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SAMMANFATTNING 

 
 
Målet med detta examensarbete var att utveckla en applikation på hemsidan 
www.gratisbio.se som kunde presentera medlemmarnas positioner på en karta. För att 
erhålla positioneringsdatan utnyttjades redan befintlig teknik som telefonoperatörerna 
tillhandahöll. Utvecklingsarbetet innefattade ett web-interface där relevant information 
kunde visas samt själva kartan som ritades upp med hjälp av Google Maps. Klientdelen av 
arbetet skrevs i html och JavaScript och serverdelen i PHP, utöver dessa användes format 
som XML, WSDL och JSON för att skicka information mellan klient och server.  
 
Den färdiga produkten utformades med Gratisbios allmänna utseende i åtanke. 
Applikationen använder samma färgschema och design vilket gör att den passar naturligt in 
på sidan.  

 
En utvärdering gjordes också för att se vilka ytterligare tjänster som skulle kunna tänkas vara 

intressanta för Gratisbio när det gäller positionering av mobiler. De potentiella tjänsterna 
analyserades utifrån teknisk komplexitet, användbarhet och lönsamhet för att se om de var 

intressanta för företaget.  

 

ABSTRACT 

 
The purpose of the thesis was to design an application on the webpage www.gratisbio.se 
which could present the members locations on a map. Cell phone positions were acquired 
using existing technology from the service provider. The development consisted of a web 
interface where relevant information could be shown and a map powered by the Google 
Maps API. The client application was developed using html and JavaScript, whereas the 
server application was developed using PHP. For sending data XML, WSDL and JSON were 
used.  
 
The final product was designed with Gratisbio’s general appearance in mind. The application 
uses the same color scheme and layout which makes for a look consisted with the rest of the 
web page.  
 

An evaluation was done in order to find other suitable services for Gratisbio concerning cell 
phone positioning. Potential services were analyzed on the basis of technical difficulty, 

usability and profitability to determine their value for the company.   
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KAPITEL 1  

 

INLEDNING  
 

 
 

 

1.1 Bakgrund 

 
Den här rapporten redogör det examensarbete som gjordes på uppdrag av Affelix AB under 
perioden januari 2010 till och med maj 2010.  
 
Affelix är ett 3 år gammalt företag med verksamhet inom online och affiliate-
marknadsföring. Företaget har breddat sin verksamhet senaste året och driver numera ett 
antal sidor men den ursprungliga sidan – Gratisbio, som är en blandning av community och 
portal, är fortfarande den största med över 260 000 medlemmar.  
 
På Gratisbio kan användare, genom att samla poäng, få gratis biobiljetter, värdecheckar, 

presentkort med mera. Poäng erhålls genom att köpa olika produkter eller ta del av 
erbjudanden på nätet som webbsidan har länkat till. Företaget söker nu att expandera sidan 
genom att införa olika community-tjänster. Ett antal funktioner och typiska tjänster som 
man finner på andra community-sidor som Facebook har tagits fram och detta arbete är en 
del i denna satsning. 
 

 
Figur 3.1 Gratisbios logotyp 
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1.2 Syfte 

Det här arbetets syften är: 
 

 Utveckla en applikation där det är möjligt för Gratisbios användare att registrera sina 
mobiltelefonnummer på sidan och sedan tillåta andra användare att geografiskt söka 
på dem. Resultatet ska presenteras på ett intuitivt sett för användaren.  

 Utvärdera vilka ytterligare möjligheter det finns med en positioneringstjänst och hur 
dessa ska kunna implementeras i den färdiga produkten. 
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KAPITEL 2  

 

TEORI 
 

 
 

 

2.1 Allmänt om positionering  

Positionering har länge varit synonymt med GPS-positionering, tekniken har fått mer och 
mer spridning mycket tack vare sjunkande pris på komponenter. GPS har dock sina 
nackdelar. För att kunna nyttja tekniken krävs det en GPS-mottagare, vilket långt ifrån alla 
mobiltelefoner har. En vanlig missuppfattning är att GPS är ett krav för att överhuvudtag et 
kunna göra en positionering på en mobil. Detta antagande stämmer naturligtvis inte vilket 
kommer att bli tydligt längre fram i rapporten.     
 

2.1.1 Mobilpositionering 

 

Utöver GPS-positionering finns det sätt att positionera en vanlig mobiltelefon som använder 
GSM- eller 3G-teknik. Varje mobiltelefon är uppkopplad mot en viss mast, finns det 

kännedom om vilken mast det är går det att veta ungefär var mobiltelefonen befinner sig. 
Det ger dock bara en grov uppskattning så för att vara mer precis får måste även andra 
tekniker användas. En sådan teknik är möjligheten att mäta ungefär hur långt ifrån masten 

en mobiltelefon befinner sig. Vidare går det också att uppskatta i vilken riktning 
mobiltelefonen är i förhållande till masten. All denna information kombinerat gör det möjligt 

att mer exakt fastställa positionen. Tekniken kan uppnå en precision på omkri ng etthundra 
meter i städer tack vare den välutvecklade infrastrukturen. På landsbygden kan dock felet 

ibland uppgå till flera kilometer. Det blir i bästa fall fortfarande inte lika exakt som GPS-
positionering då den har en felmarginal på bara några meter men är ändå tillräcklig i de 

flesta fallen. 
 

Leverantören av positioneringstekniken som detta examensarbete bygger använder sig av 
CGI + TA (Cell Global Identity + Timing Advance) för 2G och Cell ID + RTT (Round Trip Time) 

för 3g för att positionera mobiltelefoner. Då arbetet inte berör den bakomliggande tekniken 
kommer ingen ytterligare fördjupning att göras inom detta område. Den som är intresserad 

av en fördjupning av hur själva positioneringen utförs hänvisas därför till leverantörens 
hemsida [1] eller till de svenska mobiloperatörerna.  
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KAPITEL 3  

 

UTVÄRDERING AV 
LOKALISERINGSTJÄNST 
 
 
 
 
Under den inledande specificeringsfasen av examensarbetet utarbetades ett antal idéer i 
samarbete med Affelix AB.  

 
För att idéerna skulle vara intressanta behövde de givetvis uppfylla ett antal kriterier, som 

att vara ekonomiskt lönsamma, inte integritetskränkande, inte för tidskrävande et cetera. 
Dessa idéer redogörs nedan tillsammans med en utvärdering.  

 

3.1 Användningsområden 

3.1.1 Följa/hitta vänner  

Idé 
 
En produkt där man snabbt kan hitta sina vänner och bekanta utan att behöva ringa dem. 
Det ska gå att söka på vänner och sedan kunna se dem representerade på en karta.  
 

Utvärdering 

 
Denna inriktning, som syftar till att ge Gratisbios medlemmar möjlighet att om de så önskar 

kunna positionera varandra, passar väl in i målet med detta examensarbete nämligen att 
stärka sidans community-känsla. Applikationen skulle kunna implementeras som en del av 

den nuvarande sökfunktionaliteten och utgöra en grund för fortsatt utveckling. Samtidigt 
kan den dels fungera som testbädd för medlemmarnas respons och dels ge svar på 

oklarheter kring teknikens pålitlighet utan att kräva alltför stort utvecklingsarbete.  
 

En relativt lätt applikation som kommer att utgöra grunden i projektet, den kan enkelt 
utökas med ytterligare funktioner.  

 
Integritetsfrågor 

 
Vännen måste vara medveten om och ha godkänt att denne kan bli spårad.  
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3.1.2 Följa/hitta bloggare  

Idé 
 

En tjänst där man kan se var Gratisbios olika bloggare befinner sig. 

 

Utvärdering 
 

Ett flertal av Gratisbios användare är bloggare och dessa är en stor del av sidans community. 

En applikation som riktar sig till bloggarna på Gratisbio skulle kunna göra bloggandet mer 
intressant och möjligen utmärka Gratisbio som en mer bloggvänlig sida om läsarna kunde 

följa bloggarna inte bara genom deras blogguppdateringar. Exempelvis skulle platsen där 
bloggaren gjorde sitt senaste inlägg visas på en karta för att göra det mer spännande för 

läsaren. En bloggares recension av platser som besöktes under en utekväll kan bli betydligt 
mer informativ om den matchas av en karta. 

 
Nackdelar 

 

Majoriteten av Gratisbios medlemmar är dock inte bloggare och bloggfunktionaliteten på 
sidan är begränsad. Affelix AB jobbar för närvarande med möjligheterna kring en 
bloggplattform som kan komma att bli en del av Gratisbio. Innan den är driftsatt och 
möjligheten till att kunna blogga direkt på sidan blir av, finns det ingen större poäng att 

utveckla en applikation för att stödja just bloggandet.  

 

Framtida utvecklingsmöjligheter 
 
Förutsatt att en bloggplattform finns på Gratisbio kan detta bli en festlig extrafunktion för de 
som väljer att blogga. Eftersom att det mesta grundarbetet redan finns på plats krävs det 
relativt lite arbete för att sjösätta en applikation av det här slaget. 

3.1.3 Följa/hitta kändisar  

Idé 

 
Uppmärksamhetssökande kändis kan göra sig tillgänglig för positionering vid ett pr-event, 

som autografsignering eller uppträdande.  

 
Utvärdering 

 
En sådan inriktning på applikationen utgör inte något eget användningsområde utan ryms 
inom ramen för bloggutvecklingen.  
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Framtida utvecklingsmöjligheter 

 
Att utveckla en sådan applikation är precis som bloggfunktionen relativt enkelt.  

3.1.4 Följa/hitta sina barn 

 Idé 
 

Oroliga föräldrar kan följa sina barns aktiviteter och söka rätt på dem.  

 
Utvärdering 

 
Är sannolikt intressant för de medlemmar som är föräldrar.  

 
Nackdelar 

 
För att barn ska kunna bli positionerade måste de anförtros med en mobiltelefon som ska 

vara påslagen och med dem hela tiden. Något som föräldrarna kan komma att ställa sig 
tveksamma till. En lösning kan vara att de använder en dongel istället för en vanlig 

mobiltelefon, då den är lättare att ta med sig och ha på sig. I det fallet måste nya donglar 
köpas in och sedan anpassas för den här typen av tjänst.  

 
Att det krävs poäng för positionering gör dessutom att tillgången till tjänsten kan komma att 

blockeras vid någon kritisk tidspunkt. Det skulle krävas en stor justering av hela 
poängsystemet för att bli meningsfullt för användarna.  

 
Framtida utvecklingsmöjligheter 

 

Då poängsystemet, som nämns under nackdelar, är utformat som det är kommer denna idé 
förmodligen aldrig utvecklas på Gratisbio. Idén i sig är inte dålig, den lämpar sig bara inte på 

Gratisbio.  

3.1.5 Följa/hitta singlar 

Idé 

 

Sökning görs på alla personer i ett visst område och de som ej uppfyller kravet av att vara 

singel filtreras bort.  

 

Utvärdering 

 

En sådan här typ av tjänst skulle kräva att alla Gratisbios användare blir sökta på flera gånger 
per dag, kanske till och med flera gånger i timmen. Det medför en del skillnader från till 
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exempel när man ska hitta eller följa sina vänner. Om man har alla positioneringar som 
underlag redan behövs det bara att användaren gör en filtrering av dem för att se vilka som 

är singlar och befinner sig på ett visst område. Möjligheten till att skaffa sig 
positioneringsdata på samtliga medlemmar kräver alla medlemmars godkännande först. Det 
kräver också näst intill obegränsad tillgång till positioneringar vilket kan vara dyrt och 
medföra tekniska svårigheter vid exempelvis överbelastning. En lösning på det skulle kunna 
vara att basera applikationen på smartphone-plattformen, detta diskuteras längre ned.  

 
Framtida utvecklingsmöjligheter 

 
Chanserna är små för den här idén av de skälen som nämns under utvärdering. 
Möjligheterna med en applikation av den typen anses däremot vara intressanta för en stor 
datingsite. 

3.1.6 Följa/hitta butikserbjudanden 

Idé 

 

Information skickas till mobiltelefoner som befinner sig nära butiken. Kan röra sig om 
aktuella erbjudanden, rabatter eller nya produkter. En filtrering sker efter användarnas egna 
önskemål.  

Tjänsten kan utformas som en passiv prenumeration för ett visst ämnesområde. Exempelvis 
kan en person som är intresserad av ett klädesmärke informeras när denne befinner sig 

inom ett visst avstånd till butiken om vilka nya produkter som erbjuds.  

Tjänsten kan även vara mer direkt, genom att användaren själv söker på en viss produkt eller 
tjänst inom ett visst område vid ett specifikt tillfälle. Det skulle i det här fallet kunna röra sig 

om ett luncherbjudande eller en hårklippning.  

 

Utvärdering 

 

En bra idé som dock inte riktigt passar gratisbio eller målen som sattes upp för arbetet.  

 

Framtida utvecklingsmöjligheter 

 

Kan potentiellt i framtiden utvecklas på en annan plattform, men förmodligen inte på 

Gratisbio. 
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3.1.7 Följa/hitta mäklarerbjudanden  

Idé 

 

Visningserbjudanden kan sändas till potentiella kunder som befinner sig i närheten av 

säljobjektet. Omvänt ska kunder kunna ta del av intressanta, närbelägna objekt.  

 

Utvärdering 

 

Återigen ett intressant tillämpningsområde, finns redan som en färdig tjänst och passar inte 
riktigt väl med gratisbio.   

 

Framtida utvecklingsmöjligheter 
 

Möjligheterna är inte stora för den här typen av tjänst i dagsläget på Gratisbio.  

3.1.8 Statistikfunktioner 

Idé 

 
Positioneringsdata som samlas in under en längre tid och berör ett stort antal personer 

skulle kunna utgöra underlag för en statistisk undersökning. Vetskapen om var en specifik 
målgrupp befinner sig vid ett visst klockslag kan vara av intresse för företag vars produkter 

riktar sig mot den. Även hur en målgrupp rör s ig vid en viss tidpunkt kan vara intressant, det 
skulle kunna röra sig om gruppens pendlingsvanor.  

 
Utvärdering 

 

I nuläget är det för många faktorer som hindrar utvecklingen av en sådan typ av applikation. 
Liksom med följa/hitta singlar-idéen måste en hel del anonymitetsrelaterade frågor först bli 

avklarade, gällande de som blir positionerade, mer om det i senare kapitel. Även det stora 
antalet positioneringar som krävs kan ställa till problem som beskrivs i utvärderingen av 

följa/hitta-singlar.   
 

Framtida utvecklingsmöjligheter 

 

Inte inom den närmaste framtiden, främst av de skäl som nämns ovan. Att ha någon typ av 

statistikfunktion är dock inte helt omöjlig i och med att sökningar kommer att göras på sidan. 

Dessa kommer att sparas på sidan och kan då utnyttjas i ett större sammanhang. Beror 

givetvis på hur framtiden utspelar sig, men det finns potential i idén.  
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3.2 Plattformar 

 
Då tekniken är under ständig utveckling dyker det upp nya plattformar som kan visa sig vara 
intressanta. En sökning behöver inte göras exklusivt från en dator utan kan även göras till 

exempel från en mobiltelefon, samma plattform som blir positionerad.   

3.2.1 Webbsida 

Applikation måste självklart vara tillgängligt via en vanlig webbrowser då examensarbetet 
främst syftar till att stärka den befintliga sidan.  

3.2.2 iPhone och övriga smartphones 

Dagen moderna telefoner som går under samlingsnamnet smartphones, är 

prestandamässigt väldigt kraftfulla. Skärmstorleken samt det inbyggda stödet för Google 
Maps bidrar ytterligare till att lyfta fram denna plattform som väldigt attraktiv för utveckling 

av positioneringsrelaterade tjänster. 
 

Tack vare att dessa telefoner nästan alltid har en inbyggd GPS tillåter plattformen 
positioneringsbaserade tjänster som inte är beroende av masttriangulering. Utav dessa kan 

iPhone anses vara den mest intressanta just nu; inte bara med tanke på att modellen, på 
grund av sin dominanta marknadsposition, blivit något av en synonym för smartphone utan 

också för att Apple satsat hårt på och lyckats väl med sin utvecklingsprogramvara(SDK).  
 

Eftersom Gratisbio i nuläget inte satsat på att utveckla någon iPhone-applikation tillkommer 
ytterligare utvecklingsarbete, vilket får till följd att stora delar av sidans nuvarande 

funktionalitet måste inkluderas i applikationen utöver positioneringstjänsten. En så pass 
omfattande applikation skulle inte rymmas inom tidsramen för examensarbetet.  
 
Det ska dock nämnas att även om applikationen inte specialanpassats till smartphones så 
kan dessa tack vare sina stora skärmar och väl fungerande browser ändå utgöra en 

funktionell plattform för applikationen. Detta trots att man inte tar till vara på möjligheterna 
med den inbyggda GPS:en utan förlitar sig på vanlig masttriangulering. 

 

3.2.3 Övriga Mobiltelefoner 

 
Större delen av dagens telefoner saknar inbyggd GPS och har dessutom en ganska liten 
skärm. En del av dessa klarar trots den begränsade bildytan av att köra en förenklad form av 
Google Maps.  
 
Den stora variationen gällande dessa telefoners specifikationer skapar tyvärr stora 
kompatibilitetsproblem. Applikationen måste anpassas för och testas på ett stort antal 
modeller vilket är mycket tidskrävande. En möjlighet är att välja bort visningen av kartan och 
istället skicka resultatet av en positionering i sms-form.  
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Värdet av en applikation som helt saknar karta måste anses vara begränsat för användarna. 
Positioneringen skulle i det fallet omvandlas till en adress i textform som i sin tur kräver 

lokalkännedom för att vara till nytta. Masttriangulering är en inexakt vetenskap och att då få 
en adress som kanske inte ens stämmer skickat till sin mobil är helt enkelt en dålig lösning. 
 
Övriga mobiltelefoner har därför valts bort helt.  
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KAPITEL 4  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

 
 

 

4.1 Webbsidan 

Från början fanns det mest riktlinjer av vad som skulle göras, detaljerna utarbetades efter 
hand och i dialog med Affelix. Grundtanken var att göra en extrafunktion till huvudsidan där 
mobilpositionering var möjlig. För att en användare ska ha tillgång till tjänsten måste 
han/hon uppge sitt mobilnummer samt tillåta andra att söka på dennes mobil. Vilka 
användaren tillåter är helt upp till användaren, det kan vara alla användare på sidan eller 
bara några stycken. Användaren kan nu även göra egna sökningar på dem som användaren 
har tillåtelse till.  
 
Användaren kan ange intressanta vänner och sedan göra en sökning, om sökningen lyckas 
ska ett nytt fönster dyka upp. En karta ritas upp där de olika träffarna presenteras som 

ikoner. Varje ikon har en bild av respektive användare, dessa är bilder som användarna själva 
laddat upp sedan tidigare. Det finns en felmarginal beroende på hur nära telefonmasterna 
den sökte befinner sig, den kan variera på ett par hundra meter. Felet representeras av en 
blå cirkel med passande radie. Den sökta mobiltelefonen kommer att finnas med 95 % 
säkerhet i cirkeln. Då kartan genereras med hjälp av Google Maps API kan användaren 
använda extrafunktioner som zoom och panorering. Det går även bra att klicka på en 
sökträff för att centrera den.  
 
Bredvid kartan finns en kolumn som innehåller de användare som även finns på kartan. Där 
står ytterligare information om själva sökningen: Tidpunkt, felmarginal och närbeläget 
geografiskt område t.ex. gatunamn. Eftersom att sökningen som bäst ändå inte är tillräckligt 
exakt för att alltid kunna ange korrekt adress, väljer vi att ange den adress som användaren 
förmodligen är på eller i alla fall är nära.   
 

4.2 Begränsningar 

 
Detta examensarbete inleddes med en utvärdering av möjligheterna kring en 

positioneringstjänst. Ekonomiska faktorer, dess tidsram samt avtalet mellan gratisbio och 
leverantören av positioneringtjänsten begränsar omfattningen av arbetet. Som en följd av 
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detta är antalet sökningar per dag begränsade. Detta innebär att tjänsten endast används för 
att söka på en eller ett par personer åt gången med syfte att se deras nuvarande positioner. 

Med oändligt många sökningar hade ett antal andra funktioner kunnat implementeras (se 
kapitel 5.1).   
 
Designen är ändå utformad med dessa möjliga utvecklingar i åtanke.  
 
Arbetet begränsas till en del av gratisbios nuvarande utformning och följer samma grafiska 
design som resten av webbsidan. Mycket av den funktionalitet som den slutliga produkten 
innefattar finns redan utvecklad. Därför ligger fokus på att söka slå ihop olika redan 
existerande system, inte att uppfinna hjulet på nytt.  
 
Det finns även ett antal tekniska begränsningar, kopplat till hög belastning av tjänsten i sig. 
Dessa beskrivs mer i detalj i senare kapitel.  

4.3 Befintliga System 

Lokalisering av mobiltelefoni är en teknik som idag redan finns och utnyttjas av olika företag, 

bland annat LociLoci. På deras webbsida [2] kan man söka på användare och hitta deras 

mobiltelefoners positioner, med deras godkännande givetvis. LociLoci använder teknik 

skapad av företaget Mobilaris vilket också blev grunden till vårt arbete. Google Latitude har 

också en liknande tjänst.  

4.4 Anonymitet och integritet 

Lokalisering och positionering är ett ganska känsligt område eftersom att det möjliggör 

någon att se var en person är utan dennes samtycke. Det är förmodligen rätt få som i 
nuläget är villiga att låta främlingar spåra dem. Därför måste strikta regler sättas när en 

tjänst av den här typen ska brukas. Enbart de som användaren på förhand har godkänt, ska 
kunna spåra användaren. Även säkerheten måste vara stark så att ingen kan missbruka 

tjänsten.   
 

  



17 

 

KAPITEL 5  

 

IMPLEMENTERING 
 

 
 

 
Kapitlet har delats upp i tre delar. Den första delen berör termer och tekniska 

förutsättningar för arbetet. Därefter förklaras hur dessa har använts i arbetet och 
avslutningsvis så förklaras hur en positionering går till via en programkörning. 

5.1 Webbplattform och tekniska termer 

5.1.1 Gratisbio.se 

 
Det som en gång började som ett hobbyprojekt har idag vuxit till en av Sveriges större sajter 
med runt 7500 unika besökare per dag. Med så många besökare är prestandakraven höga 
och koden väldigt omfattande. Sidan är byggd på PHP och JavaScript och utnyttjar 
möjligheterna med Jquery-biblioteket fullt ut. Lagringen av data hanteras av en MySQL-
databas. Gratisbio använder sig av en egen modell för att strukturera och underlätta 
laddning av alla undersidor.  
 
function MainInit()  

Funktionen körs innan några headers skickas till browsern, vilket kan utnyttjas för att 
omdirigera till en annan sida etc. Hanterar även inläst formulärdata.  
 
function head() 
körs som namnet antyder i Head. 
 
function MainJS()  
Körs också i Head men inom <script> taggar 
 
function MainContent() 
Står för body och resten utav sidan. 
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Sidan laddas i följande sekvens: 
 
MainInit(); 
 
<html> 
 
<head> <? Head(); ?> <? <script> MainJS();  </script> ?> </head> 
 
<body><? MainContent(); ?></body> 
 
</html> 

 
Tecknen ”<?” anger början på PHP-kod och ”?>” visar slutet. 

5.1.2 Mashup 

 
En webbapplikation som utnyttjar och sammanför information och funktioner ifrån flera 

olika källor. Google Maps utgör grunden i så många av webbens populäraste mashups att 
många idag förknippar själva ordet med Google Maps. 

5.1.3 Ajax 

 
Ajax är en kombination av flera tekniker för att skapa webbsidor med utökad interaktivitet 
och snabbare interaktion mellan sida och användare utan att ta alltför stora resurser i 
anspråk. 

5.1.4 Web Services 

 
Web Services (svenska Webbtjänst) är ett programmeringsgränssnitt (API) eller webb-API 

som gjorts tillgängligt via HTTP och exekveras på ett fjärrsystem som tillhandahåller tjänsten. 

Kommunikationen sker via öppna protokoll och själva tjänsten som tillhandahålls beskrivs 
med XML-formatet WSDL(Web Services Description Language). 

5.2 Verktyg för webbapplikation 

 
En stor del av utvecklingstiden ägnades åt att sätta sig in och sammanfoga alla de bitar som 
utgör examensarbetets helhet. Eftersom applikation blir infogad inom ramen för en väldig 
omfattande sida så var valmöjligheterna när det gäller programmeringsspråk och databas 
begränsade.  
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5.2.1 JavaScript 

 
JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk som används främst på klientsidan i 
webbtillämpningar, det vill säga exekveras i en webbläsares JavaScript-motor.  Språket är 
namnet till trots inte baserat på programmeringsspråket Java även om likheterna rent 

kodmässigt är stora. 
 

JavaScript utvecklades ursprungligen av Netscape under namnet Livescript men namnet 
ändrades av marknadsföringsskäl. På grund av JavaScripts stora genomslag på nätet så 

bestämdes det 1996 att JavaScript skulle lämnades över till det internationella 
standardiseringsorgan ECMA som blev ansvarigt för en framtida utveckling av språket.  Som 
ett resultat av detta bytte språket officiellt namn till ECMAScript eller ECMA-262, men de 
flesta kallar fortfarande det för JavaScript. 
 
Det här examensarbetet bygger till stor del på Google Maps JavaScript API . 

5.2.2 Google Maps  

 
Google Maps är en webbaserad kartjänst ifrån Google. Med hjälp av de APIer Google har 

utvecklat har tjänsten fått stor spridning på webben och är numera näst intill standard för 
kartbaserade tredje parts-applikationer, så kallade mashups. Google Maps API är numera 

helt integrerad med Google AJAX API och kan alltså laddas dynamiskt vid behov. Utöver ovan 
nämnda JavaScript API så finns det numera också ett Google Maps API för Flash samt en 

Mapplet API för att enklare kunna skapa applikationer som körs inuti Google Maps. 
 

Tjänsten har utvecklats kontinuerligt under en viss tid och det har tillkommit nyare versioner 
av programvaran. I dagsläget är man uppe i version 3 av JavaScript API:et . 

5.2.3 MySQL 

 

MySQL är ett väldigt populärt relationsdatabassystem baserat på SQL (Structured Query 
Language) som ofta används i webbapplikationer. Källkoden är öppen och programvaran är 

gratis(licensierad under GNU General Public License). 

5.2.4 PHP 

 

PHP, rekursiv akronym för PHP: Hypertext Preprocessor, är ett populärt skriptspråk som 
främst körs på webbservrar för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll (det vill säga 

innehåll som genereras från till exempel databas eller besökarens formulärdata).  
 

Eftersom PHP-koden går på serversidan av applikationen är den till skillnad ifrån JavaScript-
koden osynlig för användare vilket gynnar säkerheten.  
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5.2.5 phpMyAdmin 

 
phpMyAdmin är ett verktyg skrivet i PHP för att administrera MySQL-databaser via en 
webbläsare. 

5.2.6 JSON 

 
JSON(en akronym för JavaScript Object Notation), är ett textbaserat format för datautbyte 

mellan datorer. Namnet till trots så är formatet språkoberoende, med parsrar tillgängliga för 
nästan alla programmeringsspråk. Med sitt enkla, kompakta och framförallt tydliga format är 
JSON ett intressant alternativ till XML.  

5.2.7 Jquery 

 
Jquery är ett populärt och kraftfullt JavaScriptbibliotek som underlättar och förenklar 
webbutveckling.  

5.3 LociLoci API 

 
Kärnan i positioneringsapplikationen består av den positioneringstjänst som företaget 

LociLoci erbjuder. Företaget har utvecklat en egen öppen API vid namn LociLoci Universe 
med vilken man i dagsläget kan positionera mobiltelefoner i Sverige, Finland och Norge utan 

att använda sig av GPS eller någon speciell mjukvara i mobilen oberoende av operatör. 
Plattformen som används för API:n kallas mHUB.  

5.3.1 mHUB 

 
mHUB är ett web service-interface med WSDL- och SOAP-bindningar. Utöver den 
grundläggande positioneringen så inkluderar tjänsten också funktioner för hantering av 
aktivering och samtycke/tillstånd till att positioneringen utförs. Eftersom Gratisbio redan 
använder sig av en kontrolltjänst för att verifiera sina medlemmar via SMS så valdes 
aktiveringstjänsten bort. Vi kommer därför inte gå in på hur denna går till. 
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5.3.1.1 Adressdefinition 

 

Adressen används för att unikt identifiera en mobil enhet eller kortnummer för SMS. Den 
representeras som en URI (Uniform Resource Identifier), vilket är en sträng av tecken med 
följande format: 

 
NAMN BESKRIVNING  

MSISDN Vanlig textsträng med tillägget ”MSISDN:” före numret till den mobila 
enheten. Numret måste vara i internationellt format, inklusive landskod utan 

"+"-tecknet, i enlighet med E.164 formatet (ITU-T telecommunication 
numbering plan). 

Exempel: 
MSISDN: 46701234467  

  
 

5.3.1.2 Positioneringstjänsten 

 
Positioneringstjänsten används för att hämta information om det geografiska läget för 

mobila enheter. Tjänsten består av en operation, getLocation, där en enhets adress 
anges och mHUB hämtar positioneringsdata för den mobila enheten och presenterar 

latitud, longitud, klockslag samt noggrannheten på positioneringen. Det typiska 
användningsfallet visas i figuren nedan.   

 

 
Figur 5.1 Det typiska användningsfallet för mHUB 
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5.4 Inledande testfas 

 

Arbetet inleddes med en fördjupning inom samtliga områden som nämns under verktyg. En 
LAMP-server (Linux, Apache HTTP Server, MySQL , PHP)konfigurerades och flera sidor togs 
fram för att utvärdera design och möjligheter.  

 
Den viktigaste delen av denna genomgång utgjordes av Google Maps API där möjligheterna 

och begränsningarna undersöktes grundligt. De olika versionerna av API:et testades. 
 

Valet föll på Version 2 av Google Maps API, delvis på begäran av Affelix AB, framförallt av 
kompatibilitetsskäl då Version 3 mer riktar in sig på de platsformar som valdes bort under 

utvärderingen – mobiltelefoner och framförallt smartphones. 

5.5 Utvecklingsserver 

 
Efter den inledande testfasen flyttades utveckling över på en av Affelix AB testservrar. 
Maskinen kör delar av Gratisbios kod och gör det möjligt att prova funktionalitet i en miljö 
som är näst intill identisk med den riktiga sidan. Eventuella problem med utvecklingsarbetet 
riskerar på så sätt inte den riktiga sidans funktionalitet. För att undvika att eventuella 
programmeringsmissar resulterar i positionering av personer som ej godkänt tjänsten så har 
testserverns databas, som innehåll en kopia av delar av Gratisbios medlemmar, ersatts med 
en ny där samtliga användare har godkänt att bli positionerade under utvecklingstiden.   

5.6 Webbapplikation 

 

För att hitta positionen på en mobiltelefon måste flera enheter prata med varandra. De som 
kommer diskuteras här är de som har haft en direkt påverkan på arbetet. Vissa delar i kedjan 
ligger utanför examensarbetets omfattning och är därför uteslutna.  
 

5.6.1 Klientdelen 

 

5.6.1.1 Maphandler 

 

JavaScript-koden som körs på klientsidan har varit uppdelad i flertal filer under 
utvecklingsarbetet. På begäran av Affelix AB:s utvecklare har den koden som överlämnades 

då examensarbetet slutfördes koncentrerats till en enda fil på klientsidan. Denna fil, 
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mapHandler innehåller i kombination med de skripts som ingår vid körning av Gratisbio 
huvudsida allt som behövs för användaren och laddas givetvis över automatiskt.  

5.6.1.2 Objekt 

 
Klientdelen är byggt runt ett globalt maphandler objekt för att underlätta funktionsanrop 
och annan datahantering. Detta objekt innehåller alla inställningar för nuvarande körning 

och länkar också till övriga objekt i programmet så som nuvarande positioneringar, aktiva 
användare mm. 

 
 Varje användare vars positioneringar inkluderas i en programkörning lagras i en objekt-array 

på den position som motsvarar deras användar-ID på Gratisbio.se. 
 

För att hålla reda på vilka användare som för närvarande är aktiva så lagras deras användar-
ID i en separat objekt-array. 

 
Det på så sätt är det enklare att kontrollera vilka som är aktiva och problem förknippade 

med att fel användare läses in eller tas bort under körning minimeras. 

5.6.1.3 Testanvändare 

 
Då tillgången till positioneringstjänsten drog ut på tiden pga. av avtalsproblem utvecklades 
funktionalitet för att simulera positioneringar. Dessa slumpade svar generas antingen av 
servern som svar på en förfrågan eller direkt i klienten. 
 
I det första fallet så slumpar servern fram ett svar på en positioneringsbegäran i form av ett 

positioneringsobjekt. Resultatet begränsas också till ett visst område och innehåller även 
träffsäkerheten på positioneringen. 

 
Vidare så kan positioneringar också skapas direkt i klienten. I det här fallet s å slumpas 
positionen utifrån det område som för närvarande är synligt på kartan. Med hjälp av API 
funktionen getbounds kan gränserna för detta område hämtas och en slumpad position lätt 
beräknas. 
 
Simulerade positioneringar bidrog till att avslöja många problem förknippade med reverse 
geocoding , i synnerhet om en positionering rör en plats långt utanför tätbebyggt område. 
Eftersom behovet av riktig positionering ofta var begränsat bidrog funktionen också till 
begränsa antalet förfrågningar hos leverantören av positioneringstjänsten vilket gjorde att 
tjänsten kunde inhandlas till reducerat pris.      
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5.6.1.4 Kartan 

 

5.6.1.4.1 Custom Marker 

 
Standardikonen på kartan har ersatts med två nya för att tydligare kunna visa var personen 
befinner sig och framförallt vem det rör sig om. Bakgrunden laddas och visas först och 
ovanpå den läggs användarens profilbild. Någon ytterligare justering av ikonernas z-position 
görs ej utan ikonerna ritas ut enligt standardinställningarna för Google Maps dvs. ikoner som 
har en sydligare geografisk position visas framför nordliga. Laddningen av profilbilden går via 
en PHP-funktion som ser till att bilden skalas om till lämplig storlek.  

5.6.1.4.2 Zoom 

 

Funktionen bounds gör det möjligt att hitta ett optimalt värde för kartans zoom och 

placering där samtliga nuvarande positioneringar ingår. Tack vare att radien för träffsäkerhet 
också ingår i beräkningen så visas även enskilda positioneringar upp på ett korrekt sätt där 

träffsäkerthetscirkeln visas i sin helhet.  

5.6.1.4.3 RadieCirkel 

 
Träffsäkerheten på varje positionering bifogas ifrån positioneringsserver vid alla 
positioneringar. Eftersom träffsäkerheten är i meter så konverteras informationen till att 
lämpligare format för uträkningar. Därefter så beräknas och ritas ett antal punkte r ut som 
dessa bildar efter att de bundits samman en cirkel runt positionen på kartan. Extremvärdena 
för alla väderstreck läggs slutligen till i Bounds för att för på så sätt se till att zoomfunktionen 

inkluderar hela cirkeln . 

5.6.1.5  Google Maps Ajax API 

 

Genom att använda Google Maps Ajax API så kan applikationen laddas dynamiskt då den 
behövs. Eftersom gratisbio är under kontinuerlig belastning och responstiden är av stor vikt 

för användaren vore en standardiserad laddning av applikationen i samband med sökningar 
ej önskvärt.  
 

Google har även satt en övre gräns på antalet tillfällen API:et kan laddas per månad bidrar 
AJAX-API:et till att gränsen inte överskrids.  
  

5.6.1.6 Tillgång till tjänsten 

 
För att kunna använda Google Maps måste man först registrera en nyckel. Denna nyckel är 
sedan låst på ett visst domännamn och tillåter ett begränsat antal visningar av kartan under 
en viss tidsperiod. 
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5.6.1.7 Kod 

 

5.6.1.7.1 Debugging 

 

Avsaknaden av kompilator gör debuggningen problematisk. Programmet har därför fått ett 
debugging mode där kritiska värden dels skrivs ut i ett debugging-fönster samt meddelas via 
alerts som har fördelen att de också pausar körningen. Under utvecklingsarbetet har koden 
även inkluderat ett stort antal try/catch statements för att ytterligare underlätta felsökning. 
 
Debugging-funktionaliteten har tagits bort ifrån det slutgiltiga programmet på Affelix AB 
begäran.   

5.6.1.7.2 Kompatibilitet 

 
Applikationen har endast kompatiblitetstestats i de tre största webbläsarna: Internet 
Explorer, Firefox och Google Chrome. Då mobilplattformarna övergavs efter utvärderingen 
har ingen speciell hänsyn tagits till att kompatibilitet på andra plattformar så som 
smartphones. Övriga webbläsare har utelämnats. I och med att arbetet överlämnas till 

Affelix AB kan dock ytterligare kompatibilitetsfunktioner tillkomma. 

5.6.1.7.3 Återanvändbarhet 

 
Koden har utformats på ett sätt som gör det lättare att lägga till ytterligare funktionalitet och 
tillåta framtida AJAX-funktionalitet inom ramen för ett öppet dialogfönster.  
 
Det är dock troligt att en del av de nuvarande funktionerna tas bort ifrån den slutgiltiga 
applikationen av GratisBio utvecklare.  

5.6.1.7.4 Reverse Geocoding 

 
Google tillhandahåller ett Geocoding API som kan anses vara en del av Google Maps. 

Geocoding är en process där adresser konverteras till geografiska koordinater. Man kan 
också konvertera geografiska koordinater till adresser via Reverse Geocoding. 

  
Det JSON-objekt som returneras vid Reverse Geocoding innehåller dels en komplett 

formaterad adress sträng samt adresskomponenter. Komponentdelen uppvisar dock ett 
inkonsekvent format (pga. kompatibilitetsproblem samt att adressunderlag utanför USA i 
dagsläget är otillräckligt för att kunna hantera positioneringar som ej berör tätbebyggt 
område). 
 
För att undvika problem förknippade med att plocka fram relevant data ur ett obekant 
objekt så konverteras hela Reverse Geocoding-objektet till en array. 
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Sökorden matchas sedan mot arrayen och ogiltiga/inkompletta svar filtreras bort. För att 
processen ska hinna bli klar pausas applikationen under någon sekund medan data hämtas.  

5.6.2 Serverdelen 

 

Serverdelen av applikationen består i enlighet med vad som tidigare angivits helt av PHP-

kod. Eftersom koden körs på serversidan så har användaren i det här fallet ej insyn i den inre 
strukturen till skillnad ifrån om den hade körts på klientdelen där koden är helt öppen.  

 
Koden ligger i två separata filer som hanterar de två olika lägena för programkörning dvs. en 

för enskild positionering och en för hämtning av tidigare positioneringar. 

5.6.2.1 Kommunikation Klient/Server 

 
Anropet till PHP-filen sker via den inbyggda Ajax-funktionaliteten i Jquery. Dataformatet som 
klienten förväntar sig är ett JSON-objekt och returen från servern konverteras därför till det 
nämnda formatet. Någon ”retur” i egentlig mening är det inte fråga om utan det som 
klienten tar emot har helt enkelt skrivits ut av servern via PHP:s ”print”. Print-funktionen 
används alltså för att skickat tillbaka informationen till klienten. 

5.6.2.2 Enskild Positionering 

 

5.6.2.2.1 WebService 

 
Definitionen av den webservice som används för positionering hämtas ifrån leverantören av 
tjänsten vid varje positionering. För att hantera den komplexa datan krävs det att 
motsvarade klasser skapas i PHP. Från början var det tänkt att dessa klasser skulle definieras 
utifrån den hämtade definitionen av tjänsten. Denna lösning övergavs efter 

kompatibilitetsproblem som troligen var relaterade till utvecklingsservern. Definitionen av 
tillhörande klasser görs istället manuellt även om definitionen av webservicen fortfarande 

hämtas hem från leverantören. 
 

Under utvecklingsarbetet upptäcktes felaktigheter? med tidsformateringen vilket ledde till 
att positioneringar som utfördes korrekt i undantagsfall stämplades med inkorrekt datum 

eller klockslag. Det inbyggda timestamp:et som tillhör positioneringsdatan valdes därför bort 
och ersattes med serverns egna klockslag. 

5.6.2.2.2 Felmeddelande 

 
Om ett problem uppstår under en positionering så meddelar positioneringsservern vad som 

gått fel genom att svara med en LocationException fault med tillhörande felkod och 

felmeddelande istället för ett vanligt positioneringsobjekt. Då dessa meddelanden ansågs 
olämpliga att vidarebefordra till Gratisbios användare fångas de upp och ersätts med en mer 

generell förklaring över att något gått fel under positioneringen.  
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5.6.2.2.3 Databasfel vid enskild positionering  

 
Varje positionering som en användare begär sparas undan i databasen om den utfördes 

korrekt. Om ett fel uppstår när positionering skall lagras i databasen så anses detta fel inte 
vara så kritiskt att positioneringen avslutas. Istället kommer applikationen att starta som 

vanligt men användaren meddelas via en alert att positioneringen ej har lagrats och därför 
inte är tillgänglig efter att dialogrutan stängts ner. 

5.6.2.3 Hämta Tidigare Positioneringar 

 
De enskilda positioneringarna som användarna begär sparas undan hos respektive 
användare.  Endast de fem senaste positioneringarna lagras, tillkommer det fler kommer den 
äldsta tas bort. 
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5.7 Programkörning  

5.7.1 Programstart 

 
Användaren börjar med att söka efter en 

eller flera personer bland Gratisbios 

medlemmar med hjälp av sidans egen 
sökfunktion. Om sökningen får någon träff 

visas det på sidan (se bild). Bredvid 
personerna visas en text (var är han/hon 

nu?) som länkar till 
positioneringsfunktionen.  

 
Vid ett klick på texten startas själva 

positioneringen och Google Maps API 
laddas. Om positioneringen lyckas svarar 

servern med att skicka en position 
tillsammans med felmarginal och 

timestamp (A på bilden). Det som sker i A 
och C beskrivs mer djupgående i kapitel 

7.7.2 respektive 7.7.3  
 

Om inga fel inträffade skickas 
informationen vidare till en callback-
funktion som ska rita upp resultatet i ett 

nytt fönster (C).  
 

Skulle det inträffa ett fel vid något av 
stegen så skapas ett felmeddelande och 

processen avslutas.     

 Figur 5.2 Flödesschema för 
programkörning vid enskild positionering 
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5.7.2 Positionering 

 
Med metoden Post kommer indata till 

servern, vilket består av ett 

mobiltelefonnummer. En anslutning 
upprättas mot positioneringsserverns 

webbinterface och telefonnumret skickas 
vidare för positionering.  

 
Företaget som tillhandahåller 

positioneringstjänsten, Mobilaris, utför 
sedan själva positioneringen och 

returnerar positioneringsdata för den 
sökta telefonen. Datan består av longitud, 

latitud, precisionsradie och tidsangivelse 
(timestamp). 

 
Datan konverteras sedan till JSON-format 

för att senare returneras till 
huvudapplikationen. Den sparas också 

undan i databasen ifall den skulle behövas 
senare. Eventuella problem I lagringen är 
ej kritisk, applikationen kan fortsätta gå, 

dock visas ett felmeddelande om att 
lagringsfel har uppstått.  

 
Om något fel skulle uppstå på vägen och 

positioneringsdatan inte skulle kunna 
hämtas, skickas istället en felsträng 

tillbaka.

 Figur 5.3 Flödesschema för 
programkörning på servern. 
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5.7.3 Hämta gamla 

positioneringar 

Användaren kan när som helst se de 
positioneringar som denne har gjort 
tidigare eftersom att de redan finns 
sparade i databasen. Processen är ganska 
lik hur det går till när en 
standardpositionering utförs som beskrivs 

ovan. Skillnaden är att ingen ny 
positionering behöver göras utan den 

sökta datan kan hämtas direkt från 
databasen.  

 
Bilden till höger beskriver 

händelseförloppet på serversidan som 
sker efter att Post-metoden har 

använts(kapitel 7.7.1).  
 
Användaren trycker på länken Mina 
mobilpositioneringar varpå användarens 
ID skickas till serverns databas. Samtidigt 
laddas också Google Maps API. Servern tar 
emot indata och kontrollerar om det finns 
några lagrade positioneringar i databasen. 
De fem senaste positioneringar som hittas 

hämtas från databasen. Dessa konverteras 
till JSON-formatet och skickas tillbaka till 

huvudprogrammet.  

 
 
Figur 5.4 Flödesschema för 
programkörning av hämtning av tidigare 
positioneringar. 

B 
 

B 

 

TA EMOT POSTDATA 

HÄMTA UPP TILL 
FEM STYCKEN 

TIDIGARE 
POSITIONERINGAR 

KONVERTERA TILL 
JSON 

RETURNERA JSON 

 SKAPA FELSTRÄNG 

 

 

LYCKADE

S? 

LYCKADES? 

JA 

JA 

NEJ 

NEJ 



31 

 

5.7.4 Klientapplikationen 

 

Vid det här laget har positioneringsdata 
hämtats och ska nu presenteras för 
användaren. Browserns kompatibilitet 

kontrolleras, matchar den kraven startas 
processen som läser in all nödvändig 

information. Dialogrutan öppnas som 
innehåller användarinterface och en karta 

som ritas upp med Google Maps. 
Markörer placeras ut på kartan efter de 

positioner som tidigare erhållits. Varje 
markör består av en bild på den 

användare som blivit positionerad. 
Koordinaterna för varje position 

omvandlas via Reverse Geocoding till en 
adress.  

 
I dialogrutans användarinterface visas 

namnen på de positionerade, vid klick på 
någon av dessa visas ytterligare 

information rörande användaren. Nu är 
det dessutom möjligt att PM:a personen i 
fråga genom Gratisbios interna 

meddelandesystem eller kicka ett sms till 
dennes mobiltelefon.

 

 

Figur 5.5 Flödesschema för 
programkörning på klienten. 
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5.8 Layout 

 
Layouten ska på ett intuitivt sätt presentera de postioneringsdata som är relevant för 
användaren. Eftersom att applikationen inte kommer köras på en separat sida utan istället 
visas i en dialogruta (pop-up) är det viktigt att den följer samma designfilosofi som resten av 

sidan. Således valdes redan från början samma färger och stil. Applikationens utseende 
genomgick ett antal iterationer och den slutgiltiga designen var något som kom till först mot 

slutet eftersom att det inte var fastställt vilka funktioner som skulle ingå i det färdiga 
programmet förrän då.  

 
Någon anpassning till mindre skärmar som dem man finner på exempelvis  smartphones har 
inte gjorts. Trots det fungerade den slutgiltiga designen tillfredsställande på en iPhone.  
Det är möjligt att Affelix AB väljer att ytterligare modifiera applikationen och att den då inte 
längre är kompatibel med iPhones eller smartphones generellt.  

5.8.1 Tidig Layout 

 

 
 

Figur 5.6 En tidig design av applikationen. Dialogrutans färger och utseende följer Gratisbios 

välkomstsidas stil. 
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Figur 5.7 Dialogruta med enskild positionering. 

 
Här visas den tidiga designen med en positionering. Man kan tydligt se den positionerade på 

kartan, felmarginalscirkeln har ritats ut och positioneringsdata visas i ett statusfält. Den 
positionerades profilbild visas i vänner-fältet och dennes position visas under bilden som en 

länk. Länken har omvandlats via reverse geocoding till en adress utifrån positionens 
koordinater.  

 

 
 

Figur 5.8 Dialogruta med flera positioneringar.  
 

Här har programmet anpassat zoomen för att täcka de olika positionerarna.  
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5.8.2 Slutgiltig Layout 

 

 
 

Figur 5.9 Slutgiltig layout som visar enskild positionering. 
 

Koordinater, tidsangivelse och precision ansågs överflödiga och har tagits bort. Kartans 
dimensioner och dialogrutans färger har ändrats något dessutom har en PM- och SMS-

funktion tillkommit som gör det möjligt för användaren att skicka meddelanden till den sökta 
personen direkt i dialogrutan. PM-funktionen utnyttjar Gratisbios interna system 

kommunikationssystem, sms:et skickas naturligtvis direkt till den sökta mobiltelefonen. 
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Figur 5.10 Slutgiltig layout som visar de fem senaste positioneringarna.  
 

I statusfältet visas nu enbart användarnamnen på de sökta. Man kan klicka på dem för att få 
upp samma information som vid enskild positionering.  
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KAPITEL 6  

 

SÄKERHET 
 
 
 
 

Säkerhetsaspekten är mycket viktig om man ska bevara användarnas personliga integritet. 
För att göra sidan säker från intrång och missbruk måste potentiella sårbarheter identifieras. 

Dessa kan finnas dels i klientdelen men också i systemet.  

6.1 Möjlig säkerhetsrisk på klientsidan 

 
Det är viktigt att den information som skickas mellan klientsidan, det vill säga användarens 
dator och Gratisbios servrar inte innehåller känslig information, telefonnummer i det här 
fallet. Eftersom JavaScript är ett skriptspråk som exekveras på klientsidan har användaren 
full insyn i den delen av programkoden. Denna insyn i programmets inre struktur gör det 
relativt enkelt att inte bara få tillgång till utan också manipulera data av känslig natur för 

egna syften.  
 

Om en variabel i JavaScript-koden exempelvis innehåller ett telefonnummer som ska 
användas för positionering utgör det en potentiell risk. Utan en säkerhetskontroll på 

serversidan för att verifierar numrets giltighet skulle säkerhetsrisken bli oacceptabel . 
 

En användare skulle utan större svårigheter, med hjälp av den redan synliga källkoden, 
kunna manipulera detta nummer och på så sätt lura systemet till att utföra en positionering 

på ett nummer som användaren själv väljer. I förlängningen innebär denna sårbarhet att det 
blir möjligt att positionera personer utan deras vetskap eller medgivande. Det skulle också 

vara väldigt svårt att detektera ett sådant missbruk av tjänsten för Gratisbio.  
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Figur 6.1 Sekvensdiagram över potentiell säkerhetsrisk för positionering 
 
Applikationen har därför utformats så att klienten inte lagrar känslig information 
överhuvudtaget. Endast Gratisbios användar-ID:n används på klientsidan för att identifiera 
användare. När en positionering utförs så hämtar servern telefonnumret från databasen 
med hjälp av det bifogade användar-ID:t.  

 

 
Figur 6.2 Sekvensdiagram där säkerhetsrisken är åtgärdad 

 
All dataöverföring som innehåller telefonnummer sker på servern, skyddat från användarna. 
Identifikationen sker genom Gratisbios interna databas med hjälp av unika användar-ID:n. 
Det är fortfarande möjligt att manipulera dessa användar-ID:n men servern gör ändå en 

Klient Webbserver Positionerings-

server 

   

  

    

Databas 

  

  

klienten ber serven att skicka applikationen 

 
webbserven ber databasen hämta 
information 
 
databasen returnerar informationen serven skickar applikationen men känsliga 

information bifogas ej  

användaren begär en positionering av servern  webbserven ber databasen om 
känslig information 

databasen returnerar informationen 

webbservern begär positionering på den känsliga informationen 

positioneringsservern returnerar positioneringdata 
webbservern returnerar positioneringsdata 

Användare Webbserver 
Positionerings-

server 

   

  
  

  

  

Databas 

  

klienten ber serven att skicka applikationen webbserven ber databasen om 
känslig information 

serven skickar applikationen inklusive den 

känsliga informationen som lagras i klienten 
databasen returnerar informationen 

användaren manipulerar den 

känsliga informationen 

användaren begär en positionering av servern och 
den manipulerade datan bifogas. 

webbservern begär positionering av manipulerad data 

Positioneringsservern returnerar positioneringdata 
webbservern returnerar positioneringsdata 



38 

 

intern kontroll om den sökta användaren tillåter positionering. Vilket gör manipulationen 
irrelevant.  

6.2 Möjlig säkerhetsrisk på serversidan 

Webbsidor i Gratisbios storlek löper alltid risk att bli attackerade på ett eller annat sätt av 

hackers. Positioneringsfunktionen innefattar bara en del av sidans helhet och det är därför 
omöjligt att göra den helt osårbar från angrepp. Om någon lyckats få tillträde till sidans 

interna system är även positioneringsdelen sårbar. Angrepp av den typen går inte att 
försvara sig mot, därför har säkerhetsåtgärderna riktat sig främst mot direkta angrepp mot 

själva positioneringstjänsten.  

6.2.1 Aktiveringsprocessen 

 
För få tillgång till positioneringstjänsten måste en användare dels vara medlem på Gratisbio 
och dessutom registrera sitt mobiltelefonnummer. Detta sker genom att användaren skriver 
in sitt mobilnummer som sedan sparas i Gratisbios databas. Därefter skickas en kod 

bestående av fem bokstäver till användarens mobiltelefon som användaren matar in i 
aktiveringsformuläret på webbsidan. Denna kontroll görs för att verifiera att det nummer 

som slagits in verkligen tillhör användaren. Först därefter är numret tillgängligt för 
positionering.  

 
Aktiveringen följer de vanligaste standardrutiner som finns på nätet. LociLoci som också 

erbjuder en mobilpositioneringstjänst har ett liknande sätt att verifiera och aktivera sin 
användare. Det som skiljer är att på LociLocis sida fick användaren tillbaka en kod på fyra 

siffror. Sårbarheten i aktiveringssystemet blev dock utnyttjat av hackers, det skrevs en artikel 
om det i Aftonbladet.  

6.2.2 Intrång på LociLoci 

 
Intrånget gick till så att angripare registrerade sig som ny kund men istället för att ange sitt 

eget mobilnummer angav denne det nummer som skulle bli spårat. Servern skickade ett 
aktiverings-sms till det angivna mobiltelefonnumret men eftersom att angriparen inte var 

ägare av mobiltelefonen hade denne inte tillgång till koden. Angriparen skrev ett program 
som testade samtliga kombinationer för aktivering genom att utföra en form submit för 

varje kombination. Eftersom att det bara var fyra siffror som ger 10 000 kombinationer tog 
det inte så lång tid att testa samtliga, vilket är huvudanledningen till systemets sårbarhet.  
 
Enligt artikeln i aftonbladet tog det ca fem minuter att komma fram till rätt aktiveringskod 
för LociLoci. Det krävs 10 000 kombinationer för att vara 100 % säker på att hitta rätt kod, 
men i medel behöver man använda 5000. Alltså kan man i medel räkna med att 5000 möjliga 
kombinationer tog 5 minuter.  Det ger 1000 försök i minuten. Gratisbio som använder sig av 

5 stycken bokstäver ger 526 = 11 881 376 möjliga kombinationer.  
11 881 376 / 1000   12 000 minuter eller åtta dagar och åtta timmar. I medel behöver man 
ungefär halva den tiden. Det är ändå mycket längre tid än vad som krävdes för att ta sig förbi 
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aktiveringssystemet på LociLoci.  
 

För att lura Gratisbio på samma sätt som LociLoci krävs även att angriparen lurar 
poängsystemet, eftersom att varje sökning kostar poäng. Säkerheten kring poängsystemet är 
väldigt hög eftersom att pengar skulle kunna stjälas om det blev hackat. Att lägga ned så 
mycket arbete på att ta sig igenom säkerheten för att sedan endast använda intrånget till att 
söka upp någons position är anser Gratisbio vara orealistiskt. Det är helt enkelt för svårt och 
tidskrävande för att vara mödan värt.  
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KAPITEL 7  

 

RESULTAT 
 

 
 

 
Applikationen uppfyller de krav som Affelix ställer och fungerar tillfredsställande. Det finns 

dock utrymme för optimering och förbättring. Det faktum att positioneringarna är inexakta 
gör att tjänsten blir något begränsad. Att precisionen också skiljer sig så mycket från 

landsbygd till storstad kan göra den missvisande för en oerfaren användare. Utbyggnad av 
3g-mobilnätet eller spridning av GPS-baserade mobiltelefoner skulle kunna göra den här 

tjänsten betydligt mer precis. När sådan utveckling väl sker kan applikationen dock lätt 
omformas till att passa de nya förutsättningarna. Flera av de olika potentiella tjänster som 

diskuterades i kapitlet Utvärdering kan relativt enkelt implementeras.  

7.1 Analys 

 
För att produkten ska bli framgångsrik krävs det att folk uppskattar och använder tjänsten. I 

början är det kanske inte helt uppenbart för alla vad exakt tjänsten är till för. Det kan även 
kännas främmande att låta andra positionera ens mobiltelefon.  Det krävs också att det 
redan finns en användarbas som utnyttjar applikationen. 
 
Positioneringsbaserade tjänster skapar ofta instinktivt associationer till ett 
storebrorssamhälle med övervakning och bristande respekt inför den personliga 
integriteten. Det finns därför ett starkt behov av att förklara och påvisa möjligheterna med 
denna teknik och hur den i kombination med andra tekniker så som Google Maps kan vara 
ett kraftfullt hjälpmedel i vår vardag. 
 
Dessa möjligheter har ej realiserats fullt ut i och med detta arbete. Det skulle istället krävas 
en mer exakt inriktning på ett specifikt område, troligen också i kombination med ett GPS-
baserat positioneringsunderlag. Examensarbete utgör istället en grund för fortsatt 
utvärdering av de kommersiella möjligheterna kring positioneringsbaserade tjänster samt 
bidrar med att utvecklingskostnaderna för fortsatt utveckling hålls nere. Affelix AB kan med 
utgångspunkt ifrån medlemmarnas respons på den befintliga applikationen skaffa sig ett 

informerat underlag för vilka användningsområden som medlemmarna är intresserade av 
och kan tänka sig betala för. Eventuella oklarheter kring teknikens tillförlitlighet samt 

tillhörande integritetsfrågor kan tack vare examensarbetet upptäckas på ett tidigt stadium 
innan ytterligare satsningar görs. 
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När tjänsten startades upp på Gratisbio fick den ett svalt mottagande av medlemmarna. 
Detta beror till stor del på att ingen vill göra sig tillgänglig för positionering om den eller de 

man själv vill positionera inte har aktiverat tjänsten.  
  



42 

 

REFERENSER 

 

DIGITALA KÄLLOR 

 

[1] http://mobilaris.se, maj 2010 
 

[2] http://LociLoci.com/, januari 2010 
 

[3] http://w3schools.com/, januari 2010 
 

[4] http://econym.org.uk/gmap/, februari 2010 
 

[5] http://jquery.com/, februari 2010 
 

[6] http://www.w3.org/TR/wsdl, februari 2010 
 

[7] http://www.w3.org/TR/soap/, januari 2010 
 
[8] http://code.google.com/intl/sv-SE/apis/maps/documentation/directions/,                  

februari 2010 
 

[9] http://php.net/docs.php/, januari 2010 
 


