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Sammanfattning
Denna rapport behandlar projektarbetet som utförts för att skapa en interaktiv 
kart-applikation hos företaget eMaintenance365. De är ett uppstartsföretag som 
arbetar med att hjälpa kunder inom främst tåg- och järnvägsindustrin med att 
förbättra sitt underhållsarbete. De erbjuder analyser av mätdata genom sin egen-
utvecklade molnbaserade webbapplikation E365 Analytics® och avancerade al-
goritmer som kan förutspå kommande underhållsbehov. Inom applikationen 
fanns behov av en interaktiv karta där kunderna kan se status på olika mätstatio-
ner, tågrälssträckor och så vidare. Syftet med projektet har varit att få fram en 
applikation som är robust, dynamisk, välstrukturerad och konstruerad med skal-
barhet, vidareutveckling och underhåll i åtanke. Projektet kan i framtiden leda 
till stora besparingar gällande både tid och pengar. Applikationen har program-
merats i JavaScript med tredjepartsbiblioteket OpenLayers 4 för interaktiva kar-
tor som grund. För att få en robust applikation som underlättar framtida vidare-
utveckling, underhåll med mera så har ett vedertaget designmönster använts 
som ger en mer modulär struktur på koden. Konstruktionskapitlet beskriver 
bland annat vilka dessa modulär är och den funktion de har samt övrig funktio-
nalitet som skapats i applikationen. Projektet har resulterat i en applikation som 
har en hel del dynamisk funktionalitet och når upp till de mål som satts upp vid 
projektstart. Det finns mycket utrymme för vidareutveckling och optimering av 
applikationen som på grund av vissa begränsningar och tidsbrist ej kommit med
i projektet.

Nyckelord: Webbutveckling, JavaScript, OpenLayers, Designmönster
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Abstract
This report deals with a project process of creating an interactive map applica-
tion at the company eMaintenance365. They are a start-up company helping 
customers primarily in the train and railway industry to improve their mainten-
ance work. They provide analysis of data through its proprietary cloud-based 
web application E365 Analytics® and advanced algorithms that can predict fu-
ture maintenance needs. Within the application there was a need for an interacti-
ve map where customers can see the status of different measurement stations, 
rail stretches, and so on. The purpose of the project has been to develop an ap-
plication that is robust, dynamic, well-structured and designed with scalability, 
further development and maintenance in mind. This project might result in big 
future savings on both time and money. The application has been programmed 
in JavaScript with the third-party library OpenLayers 4 for interactive maps as a
basis. To get a robust application that facilitates future further development, 
maintenance and more, a proven design pattern has been used that provides a 
more modular structure of the code. The design chapter describes, among other 
things, these modules and the function they have, as well as other functionality 
created in the application. The project has resulted in an application that has a 
lot of dynamic functionality and reaches the goals set at project launch. There is
much room for further development and optimization of the application, which, 
due to certain limitations and time shortages, has not been included in the pro-
ject.

Keywords: Web development, JavaScript, OpenLayers, Design patterns
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Terminologi

Förkortningar

JS JavaScript.

HTML Märkspråk  som används för  att  skapa  innehåll  och
struktur på webbsidor.

CSS Stilmallsspråk  som  används  för  att  bestämma  hur
olika element ska representeras på en webbsida.

OL OpenLayers, JS-bibliotek för att skapa interaktiva 
kartor.

DOM Document  Object  Model, representationen  av  ett
dokument (ex. HTML) i form av en trädstruktur.

JSON JavaScript  Object  Notation,  ett  textformat  som
används för att spara och skicka data.

IIFE Immediately Invoked Function Expression, en metod
för att skapa integritet och namnrymder i JS.

API Application Programming Interface, gränssnitt för att
kommunicera med programvara.
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1 Inledning
Projektet kommer att utföras vid Luleåbaserade företaget eMaintenance365 [1] 
som genom sina tjänster hjälper företag inom tåg- och järnvägsindustrin med 
förbättringar av sitt underhåll.

Detta går till så att kunderna delar med sig av sina stora volymer data (så kallad 
big data) med mätvärden av olika slag vilka analyseras med hjälp av egenut-
vecklade algoritmer, machine learning med mera för att kunna leverera precisa 
skräddarsydda analysrapporter om status på saker som räls, tåghjul med mera.

Genom deras webbapplikation E365 Analytics® kan kunderna i så gott som re-
altid ta del av analysresultaten och därigenom utföra underhåll i god tid innan 
dyra problem så som haverier och stopp på tågbanor uppstår.

Projektet riktar sig mot en specifik del av denna applikation vilket är en interak-
tiv karta där olika typer av objekt, deras status och annan information ska pre-
senteras på ett tydligt och överskådligt sätt för kunderna. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Företaget är ett mindre uppstart-företag som för närvarande ej har nog resurser i
form av utvecklare för att hinna implementera alla användbara funktioner i sin 
applikation på ett robust sätt. Detta gör att vissa saker läggs på framtiden och 
andra implementeras hastigt för att komma med i demo eller leverans. 

Kartapplikationen är en sådan funktion som är vital att ha med för att kunderna 
ska kunna få en överskådlig bild av sina objekt presenterade visuellt, med möj-
lighet till mer detaljerad information genom interaktion med kartan. En enklare 
version av denna har skapats men man ser problem med funktionaliteten och att
den ej är konstruerad på ett strukturerat och robust vis.

Det är här uppgiften blir mer tydlig och att problemet förutom att vidareutveck-
la applikationen handlar om att bygga om den från grunden på ett strukturerat 
sätt med skalbarhet, vidareutveckling och underhåll i åtanke.

När kundbasen växer tillkommer med stor säkerhet även nya typer av objekt 
och mätdata som behöver presenteras på kartan. Applikationen kommer nog 
även att byggas på med funktionalitet över tid vilket även detta bör tänkas på 
under konstruktion.

1.2 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att skapa en applikation byggd på en bra grund och un-
derlätta för framtida förändringar och underhåll. Applikationen bör ha god 
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funktionalitet och även passa bra ihop med huvudapplikationens design och ge 
mervärde till användarna av produkten. Det ska vara så lätt som möjligt för en 
ny person att sätta sig in i källkoden och förstå saker hänger samman och funge-
rar. En väl konstruerad applikation med strukturerad och lättförstådd källkod 
kan leda till mycket insparad tid och pengar framöver när det gäller skalning, 
utbyggnad och underhåll.

1.3 Avgränsningar

Projektets fokus ligger på klientsidan där det mesta av arbetet sker i JavaScript 
(JS), HyperText Markup Language (HTML) och Cascading Style Sheets (CSS). 
Data hämtas vanligtvis från serversidan men under utvecklingen arbetas det 
med lokala filer innehållande testdata då den skarpa ägs av kunder och därmed 
av etiska skäl ej kan användas utan medgivande.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Det övergripande målet med projektresultatet är en kartapplikation som är kon-
struerad så att den kan integreras som en del utav huvudapplikationen. För att 
kunna verifiera resultatet av projektet sätts en rad grundmål upp enligt listan ne-
dan.

Grundmål för den resulterande applikationen

• Källkoden ska vara väl strukturerad och bör följa något etablerat design-
mönster.

• Källkoden bör vara anpassad så att den är så flexibel som möjligt när det
kommer till att introducera nya objekt och datatyper etc. 

• Källkoden ska vara väl kommenterad för att underlätta förståelse.

• Applikationen ska kunna läsa in data från källa och rendera dessa på den
interaktiva kartan.

• Vilken/vilka typ av objekt som visas på kartan ska gå att styra med hjälp
av olika lager.

• Status för objekt ska på ett överskådligt sätt renderas med ikoner och/el-
ler färg.

• Mer detaljerad information ska kunna tas fram om varje objekt via pop-
up, modal eller liknande.

1.5 Författarens bidrag

Mitt bidrag till arbetet är konstruktionen av kart-applikationen med stöd av 
handledare Anton Nilsson vid eMaintenance365. Det är då främst koden skapad
i filerna map.js, customMapStyle.css som arbetats med i projektet.
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2 Bakgrundsmaterial
I dagsläget arbetar eMaintenance365 mot kunder inom tåg- och järnvägsindust-
rin för att hjälpa dessa med att förbättra sitt underhåll och kunna förutse haveri-
er och skador innan de uppkommer och kunna göra underhåll i god tid. De ana-
lysmetoder och algoritmer som används passar även bra för andra branscher 
och expandering mot till exempel gruvindustrin är på gång men för detta pro-
jekt fokuseras endast på nuvarande kundbas.

Som beskrivet i inledningen så är den tjänst som erbjuds kunderna en avancerad
och precis analys av mätdata som kommer in via trafikverket efter att kunderna 
gett sitt godkännande om att dela med sig av deras data. 

Detta projekt fokuserar på hur man på en karta visar tågbanenätet i Sverige med
visualisering av status på olika bandelar samt de mätstationer av olika sort som 
finns utmed dessa banor. Under senare del av projektet så har även data för alla 
tågväxlar tillkommit men detta har ej inkluderats i arbetet då det ej fanns tid.

Total förståelse för hur den kompletta applikationen är uppbyggd är ej nödvän-
dig för denna rapport då det arbetats på en mindre isolerad del av helheten.

Figure 1: MVC Applikation

I figur 1 visas en förenklad bild av applikationen:

1. Huvudapplikationen.

2. Model-View-Controller (MVC) applikationer som ingår i huvudapplika-
tionen. Genom att stycka upp i mindre modulära applikationer kan man 
skräddarsy lösningar efter olika kunders önskemål och behov.

3. Den delapplikation som jag arbetat med i detta projekt.

2.1 OpenLayers

OpenLayers [2] (OL) är ett open source JS-bibliotek som gör det möjligt att en-
kelt skapa interaktiva kartor som kan användas på webbsidor. Med detta biblio-
tek kan man visualisera data som vektorer, punkter med mera ovanpå kartlager i
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brickformat (uppdelat i mindre delar som laddas eftersom de behövs) från valfri
källa. Man kan använda sig av en mängd dataformat när man ska rendera till 
vektorlager bland annat GeoJSON (geografisk data), TopoJSON (topografisk 
data) samt en stor samling andra. Biblioteket är utvecklat för att vara snabbt och
ha fullt stöd för användning på mobila enheter. Eftersom det har öppen källkod 
finns även alla möjligheter att utöka funktionaliteten genom att skriva egna, el-
ler använda andras tredjepartsbibliotek.

Anledningen till att just OL används i applikationen är för att det har öppen 
källkod och är gratis att använda även i kommersiella produkter samt att det har
ett väl utvecklat Application Programming Interface (API) med väldigt mycket 
funktionalitet utan att behöva skriva egna tillägg. Ett annat alternativ hade kun-
nat vara exempelvis Leaflet [3] som är väldigt likt OL men mer lättviktigt med 
mindre API, i detta fallet är det företaget som valt OL som bibliotek att arbeta 
med.

2.2 jQuery

I projektet använder vi oss av JS biblioteket jQuery [4] som förenklar det dyna-
miska arbetet med Document Object Model (DOM), det vill säga representatio-
nen av ett dokument (ex. HTML) i form av en trädstruktur. En annan faktor till 
att jQuery används är förenklad funktionalitet för att arbeta med att skicka och 
hämta data från externa källor så som ex. ett REST-API eller läsa in data från en
JavaScript Object Notation (JSON) fil.

En annan stor fördel med att använda sig av jQuery är funktionalitet som an-
vändaren inte ser när denna arbetar mot bibliotekets API. Här handlar det främst
om kompatibilitet mot olika webbläsare där jQuery i bakgrunden väljer bästa 
sätt att utföra uppgifter beroende på ex. besökarens webbläsare. Stöd för äldre 
webbläsare är ständigt ett problem då det tillkommer bättre och mer lättanvänd 
funktionalitet i JS för varje version men äldre webbläsare har ej stöd för dessa. 
Genom att använda sig av jQuery har man garantier att funktionerna kommer 
fungera i de allra flesta webbläsare, även de äldre problematiska så som 
Microsoft Internet Explorer.

2.3 Dataformat

I projektet hanterar vi två stycken textbaserade dataformat som vi får från ser-
versidan, nämligen JSON och GeoJSON.

JSON

Ett format för att skicka data och som liknar JS-objekt förutom att både nyckel 
och värde är representerade som strängar. Dessa kan innehålla väldigt många 
nästlade objekt och kan enkelt omvandlas till objekt att användas i JavaScript 
med metoden JSON.parse(filnamn). Figur 2 visar exempel på struktur i JSON-
fil.
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Figure 2: JSON-Exempel

GeoJSON

Detta format är baserat på JSON och är utvecklat för att kunna representera 
geografiska features med koordinater samt enklare tvådimensionella geometrier
så som punkter, linjer, polygoner med flera. Figur 3 visar exempel på struktur i 
en GeoJSON-fil som för enkelhetens skull endast innehåller ett feature.

Figure 3: GeoJSON-Exempel

2.4 JS problematik

JS har många problem och konstigheter runt vilka diskussioner ständigt pågår 
så som att det är svagt typat, har inkonsistent syntax och mycket mer. Många 
saker förbättras då nya versioner av JavaScript, eller ECMAscript som det 
egentligen heter efter standardiseringsgruppen ECMA International [5] som ar-
betar med språket. Tyvärr så kan inte alla förbättringar användas direkt i pro-
duktion då problem med inkompatibilitet är ett ständigt faktum och då JS måste
vara bakåtkompatibelt växer språkets syntax hela tiden och kan vara förvirrande
med fler och fler sätt att utföra samma uppgifter.

En sak som kan vara förbryllande och ofta ses som en svaghet hos JS, speciellt 
för människor som utvecklat i klassbaserade språk, är att JS består av objekt 
men det finns inga klasser i traditionell mening. Språket är grundat i prototyp-
baserade arv där objekt ärver från andra objekt.
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I klassbaserade språk använder man klasser för att skapa en återanvändbar mall 
som sedan kan användas för att skapa instansobjekt. Här är det väldigt lätt att 
dölja innehållet så som variabler och metoder från övrig kod för att säkerställa 
att dessa ej ändras eller används på ett felaktigt sätt.

Då JS ej har klasser läggs ofta funktioner och variabler i det globala namnrym-
den (vilket betyder att de läggs direkt på det globala objektet) och kan ändras 
samt användas från delar av koden som inte har något behov av detta. Det här 
kan leda till många problem som kan vara svåra att felsöka då variabler och 
funktioner kan ändras och användas på oförutsedda sätt. När mängden kod och 
komplexiteten i programmet växer kan det bli väldigt svårt att ha koll på alla de
variabler och metoder som ligger tillgängliga på det globala objektet och namn-
krockar med nya delar kod eller tredjepartsbibliotek är en stor risk.

I senare versioner av JS, ECMAScript 6 (även kallat ES6 eller ES2015) och 
framåt finns en implementation av class men detta är så kallat syntactic sugar 
vilket betyder att det är en förenkling av syntax för att utföra saker. I bakgrun-
den är JS fortfarande prototypbaserat och simulerar klassbeteendet. 

Det finns då även i äldre versioner av JS sätt att simulera klasser med hjälp av 
smart användning av de egenskaper som finns i språket och etablerade design-
mönster. 

2.5 Designmönster

När man pratar om designmönster inom programmering handlar det om gene-
rella lösningar till problem som ofta återkommer, en sorts mall att följa för 
många olika situationer. Mönstren har blivit vedertagna efter lång utveckling 
med förbättringar och testning av erfarna programmerare.

Fördelarna är många med att följa etablerade designmönster under mjukvaruut-
veckling, inte minst blir det lättare att prata om olika lösningar utan att behöva 
gå in i detaljer om just ett specifikt fall. Man kan ofta undvika problem längre 
fram i utvecklingen som man inte hade tänkt på och koden blir lättare att läsa 
och förstå för andra personer som känner till dessa mönster. 

Addy Osmani som är teknisk chef på Google och ett välkänt namn i Java-
Scriptvärlden skriver i introduktionen till sin bok Learning JavaScript Design 
Patterns att en av de viktigaste aspekterna när det gäller att skriva kod som går 
att underhålla är att kunna hitta och optimera återkommande teman för vilket 
kunskap om dessa mönster kan visa sig ovärderliga [6].

Designmönstren delas upp i tre olika kategorier beroende på vilken typ av pro-
blem de ska lösa.

• Skapande designmönster fokuserar på skapandet av klasser och objekt 
genom att till exempel minska komplexiteten eller få bättre kontroll över
hur skapandet sker.
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• Beteende-designmönster handlar om hur objekt kommunicerar med var-
andra.

• Strukturella designmönster som är fokus för denna rapport gäller hur 
klasser och objekt struktureras och sammansätts.

Modulmönstret

Detta designmönster utnyttjar en egenskap hos JS där en funktion som exekve-
ras skapar en ny exekveringskontext. Vad detta betyder är att variabler och me-
toder som finns inuti en funktion som exekverats ej kan nås från utsidan längre. 
Med hjälp av detta kan en namnrymd enkelt skapas som skyddar innehållet och 
behåller dess integritet.

Här kommer en teknik som kallas för Immediately Invoked Function Expres-
sion (IIFE) till god användning. Detta betyder att man skapar ett funktionsut-
tryck som exekveras omedelbart när koden tolkas och returnerar ett objekt med 
de funktioner och variabler vi vill ska kunna användas utifrån. De vi ej returne-
rar förblir privata och kan endast nås av annan kod inom denna IIFE. För att tol-
ken ska förstå och godkänna exekvering av uttrycket omger vi det med parente-
ser. Hur en IIFE kan se ut visas i figur 4.

Figure 4: IIFE-Exempel

2.6 JSDoc

JSDoc [7] är en standard för att dokumentera JS kod. Genom att skriva kom-
mentarer till sin kod med ett speciellt syntax kan man sedan med hjälp av verk-
tyg automatiskt generera dokumentation direkt till exempelvis HTML. På detta 
sätt gör man både källkoden mer lättförstådd samtidigt som att man får stor 
hjälp med att skapa dokumentation i olika format.
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2.7 TS-check

Detta är ett verktyg inbyggt i både nyare versioner av Visual Studio [8] och Vi-
sual  Studio Code [9] och är egentligen skapat för att hitta fel i TypeScript filer. 
TypeScript är en utbyggd version av JS som är starkt typat och som kompileras 
till JS innan användning.

Detta verktyg är även mycket användbart i JS-filer för att hitta en del fel utan 
att behöva stöta på dom först vid körning då det genom att analysera koden för-
söker lista ut vilka typer som är korrekta. Det finns även paket med information
om typer för de flesta större bibliotek och ramverk vilket gör att man kan få 
hjälp även med dessa. Utöver att hitta fel så får man även bättre stöd med väl 
fungerande IntelliSense vilket är ett samlingsnamn för funktioner som exempel-
vis automatisk komplettering, information om funktioner och parametrar med 
mera.
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3 Metod
Detta kapitel beskriver de metoder och tekniker som används för att genomföra 
projektarbetet samt motiveringar till varför.

3.1 Förstudier

Under denna del av projektet görs inget utvecklande av applikation utan här stu-
deras relevant information för att få en överblick av vad som krävs för att plane-
ra och konstruera applikationen.

3.1.1 OpenLayers

Eftersom detta JS-bibliotek ska användas som grundstomme i utvecklingen 
krävs en ordentlig förståelse för hur det fungerar och vilka möjligheter samt be-
gränsningar som finns med dess API. För att åstadkomma detta åsidosätts en 
ansenlig mängd tid åt att läsa dokumentationen på OL:s webbplats [2] samt stu-
dera många av de exempel på implementationer som finns under navigations-
länken Examples på sidan. Utöver detta tillkommer en hel del experimentering 
på egen hand med API dokumentationen till hjälp.

3.1.2 Studera nuvarande applikation

Då utvecklingen ska ske som en del av en större applikation avsätts tid åt att 
studera och förstå hur allt hänger ihop och vilken roll det projekt som ska utfö-
ras har. Då tidigare implementation av en karta finns så studeras denna, dels för 
att få ytterligare kunskap om OL men också hur man tänkt sig att kartapplika-
tionen ska fungera. Samtidigt diskuteras med företagets utvecklare om vad dom
har för idéer och tankar kring den nya implementering jag ska utföra. Projektet 
är ett iterativt arbete med kontinuerlig kontakt och feedback med handledare på 
företaget.

3.1.3 Designmönster

Se över vilka alternativ som finns när det gäller designmönster för JS som kan 
hjälpa till  att lösa problemen med struktur, skalbarhet, underhåll och vidareut-
veckling. Här avses bland annat att läsa boken Learning JavaScript Design Pat-
terns [6] av Addy Osmani för att få den kunskap som krävs för att kunna göra 
ett välinformerat val.

3.2 Metoder för utveckling

Metoder och tekniker som valts att användas under utvecklingen av applikatio-
nen och varför dessa har valts.
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3.2.1 Utvecklingsmiljö

Utvecklingen kommer att ske i Visual Studio Community och Visual Studio 
Code som båda är gratis kodredigerare/utvecklingsmiljöer från Microsoft. Då 
den kompletta applikationen skapad som ASP.NET MVC är Windows 10 valet 
av operativsystem då det är enkelt med kompatibilitet mellan Microsoftproduk-
ter. 

Under projektet kommer vi ej ha tillgång till företagets versionshanteringssys-
tem utan arbeta med en förenklad .NET solution. För att säkerställa bra backup 
så sker allt arbete mot Dropbox vilket också gör det enkelt att arbeta från olika 
maskiner mot samma filer vilket underlättar då utveckling kommer ske både 
hemma och i företagets lokaler.

3.2.2 Valt designmönster

Det modulära designmönster som beskrevs i kapitel  kommer användas då det 
på ett smidigt sätt kan hjälpa till med att lösa de problem och nå de projektmål 
som togs upp i kapitel 1. Med hjälp av detta mönster kan vi bygga en enhetlig 
struktur där likartad funktionalitet grupperas ihop på ett logiskt sätt. Vi gömmer 
undan stora delar kod i olika namnrymder vilket underlättar fortsatt utveckling 
genom att minska risken för namnkonflikter och felaktigt användande av tidiga-
re implementerad kod. Varje IIFE-modul kan byggas ut med mer funktionalitet 
på ett kontrollerat sätt.

3.2.3 JSDoc

Denna standard att kommentera JS som beskrevs i kapitel  2.6 kommer använ-
das för att på ett standardiserat sätt göra koden mer lättförståelig samtidigt som
att dokumentation kan genereras automatiskt direkt från källkoden vid behov.

3.2.4 TS check 

Verktyget som presenterades i kapitel 2.7 används då det ej finns några negativa
sidor till det men kan spara mycket tid genom att förvarna om fel som annars 
kan vara svåra att hitta. Eftersom detta är inbyggt i båda de program som kom-
mer användas för att skriva kod är det bara att lägga till en rad kod i toppen av 
JS-filen för att aktivera denna funktionalitet. Denna kod är av en kommentar 
som ser ut enligt ”//@ts-check”.
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4 Konstruktion
Då vi arbetar med JS biblioteket OpenLayers finns det ett visst flöde när en in-
teraktiv karta ska skapas. Konstruktionen av de olika delarna som ingår i detta 
flöde kan därför beskrivas i en naturlig ordningsföljd, även om det under pro-
jektet hoppats mellan de olika delarna.

4.1 Användningsexempel OpenLayers

För att få en bild av hur en OL applikation konstrueras kan vi tänka oss att vi 
vill visa upp alla Sveriges stadsbibliotek som ikoner på en karta. Vi säger att vi 
från en källa hämtar data med koordinater och information i GeoJSON-format. 

1. Skapar ett vector source objekt som ska hålla alla de olika features (bib-
liotek i detta fall) vi vill rendera på kartan.

2. Skapar style-objekt där vi bestämmer hur våra features ska se ut när de 
renderas på kartan, i detta fall en bildikon i png-format.

3. Features hämtas ur vår källa där de en efter en läggs till i vector source 
objektet och får sin style tillagd.

4. Skapar ett lagerobjekt till vilken vi lägger till vår vector source.

5. Vi vill ju rendera biblioteken ovanpå en karta så för detta skapar vi ett 
lager som innehåller kartan i maptiles hämtat från Bing Maps API [10]. 

6. Som avslutning skapar vi själva kartobjektet och lägger till maptile och 
bibliotekslager med de inställningar vi vill ha, här väljer vi bland annat i
vilket element på sidan kartan ska renderas. 

I detta fall hade vi endast en typ av feature och lade alla på ett och samma lager 
men här kan man ha så många lager som behövs och exempelvis lägga till funk-
tionalitet för att visa och dölja lager, ändra utseende på features användaren 
klickar på, visa popup-fönster vid klick och mycket mer. Flödet för hur vår kar-
tan byggs upp illustreras i figur 5.
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Figure 5: Kartans uppbyggnad

Genom att använda det modulära designmönstret med IIFE som beskrevs i ka-
pitel  grupperas funktioner som hanterar liknande saker ihop i namnrymder med
beskrivande namn.

Beskrivningar av vilka de är, den funktion de fyller, vilka metoder som ingår 
samt hur de skapats finns i kapitel 4.2. En del funktionalitet är fristående då de 
ej passat att skapas i modulär form.

För enkelhetens skull kommer de namnrymder/objekt som skapas att kallas för 
moduler.

4.2 Moduler

De moduler som skapats med IIFE mönstret listas i detta kapitel, ett exempel på
källkod från en modul finns att se i bilaga A.

Modul: featureVector

Denna modul innehåller metoder som används för att skapa vector sources vil-
ket är objekt som sedan håller de features som skapas, exempelvis en bit tågräls
eller en mätstation.

Metod: GetStationTypes( stationsData )

• Parameter 1: Array av stationsobjekt.

• Syfte: Att kontrollera vilka typer av mätstationer som finns och returnera
en sorterad array med unika namn för stationstyperna. 

• Beskrivning: Denna metod tar en array av objekt som parameter vilken 
innehåller alla de stationer det ska skapas features utav. Objekten i ar-
rayen itereras över och parametern dataModelType som innehåller nam-
net på stationstypen pushas in i den array som ska returneras om namnet
ej redan finns där i. Returnerar array med namn på stationstyperna sorte-
rad med den i JS inbyggda metoden sort()
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Metod: createStationVectors( stationTypes )

• Parameter 1: Array med namn på stationstyper.

• Syfte: Skapa en vector source för varje stationstyp. 

• Beskrivning: Itererar över arrayen stationTypes och skapar för varje en 
ny vector source som samlas i ett objekt med stationstypen som nyckel.

Metod: createTrackVector( fileName )

• Parameter 1: Namn på GeoJSON-fil.

• Syfte: Skapa en ny räls vector source från GeoJSON.

• Beskrivning: Skapar och  returnerar en ny vector source. Metoden har 
sökvägen till GeoJSON-katalogen hårdkodad och konkatenerar på det 
filnamn som skickas med som argument.
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Modul: stationFeature

Denna modul innehåller endast en metod som hanterar skapandet av alla station
features.

Metod: createAllFeatures( res, stationVectorSources )

• Parameter 1: Objekt med resultatet från hämtning av all stationsdata.
Parameter 2: Objekt med stations vector sources.

• Syfte: Att från stationsdata skapa och styla features. Dessa läggs till i re-
spektive stationstyps vector source.

• Beskrivning: Itererar över stationsobjektet och skapar för varje station 
en feature av geometritypen Point. Denna innehåller information som t 
ex koordinater, namn, typ med mera. Vi lägger till denna feature till den 
vector source vars namn är samma som feature-typen. Vi skapar en ny 
style via featureStyle.newStationStyle() där vi skickar med typ av sta-
tion som argument, därefter appliceras stilen på stationen.

Modul: featureStyle

Hanterar skapande av de stilar som används när våra features renderas på kartan
så som ikoner för stationer och streck för räls och vid interaktion med dessa.

Metod: newTrackStyle( trackOptions )

• Parameter 1: Objekt med inställningar för färg och bredd.

• Syfte: Skapa en ny streckstil för räls.

• Beskrivning: Tar in ett objekt med inställningar för den nya stil som ska 
skapas. Använder inställningar i objektet om de finns annars defaultin-
ställningar som anges i metoden. Returnerar ett OL streck-stilobjekt.

Metod: newStationStyle( iconOptions )

• Parameter 1: Objekt med inställningar, t ex skala, genomskinlighet, 
ikonnamn med mera.

• Syfte: Skapa en ny ikon-stil för en stationstyp.

• Beskrivning: Tar in ett objekt med inställningar för den nya stil som ska 
skapas. Metoden kontrollerar vilka inställningar som finns med i inställ-
ningsobjektet och använder dessa i första hand, annars används default-
värden som specificeras i metoden. Returnerar ett OL ikon-stilobjekt.
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Metod: trackHighlightStyle( options )

• Parameter 1: Objekt med inställningar.

• Syfte: Skapa en ny streck-stil för räls.

• Beskrivning: Skapa en stil för markerad tågräls. Tar emot ett objekt med 
inställningar för stilen med färg, bredd och genomskinlighet. Returnerar 
ett OL streck-stilobjekt.

Metod: stationHighlightStyle( stationType )

• Parameter 1: Sträng med namnet på stationstyp.

• Syfte: Skapa en stil för markerad station.

• Beskrivning: Tar emot en sträng med namnet på stationstypen och retur-
nerar en ny stil där stationsikonen är större och mindre genomskinlig.

Modul: mapLayers

Denna modul innehåller metoder för att skapa olika lager där vi lägger till våra 
features. 

Metod: createStationLayers( stationTypes,  stationVectorSources )

• Parameter 1: Array med namn på stationstyper.

• Parameter 2: Objekt med vector sources.

• Syfte: Skapa alla stationslager.

• Beskrivning: Itererar över array med namn på stationstyper och skapar 
för varje ett nytt lager med samma namn, dessa pushas in i en publik ar-
ray för användning i andra delar av applikationen. 

Metod: createBmLayer( )

• Syfte: Skapa lager med kartrutor från Bing Maps API.

• Beskrivning: Skapar ett nytt lager med källan satt som Bing Maps. Här 
skickas den registrerade nyckel man fått från Bing Maps med som in-
ställning samt vilken typ av kartrutor man vill ha, t ex vägar som i detta 
fall eller satellit med flera. 
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Metod: createOverlay( )

• Syfte: Skapa ett overlay lager.

• Beskrivning: Skapar ett overlay lager som används till att fästa popup 
element vid. Returnerar ett OL overlayobjekt.

Metod: createTrackLayer( options )

• Parameter 1: Objekt med inställningar.

• Syfte: Skapa ett rälslager.

• Beskrivning: Skapar ett nytt rälslager med de inställningar som skickas 
med i options, de inställningar som saknas i options använder default-
värden från metoden. Returnerar ett OL vektorlager.

Modul: onFeatureClick

Modul som hanterar interaktion med features på kartan så som att visa och ta 
bort popup eller markera ett klickat feature med ny stil.

Privat Array: selectedFeatures

• Håller de features som för tillfället är markerade.

Privat Array: selectedStyles

• Håller de stilar markerade features hade innan markering, för återstäl-
lande av dessa.

Privat Objekt: coordinate

• Håller koordinaterna från klickevent.

Metod: removePopup( overlay )

• Parameter 1: Overlayobjekt.

• Syfte: Ta bort popup-element från overlay lagret.

• Beskrivning: Använder den i overlayobjektet inbyggda metoden setPosi-
tion() utan argument för att ta bort popup-elementet.

Metod: removeHighlight(  )

• Syfte: Återställa tidigare stil på features vid avmarkering.

• Beskrivning: Itererar över arrayen selectedFeatures och använder den i 
features inbyggda metoden setStyle() för att applicera stilen sparad på 
motsvarande index i arrayen selectedStyles.

Metod: addPopup( e, overlay, feature )

• Parameter 1: Klickeventobjekt.
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• Parameter 2: Overlayobjekt.

• Parameter 3: Featureobjekt.

• Syfte: Om musklick sker på ett feature ska en pop-up visas vid klickade 
koordinater och visa information om detta feature.

• Beskrivning: Kontrollerar om det är en rälsdel eller station som klickats 
på varefter information hämtas från Featureobjektet med inbyggda me-
toden feature.get(). Med denna information fyller vi det HTML-element 
som utgör pop-up innehållet och visar sedan popupen vid klickade koor-
dinater som hämtas från klickeventobjektet.

Metod: addHighlight( feature  )

• Parameter 1: Featureobjekt.

• Syfte: Lägga till stil för markerat feature.

• Beskrivning: Hämtar nuvarande stil från objektet med feature.getStyle() 
och pushar denna till array:en selectedStyles för att kunna användas vid 
avmarkering. Typ av feature kontrolleras och om det är en rälsdel så ap-
pliceras en generell stil med färgbyte och ändring av tjocklek. Är det en 
station så kontrolleras vidare vilken typ av station det är för att sedan 
applicera aktuell stil. Detta feature pushas sedan till array:en selectedFe-
atures för användning vid avmarkering.
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4.3 Fristående funktionalitet

Skapa kartan

Skapandet av själva kartan som sedan visas upp i webbläsaren görs genom att 
använda en i OL inbyggd konstruerare, nämligen new ol.Map( {options} ). I op-
tions objektet väljer vi att ta med alla stations- och rälslager vi skapat, overlay 
lagret samt andra inställningar som exempelvis vilken typ av kartsystem som 
används, startkoordinater och zoomnivå. När kartan är skapad väljs vilket ele-
ment på sidan som ska hålla denna. I figur 6 visas en del av kartan med sta-
tionsikoner och räls med grön, gul och röd status.

Figure 6: Kartan i applikationen

Lagerkontroll

För att kunna kontrollera vilka lager som ska visas skapar vi en meny med 
checkboxar, detta så att användaren kan välja att visa många lager samtidigt. 
Funktionen för att dynamiskt skapa denna meny fungerar så att den läser in 
namnen på de stationstyper som finns i en array över vilken den itererar och 
lägger till en checkbox för varje namn i vårt meny element. Namnet på statio-
nerna i arrayen är skrivna med camelcase därför använder vi JS strängmetoder-
na replace och trim för att lägga in ett blanksteg före varje versal i namnet samt 
ta bort blanksteg från början och slutet på strängen.

Menyn är stylad med CSS på ett sådant sätt att den ska passa in med de övriga 
standardknapparna på kartan så som zoom in och zoom ut. När menyn är dold 
visas endast en så kallad burgerknapp med tre horisontella streck. Vid klick 
kommer hela menyn fram och knappen byter utseende till ett kryss för att visa 
att klick stänger menyn.

För att visa och dölja lager så har vi fäst event listeners vid menyns checkboxar 
som lyssnar efter förändringar på dessa. Om en förändring sker så itereras det 
över en array med alla lager och stationstypen på varje lager kontrolleras mot 
det id checkboxen har. Stämmer dessa överens så kontrolleras om checkboxen 
är checked eller inte och den inbyggda lagermetoden setVisible(bool) används 
för att visa eller dölja lagret.
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 Öppen meny med några lager valda visas i figur 7.

Figure 7: Lagermenyn

Klick på kartan

En event listener är satt på kartan som lyssnar efter musklick. Vid klick på kar-
tan tas först eventuell popup och markering bort. Sedan kontrolleras det om nå-
got feature finns där klicket skedde med hjälp OL-funktionen forEachFeature-
AtPixel som med hjälp av klick eventets koordinater jämför mot features. Om 
det är en feature vid musklick så läggs en popup till och det klickade features 
stil ändras till markerad. Det finns även en funktion som lyssnar efter klick på 
krysset i popup rutan för att stänga ner denna. I figur 8 kan man se exempel på 
markerad station och räls med popup som visar testdata.

Figure 8: Feature popups

Muspekare 

För att visa åt användaren att musen förs över något klickbart ändras ikonen 
från pil till pekande hand. Detta görs genom en funktion som använder sig av 
event listenern pointermove tillsammans med forEachFeatureAtPixel för att av-
göra om muspekaren rört sig över ett feature. Om den gör detta så ändras mu-
spekarstilen till pointer annars till default pil.
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5 Resultat
Resultatet av projektet är en fungerande kart-applikation som har nått de grund-
mål som fanns innan konstruktionen påbörjades. 

Figur 9 visar kart-applikationen när den körs i huvudapplikationen.

För att analysera resultatet ytterligare gör vi en uppföljning av de konkreta 
grundmål som sattes upp i kapitel 1.4 och presenterar slutresultaten.

Källkoden ska vara väl strukturerad och bör följa något etablerat 
designmönster

Koden är skriven enligt modul-mönstret med IIFE:s för att säkra modulernas in-
tegritet och de är konstruerade och strukturerade på ett logiskt vis för att under-
lätta förståelse och vidareutveckling.

Källkoden bör vara anpassad så att den är så flexibel som möjligt 
när det kommer till att introducera nya objekt och datatyper etc

För att göra applikationen flexibel så har koden skapats för att vara flexibel ge-
nom processen att skapa kartan. Detta betyder att applikationen vid initiering 
baseras på den data som läses in från serversidan och dynamiskt skapar featu-
res, stilar, vector sources, lager, lagermeny med mera. För den data som funnits 
tillgänglig under projektet fungerar det väldigt bra med goda möjligheter att vi-
dare bygga ut funktionaliteten.

Källkoden ska vara väl kommenterad för att underlätta förståelse

Källkoden är dokumenterad på ett strukturerat sätt. Varje modul och metod är 
dokumenterad enligt JSDoc-standard för att få en enhetlig stil med möjlighet att
automatiskt kunna generera dokumentation. Mängden kommentarer inom meto-
der har försökt hållas till en rimlig nivå då även för mycket kommentarer för-
svårar för läsaren om de är onödiga. Hur kommentarer för en modul med metod
kan se ut visas i figur 10.
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Applikationen ska kunna läsa in data från källa och rendera dessa 
på den interaktiva kartan

Detta har tagits upp i tidigare punkt men detta fungerar bra i applikationen där 
data läses in från JSON och GeoJSON för att sedan renderas som features på 
kartan.

Vilken/vilka typ av objekt som visas på kartan ska gå att styra med 
hjälp av olika lager

Lagren som skapas för att hålla de olika features som finns med går att visa och 
dölja med hjälp av menyn, då checkboxar används kan man välja att visa precis 
de lager man vill se eller dölja alla.

Status för objekt ska på ett överskådligt sätt renderas med ikoner 
och/eller färg

De objekt eller features som vi kallar dom som i denna implementation har sta-
tus att hålla koll på är rälsen. Det lösning som valts i detta projekt är att dessa 
kan ha tre olika statusnivåer vilka är grön, gul och röd. För detta projekt antas 
att rälsdelarna organiseras efter status på serversidan och levereras i tre separata
JSON-filer. Rälsen får via styling den färg som motsvarar dess status.

Mer detaljerad information ska kunna tas fram om varje objekt via 
popup, modal eller liknande

Popups med möjlighet att visa information hämtad direkt från det som finns 
lagrat i klickat feature är implementerat och fungerar väl.
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6 Diskussion
Resultatet

Projektet har resulterat i en fungerande applikation som når upp till de mål och 
förväntningar som fanns vid starten. Det övergripande syftet som beskrivs i ka-
pitel 1.2 säger att projektet ska leda till en applikation byggd på en bra grund 
och underlätta för framtida förändringar och innehåll, vilket jag tycker stämmer 
överens med resultatet.

De moduler som är skapade kan återanvändas och modifieras efter behov vilket 
täcker ovanstående syfte. Applikationen fungerar bra samt passar in med övriga 
delar av huvudapplikationen och den struktur koden är skapad med är logisk 
och borde vara relativt enkel att förstå. Jag är ändå inte helt nöjd med resultatet 
utan hade velat fått mer gjort men på grund av en del faktorer som tas upp i näs-
ta underkapitel nådde jag ej dit.

Svårigheter

En sen start på grund av svårighet att hitta ett nytt företag att göra projekt hos 
då den firma som hade sagt okej ändrade sig nära inpå kursstart. Jag är väldigt 
tacksam för att eMaintenence365 tog sig an mig på kort varsel och hittade ett 
projekt åt mig att arbeta med. Att sätta sig in i applikationen och lära mig hur 
OpenLayers fungerade tog tid och mycket ”trial and error”.

Att bo 32 mil från företaget där det enskilda arbetet utfördes var en utmaning i 
sig då jag endast kunde spendera tid där sporadiskt. Jag lyckades ändå vara där 
ett par gånger och det var så mycket enklare att komma framåt med projektet 
under dessa perioder. En stor skillnad att sitta med kollegor och enkelt kunna 
bolla idéer, fråga om hjälp eller bara den känsla av trygghet och motivation jag 
kände.

Den största svårigheten jag upplevde med projektet var att förstå syftet med det.
Från början var instruktionerna mest att ”förbättra och vidareutveckla” en kart-
applikation och under första veckorna svängde det mellan klarhet och total för-
virring. Att hitta vad problemmotiveringen skulle vara för att passa in i formatet
för denna typ av rapport tog tid och många iterationer av källkoden skrevs vil-
ket var tidsödande. Jag känner nu att jag skulle tagit mig mycket mer tid åt att 
klura ut detta i början och verkligen undersöka och fråga tills bilden var klar 
istället för att köra igång väldigt hastigt. 

Vidareutveckling

Det finns enorm potential för vidareutveckling av applikationen då nya kunder 
tillkommer med olika behov. Bara under tiden jag gjort detta projekt har så 
otroligt mycket förändrats och den kod jag skrivit kan komma mycket väl till 
pass för att lösa nya uppdrag. Med tillgång till mer data än jag hade under pro-
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jektet samt tillgång till backend finns det stora möjligheter till mer avancerad 
funktionalitet. Mätstationerna som är med som features på denna karta levererar
en stor mängd data om trafiken som också analyseras och denna information 
hade kunnat presenteras i applikationen. Detta var något som var tänkt att kun-
na bli nästa steg om tid funnits men det hanns tyvärr ej med. 

Förutom mer funktionalitet och modifiering för olika kunders behov ser jag att 
det kan finnas en del att vinna på diverse optimering för laddningshastighet på 
långsamma uppkopplingar.

Avslutning

Nu när projektet är slutfört känner jag mig tacksam för de stora mängder lär-
dom jag fått under denna period, både när det gäller de tekniska aspekterna men
även genom de nya kontakter som knutits.

Det har inte varit lätt men det mesta som är värt något är sällan det. 
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Bilaga A: Källkod IIFE-modul
Modul som skapar alla station features
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