timerobjekt. För att förhindra 
en så kallade deadlock då timerobjektenas två olika tråder försöker komma åt 
samma resurs (i detta fall den lokala databasenstabell) samtidigt, krävdes en viss 
synkronisering. Detta är lätt att göra i C# med hjälp av en så kallad monitor som 
heter lock. 

5.2.3 XML 
Ett till önskemål av WM-data var att data skulle skickas till servern som ett xml-
dokument. Detta leder till en ny modul med följande operationer: 

• Skapa ett nytt xml-dokument samt en rot-nod till dokumentet. 

• Lägga till en ny barn-nod till dokumentet med en post-/radinformation från 
databastabellen. 

• Returnera ett xml-dokument. 

Utveckling av en ny modul i WM-datas arbetsorderhanteringssystem för registrering av  
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Figur 12 XML Klassmodul 

I C# finns det inbyggt stöd för att skapa ett xml-dokument. Återigen skapades en 
ny testapplikation för att skapa ett nytt xml-dokument, lägga till barn-noder samt 
returnera ett xml-dokument, se figur 12 respektive 13.  

Detta resulterade med ännu en ny testapplikation med sammanlagt ett GPS-
klassbibliotek, ett Databasklassbibliotek respektive ett Xml-klassbibliotek. 
Eftersom det fortfarande saknades tillgång till en server eller möjlighet till att 
skicka data ditt överhuvudtaget därför att ett SIM-kort till Pocket PC-enheten 
också saknades, blev resultatet återigen att innehållet i xml-dokumentet skrevs ut 
på skärmen till Pocket PC-enheten. 

 
Figur 13 Exempel på innehållet i XML-dokumentet 

5.2.4 Main 
Samordning av sista avsnittets testversion hanterades av nuvarande Mainmodulen. 
Denna modul har två publika operationer nämligen Start och Stopp, se figur 14. 
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Figur 14 Main Klassmodul 

5.2.5 GUI 
GUI-modulen innehåller en instans av Main, se figur 15, som beroende på vilken 
knapp som trycks ner, utför eller avslutar en viss arbetsåtgärd inom området 
Snöröjning respektive Sandning. Se också Bilaga 1 som visar ett flödesdiagram 
över att starta- snöröjning respektive sandning. 

 
Figur 15 GUI Klassmodul 
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6 Resultat 

 
Figur 16 Applikation resultat 

Resultatet blev en applikation (figur 16) där via en Pocket PC-enhet kontinuerligt 
sparar undan fordons GPS-position, arbetsåtgärd samt tidpunkterna när GPS-
positionerna togs. Denna information anpassas sedan för att kunna skickas vidare 
via GPRS/3G till en befintlig databasserver under vissa tidsintervaller. 

När någon av startknapparna trycks ner, ändras texten på knapparna till ”Avsluta 
Snöröjning” respektive ”Avsluta Sandning”. Det är omöjligt att starta både 
operationer samtidigt. Om till exempel föraren röjer snö och vill börja sanda 
måste hon/han först trycka på ”Avsluta Snöröjning” innan det går att trycka på 
”Starta Sandning”. Naturligtvis kan föraren trycka på ”Starta Sandning” men 
ingenting sker innan snöröjningsoperationen avslutar förutom att skriva ut ett 
felmeddelande i meddelandestextbox rutan. 

Varningssystemet är per det här datumet bara en textetikett. Mer förslag om detta 
samt vidare utveckling av övriga delar av programmet finns i kapitel 7 – Vidare 
Utveckling. 

Det enda specifikationskravet som inte är uppfyllt är möjligheten att skicka iväg 
data till servern och får tillbaka en bekräftelse att datan har kommit fram. 
Möjligheten är redan inbyggt i applikationen, men en tillgänglig databas server 
saknades för att testa applikationen samt ett så kallad SIM-kort för att kunna 
skicka data via GPRS. Mer om detta finns också i kapitel 7 – Vidare Utveckling. 
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7 Vidare Utveckling 

7.1 Databasserver 

För att testa applikationen ytterligare, kan följande ordnas: 

• En server som kan ta emot xml-dokumentet. 

• Ett SIM-kort för att kunna skicka xml-dokumentet till servern. 

GPRS är en plattform för mobila datanätverkstjänster i GSM-nätverk. GSM i 
mobiltelefoner kräver ett SIM-kort. [web23], [web24], [web25] 

I större städer där 3G-tekniken är mer utbyggda, skall den tekniken appliceras 
därför att överföringskapaciteten är mycket snabbare. Med 3G är det också 
möjligt att medan man skickar filer även ha ett telefonsamtal. [web26] 

7.2 RT90 

RT90, Rikets Triangelnät, är det referenssystem som allmänna svenska kartor 
baseras på. Det används för att positionera sig på svenska landkartor från 
lantmäteriet. För att anpassa applikationens GPS-koordinater till svenska kartor 
måste koordinater konverteras till RT90 från GPS. [web28] 

7.3 Förslag om varningssystemet 

För att bättre uppmärksamma varningssystemet kan texten i varningsetiketten 
blinka under vissa tidsintervaller. Till exempel efter varje timme programmet körs 
kan varningsetiketten blinka i fyra eller fem sekunder. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://sv.wikipedia.org/wiki/GSM
http://sv.wikipedia.org/wiki/SIM
http://en.wikipedia.org/wiki/3G
http://sv.wikipedia.org/wiki/RT_90
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8 Slutsatser 
Förhoppningen är att rapporten är av nytta till WM-data och att applikations-
prototypen är en grundsten till ett längre liv. En till förhoppning är att rapportens 
innehåll om Microsofts interna GPS-drivrutin i Windows Mobile 5.0 eller senare 
är av nytta till andra som söker hjälp inom detta område. Mycket information 
kring denna drivrutin är fortfarande ganska abstrakt och krävs mer skriverier för 
att överbrygga denna abstraktion. 

Mycket av Microsofts beskrivning om GPSID bland annat MSDN, beskriver ett 
inbyggt GPS-system, till exempel en Pocket PC-enhet med en inbyggd/intern 
GPS-mottagare. Det står inte helt tydlig i MSDNs dokumentation att mycket av 
beskrivningen om GPSID handlar om just en intern GPS-mottagare. Detta kan 
bero på att samma information också kan appliceras till externa apparater. 

Syftet var i grund och botten att göra en applikation till en Pocket PC-enhet som 
kan mäta GPS-koordinater via den inbyggda GPS-mellanliggande drivrutinen i 
Windows Mobile 5.0. Dessa koordinater skall sparas lokalt samt skickas iväg till 
en databasserver under vissa tidsintervaller. Denna tros har gjort, framförallt 
insamling av GPS-koordinater via GPSID samt att spara information lokalt. I 
applikationen finns metoder för att hämta information från den lokala databasen 
och skicka iväg till en databasserver. Dessa metoder har bara testats lokalt på 
Pocket PC-enheten på grund av ingen tillgång till en riktig server.  

Ett försök att skapa en lokal webbserver på arbetsdatorn som kunde ta emot ett 
xml-dokument ifrån Pocket PC-enheten via ActiveSync misslyckades. Detta kan 
bero på säkerheten i det lokala nätverket hos WM-data. Tiden tog slut att göra en 
närmare undersökning med denna metod. 

Ett mål med arbetet var att på slutet kunna visa en fungerande prototyp. För att 
fullgöra detta mål behövs tillgång till en server samt ett SIM-kort till Pocket PC-
enheten.  
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9 Ordlista 

GPS: Global Positioning System 

GPRS: General Packet Radio Service 

GSM: Ett globalt system för mobil kommunikation 

SIM: Subscriber Identity Module 

3G: Tredje Generations Mobiltelefoni 

RT90: Rikets Triangelnät 

SDK: Software Development Kit 

XML: eXtended Markup Language 

EULA: End User Licence Agreement 

Bluetooth: Trådlös kommunikation. Standarden har fått sitt namn efter den 
danske vikingakungen Harald Blåtand

Windows 
Mobile: 

Ett Windows CE system anpassad för mobila enheter som Pocket 
PC och Smartphone. Senaste version är Windows Mobile 6.0 

URL: Uniform Resource Locator 

GPSID: GPS Intermediate Driver. Först introducerades med Windows 
Mobile 5.0. 

LED: Light Emitting Diode 

UML: Unified Modelling Language 

COM-port: En serieport, information överfors en bit i taget. 

(C#): C# (C-Sharpe) är ett objektorienterad programspråk utvecklats av 
Microsoft med skapandet av det nya .NET plattformen. [web30] 

Dotnet: Dotnet (.NET ) är en uppsättning av datorprogram från Microsoft 
för sammankoppling av information, system och enheter. [web31] 

eng. engelska 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Harald_Bl%C3%A5tand
http://sv.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://sv.wikipedia.org/wiki/.NET
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Bilaga 1  

1.1 Snöröjning 

True 

False 
False 

True 

MessageBox.Text = ”Avsluta Sandningsoperation först ...”; 
 

ClearSnowBtn.Text = 
"Avsluta Snöröjning"; 
m_main = new Main( 
MessageBox, “Snöröjning”); 
m_main.Start(); 

If 
!Started 

    Start 

Tryck på knappen ”Starta Snöröjning” 

If 
ClearSnowBtn.Text 
== ”Starta 
Snöröjning” 

ClearSnowBtn.Text = ”Starta Snöröjning”; 
m_main.Close(); 
m_main.Dispose(); 
m_main = null; 

     Slut 

Snöröjning 
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1.2 Sandning 

True 

False False 

True 

MessageBox.Text = ”Avsluta Snöröjningsoperation först ...”; 

SandaBtn.Text = "Avsluta 
Sandning"; 
m_main = new Main( 
MessageBox, “Sandning”); 
m_main.Start(); 

If 
!Started 

    Start 

Tryck på knappen 
”Starta Sandning” 

If SandaBtn.Text 
== ”Starta 
Sandning” 

SandaBtn.Text = ”Starta Sandning”; 
m_main.Close(); 
m_main.Dispose(); 
m_main = null; 

     Slut 

Sandning 
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