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Abstract 
Data can be presented in many different ways depending on the type of 
data and the purpose of the presentation. Sogeti has customers with 
logistic data that they want to use to show their customers and visitors 
in their office what they are working with. The goal of this project was 
to take this data and come up with a way of visualizing it on an 
interactive 3D map and create a proof of concept to show the idea of 
how the basic functions of the map could work. Three different 
frameworks for creating 3D maps were compared and based on their 
functions and after testing them Arcgis were chosen for the 
implementation of the proof of concept. The implementation was then 
tested to see how adding more objects to the map affected the 
performance of the implementation. Frameworks for further 
development were looked in to but did not affect the decision of 
choosing a framework for the proof of concept.  
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Sammanfattning 
Data kan visas på flera olika sätt beroende på vilken typ av data det är 
och syftet med det som ska visas. Sogeti har kunder med logistik data 
som de vill använda för att visa sina kunder och besökare vad de arbetar 
med. Målet med det här projektet var att använda den här datan och 
visualisera den på en interaktiv 3D karta och skapa ett proof of concept 
för att visa hur basfunktionerna för kartan kan fungera. Tre olika 
ramverk för att skapa 3D kartor jämfördes och baserat på deras 
funktioner och efter att ha testat dem så valdes Arcgis till 
implementationen av ett proof of concept. Implementationen testades 
sedan för att se hur prestandan påverkades när fler objekt lades till 
kartan. Ramverk för att fortsatt utveckling tittades på men påverkade 
inte valet för att välja ett ramverk till proof of concept.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Olika former av data har länge använts för att visa eller förtydliga 
något. Denna data kan representeras på olika sätt, till exempel tabeller, 
bilder. Stora mängder data kan bli väldigt tråkiga och svåra att förstå.  

Sogeti har idag kunder med stora mängder logistik data som används i 
deras verksamhet, i nuläget finns inget bra sätt för företaget att visa för 
besökare vad de arbetar med på ett roligt sätt. Sogeti vill hjälpa kunden 
med detta genom att använda denna data för att visualisera vad kunden 
jobbar med på ett interaktivt sätt så att besökare får en bild över vad de 
arbetar med. Kunden vill i ingången till sitt kontor kunna använda sin 
logistik data för att på en 3D karta ge en överblick över vad företaget 
arbetar med.  

1.2 Övergripande syfte 
Projektets övergripande syfte är att skapa en lösning för att visualisera 
olika typer av data på en interaktiv 3D karta som ska vara enkel att 
använda och datan ska vara lätt att förstå. 3D kartan ska göra det lättare 
att presentera olika typer av data 

1.3 Konkreta och verifierbara mål 
Målet med det här arbetet är att: 

 Undersöka vilka ramverk som kan tänkas vara användbara vid 
en implementation av en 3D karta 

 Utveckla en karta för att visualisera logistikdata 

 Undersöka hur frames per second (FPS) ändras när antalet objekt 
ökar 
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1.4 Avgränsningar 
Undersökningen kommer att begränsas till att visualisera följande 
logistik data: typ av fordon, fordonets egenskaper, position och last. 
Datan kommer att visualiseras på en 3D karta där terräng, vissa hus och 
datan kommer att visas i 3D. Alla byggnader kommer inte att vara i 3D 
då data för detta inte är tillgänglig. Kartan kommer att vara 
webbaserad. 

Datan kommer att visualiseras på en karta där ett fordon ska kunna 
klickas på och information ska då visas, det ska gå att zooma och vinkla 
kartan.  

Data som ska visualiseras är position av ett fordon, hur mycket last 
fordonet har, vilken typ av fordon det är och speciella egenskaper för ett 
fordon, till exempel antal vagnar för ett tåg, eller typ av aggregat för en 
skördare. 

1.5 Översikt 
Kapitel 2 ger läsaren mer information om ämnen som rapporten avser 
och de olika tekniker som använts för att utföra arbetet. Kapitel 3 
berättar hur arbetet har utförts, vilka metoder som har använts. Kapitel 
4 visar hur undersökningen har implementerats och hur ett proof of 
concept har tagits fram. Kapitel 5 presenterar de resultat som har fåtts 
fram av undersökningen. I kapitel 6 diskuteras resultat och förslag på 
vidareutveckling ges. 
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2 Teori 
2.1 Geografiska data 

Geografiska data är data som beskriver information om något som har 
ett geografiskt läge. Vägar, hus, sjöar, höjddata är exempel på 
geografiska data men även befolkning och vegetation tillhör geografiska 
data. Denna information kan sedan användas inom många olika 
områden, till exempel när information om en plats, en transport eller 
vädret i ett område sökes. Myndigheter, landsting och kommuner 
använder sig hela tiden utav geografiska data vid planering inom flera 
olika områden, till exempel för att planera bygget av vägar och 
fastigheter [1]. 

2.2 Implementationsverktyg 
Allt med att 3D kartor blir populärare så finns det fler och fler verktyg 
för att skapa en 3D karta. Det finns allt från att skapa kartor själv från 
grunden till olika programvaror och APIer som redan har färdiga 
komponenter som går att använda direkt eller modifiera för eget behov. 
Några utav dess verktyg är följande. 

 

2.2.1 ArcGIS 

ArcGIS är en plattform för att skapa kartor, analysera och visualisera 
olika typer av data. ArcGIS är gratis att använda men det finns extra 
funktioner som går att köpa till i form av en desktopapplikation med 
mer funktioner för att modifiera och skapa egna kartor och ger fler 
möjligheter till att visa data, till exempel går det att skapa egna 3D 
modeller [2]. 

Varje månad fås 1 000 000 förfrågningar till API göras för baskartor, där 
efter får man betala för det man använder [3], [4]. 

Ett JavaScript API finns tillgängligt gratis för alla med alla funktioner 
som krävs för att skapa en webbaserad karta. Men det finns även andra 
API:er och SDKs för andra plattformar [5].  

Arcgis hämtar sin geografiska data från olika ställen beroende på land. 
Största delen av data som användas av Arcgis kommer från 
geonames.org [6]. Geonames hämtar i sin tur data för Sverige från bland 
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annat lantmäteriet för geografiska data så som kartor och höjddata, men 
även andra typer av data från andra myndigheter [7]. 

 

2.2.2 Mapbox 

Mapbox är ett verktyg för att skapa live uppdaterade kartor för webb 
och mobil. Mapbox erbjuder några olika baskartor från olika källor, 
dessa kartor går att modifiera men det går även att lägga till egna data. 
Det går att skapa kartor för navigering, visualisering av data, 3D kartor 
med mera. Mapbox har stöd för utveckling med JavaScript till webb och 
Unity för mobil, desktop och augmented reality. Mapbox studio är ett 
verktyg för att skapa egna och modifiera kartor utifrån de olika 
baskartor som mapbox erbjuder eller från egna data. Här går det att 
lägga till och ta bort de lager man behöver och det går även att ändra 
utseende på de olika lagren [8]. 

Mapbox är gratis till att börja med och varje månad fås 50 000 gratis 
förfrågningar till APIet och därefter betalar man för det man använder 
utöver det [9]. 

Mapbox hämtar sin data från flera olika källor bland annat 
openstreetmap för vägkartor och bebyggelse men även annan data så 
som satellitbilder, terräng och kända platser hämtas från andra källor 
[10]. 

2.2.3 Wrld3D 

Wrld3D är ett annat verktyg för att skapa 3D kartor för webb, mobil, VR 
och AR. Det finns ett enkelt designverktyg för att skapa kartor som 
sedan kan användas på alla de olika plattformar som stöds. 
Webbkartorna skapas med JavaScript och utveckling för de övriga 
plattformarna görs med Unity. Det går även att skapa kartor för insidan 
av hus [20]. Det är gratis att använda för upp till 60 000 användare per 
månad [21]. 

2.2.4 Unity3D 

Unity är en 3D spelmotor med stöd för utveckling till flera olika 
plattformar så som pc, mac, mobil. Unity använder C# som 
programmeringsspråk. En stor mängd olika verktyg för att skapa spel 
och applikationer i både 2D och 3D erbjuds. Till Unity finns det flera 
olika alternativ för att skapa en 3D karta över världen. Det finns 
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tredjeparts resurser som kan skapa en karta över ett riktigt område 
vilket betyder att en värld inte behöver byggas upp från grunden, även 
om möjligheten för det också finns. Mapbox är ett sådant tillägg som 
kan användas för att skapa en karta i Unity [11]. 

2.2.5 JavaScript 

JavaScript är ett objekt-orienterat språk och ett av de största 
användningsområdena är som scriptspråk för hemsidor på klientsidan. 
Där används det för att skapa interaktiva hemsidor och för att säga vad 
som ska hända när ett event händer, till exempel om en knapp tryckts.  

JavaScript kommer inte ifrån Java även om många tror det. Men 
syntaxen är väldigt lik både Java och C++ vilket göra att JavaScript är 
ganska lätt att lära sig om man har en bakgrund i nått av de språken 
[12]. 

2.2.6 Net core och signalR 

.net core är en utvecklings plattform skapad av Microsoft som fungerar 
för flera olika plattformar (Windows, Linux, macOS). Det är open-
source. Språken som används för att utveckla applikationer i .net core är 
C#, F# och visual basic [13]. 

SignalR är ett open-source bibliotek som ger möjligheten att lägga till 
realtids funktionalitet till .net core applikationer. Med signalR så kan 
server och klient anropa funktioner hos varandra, detta görs med något 
som kallas Hub. Detta gör så att servern kan skicka data till klienter 
utan att klienten behöver skicka en förfrågan om det finns ny data [14]. 

2.3 3D 

2.3.1 Vad är 3D? 

3D geografiska data är ett samlingsbegrepp för alla geografiska data 
som vid visualisering upplevs som 3D även om resultatet visas i 2D. 
Geografiska data behöver inte vara en exakt avbildning av verkligheten 
utan precisionen kan variera beroende på vad datan ska användas till. 

Geografiska data i 3D kan representeras på flera olika sätt, till exempel 
för att visualisera en skog kan varje träd visas som en 3D symbol eller så 
kan hela skogen visa som en ytmodel eller i 2D med en färgramp där 
färgen visar höjden på träden [15]. Se figur 1. 
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Figur 1 Tre olika sätt att visa en skog i 3D 

 

2.3.2 Vanliga 3D format 

Det finns olika format för att lagra geografiska data. Bilder med 
geografiska referenser lagras i ett format som heter geotiff, ett exempel 
på en sådan fil är höjddata [16]. 

 

Figur 2 Höjdkarta över en del av Västernorrland 

Ett annat vanligt format är shapefiler, dessa används för att lagra 
information om geografiskt läge och olika attribut för en plats, till 
exempel bebyggelse, vägar och mark typ [17].  

Gltf är 3D formatens jpeg, det vill säga väldigt vanligt format för 3D 
filer. Det är ett litet format vilket gör att objekten går snabbt att ladda 
och filerna är små [18]. 

2.4 3D byggnader 
I Stockholm arbetas det med att ta fram 3D modeller för alla byggnader 
och detta ska göras på sex månader. För att detta ska gå görs detta 
nästan helt automatiskt av datorprogram som först hämtar de exakta 
koordinaterna för byggnadens läge, sedan används data från ett 
laserpunkt moln som används för att skapa byggnadernas tak. Med 
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taket och byggnadens koordinater kan sedan byggnadens väggar skapas 
[22]. 

Lantmäteriet har en tjänst som kallas Laserdata skog vilket är ett 
punktmoln skapat med laserdata med en punktäthet på 1–2 punkter per 
kvadratmeter. Punkterna är indelade i olika kategorier, bland annat 
mark, vatten, byggnader och vegetation [23].  
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3 Metod 
3.1 Planering 

Arbetet delas upp i sprintar där varje sprint är två veckor. Efter varje 
sprint hålls ett möte med handledare hos Sogeti för att återkoppla vad 
som har gjorts under föregående sprint och en planering för nästa sprint 
görs. 

3.2 Förstudie 
Först görs en förstudie där information om ämnet samlas in. Denna 
förstudie görs med webbaserade källor. Information som eftersökes är 
hur en karta kan representeras i 3D, vad är 3D geografiska data. Finns 
det liknande lösningar och hur ser de ut. Vilka verktyg finns idag för att 
skapa 3D kartor.  

3.3 Undersökning av implementations verktyg 
Innan implementationen av 3D kartan ska påbörjas ska olika verktyg 
och ramverk för utveckling av kartor och 3D undersökas. Sedan 
kommer implementations sätt att väljas baserat på resultatet av 
undersökningen, men även tidigare erfarenheter kommer att styra vilket 
sätt som väljs. Eftersom arbetet är på tio veckor är det inte säkert att det 
finns tid till att lära sig ett nytt programmeringsspråk eller en ny 
utvecklingsmiljö. 

Det som kommer att tittas på i undersökningen är stöd för 3D terräng 
och byggnader, möjligheten att lägga till egna 3D modeller, annotera 
dessa modeller när de klickas. Valet kommer att baseras på de 
funktioner som behövs till den här uppgiften och det verktyg med flest 
funktioner kommer inte nödvändigtvis vara det bästa för just den här 
uppgiften. Men undersökningen kommer även titta på om verktyget 
kan tänkas vara användbart för framtida utveckling. 

3.4 Verktyg 
När implementationsverktyg och språk väljs kommer tidigare 
erfarenheter att spela en stor roll men även företagets önskemål kommer 
att tas hänsyn till.  
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3.4.1 Programmeringsspråk 

På klientsidan kommer HTML och CSS att användas för att skapa sidan 
där kartan kommer att visas. JavaScript kommer att användas för att 
skapa kartan samt för att ta emot data från servern och visa objekten på 
kartan. 

På serversidan kommer utifrån företagets önskemål .net core och 
signalR att användas för att skicka data till klienter. 

3.4.2 Utvecklingsmiljö 

Visual studio 2019 kommer att användas för utveckling av all 
programkod. Visual studio är en vanlig utvecklingsmiljö för utveckling i 
Windows av .net core applikationer. 

3.5 Kodstandard 
För att programkoden ska bli lättare att läsa och förstå sig på ska all 
programkod vara väl kommenterad och följande kodstandard kommer 
att användas: 

 Alla klasser ska börja med en stor bokstav och alla andra ord ska 
också börja med en stor bokstav, till exempel MyClass. 

 Alla variabler och funktioner ska börja med en liten bokstav följt 
av en stor bokstav för varje nytt ord, till exempel myVariable, 
myFunction. 

3.6 Utvärdering av implementationen 
När implementationen är färdig kommer den att utvärderas för att se till 
att den uppfyller de mål som är satta. De olika funktionerna 
implementationen har kommer att testas för att se hur väl de fungerar 
och om de tillför något positivt till kartan eller om de är onödiga och 
kan tas bort om 3D kartan skulle vidare utvecklas. 

Även prestandan kommer att testas för att se hur antalet objekt 
påverkar frames per second (FPS), det vill säga hur mjuk kartan upplevs 
när objekt läggs till eller flyttas och när kart vyn ändras.  
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4 Implementation 
4.1 Klientapplikationen 

Klienten använder sig utav ramverket Arcgis. Klienten har hand om att 
ladda in kartan från Arcgis API, skapa objekten som ska visas på kartan 
samt att placera ut objekten på kartan. Information om objekten fås från 
servern. 

För att skapa en karta i 3D med Arcgis så används något som kallas 
sceneView. Det enda som sedan behövs för att skapa en sceneVeiw är 
att lägga till ett kartobjekt som har en baskarta och om man vill går det 
här att lägga till 3D terräng. När en sceneView skapas går det även att 
välja vilka koordinater kartan ska centrera till och vilken zoomnivå som 
ska användas. HTML elementet som kartan ska visas i måste även 
anges. 

För att lägga till 3D objekt skapas en Graphic från Arcgis API:et. I det 
här fallet används tre saker; 

 Geometry: detta är den position som objektet ska vara på och 
anges med koordinater. 

 Symbol: Det är symbolen för objektet, finns några färdiga 
symboler men går även att lägga till egna 3D symboler i form av 
gltf filer. 

 Attributes: Det är de värden som kommer att användas i 
popupen som visas när ett objekt klickas, se figur 3. 
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Figur 3 Popup som visar information om ett objekt 

Informationen som visas när ett objekt klickas är vilken typ av fordon 
det är, hur mycket last den har i kubikmeter, egenskaper för fordonet 
och destination från och till. Till exempel lastbil med egenskapen vikt i 
ton eller ett tåg med egenskapen antal vagnar. 

Tanken var att använda 3D symboler av lastbilar men när dessa filer 
användes så gick det inte längre att få objekten att röra sig mellan två 
punkter utan de försvann och dök upp vid nästa position. Därför 
gjordes valet att använda simpla kuber för att visa basfunktionerna och 
hur det är tänkt att objekten ska röra sig. 

Med linjär interpolation [19] går det att göra så att det ser ut som att 
objekten rör sig från punkt till punkt istället för att hoppa från punkt till 
punkt. Det funktionen gör är att dela upp sträckan mellan två punkter 
till mindre delsträckor och lägger till många fler punkter, detta 
resulterar i att det ser ut som att objekten rör sig mjukt mellan två 
punkter istället för att göra ett stort hopp, funktion för linjär 
interpolation kan ses i figur 4. 
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Figur 4 Funktion för linjär interpolation 

Information om objekten fås ifrån servern via en signalR hub. Klienten 
ansluter till huben och lyssnar sedan efter meddelanden från servern 
hela tiden, se figur 5. Valet att använda den här tekniken var för att 
objekten skulle bli live uppdaterade och för att användaren inte ska 
behöva uppdatera webbsidan för att se om servern har skickat någon ny 
information om objekten.  

 

Figur 5 Kod för att ansluta till en hub och lyssna efter meddelanden 

För att hålla reda på alla objekten har de ett unikt id. Varje objekt läggs 
in i en map med id som nyckel. När klienten tar emot data från servern 
kollas först om det finns en nyckel i mapen med samma id. Om det är 
ett id som finns i mapen redan så uppdateras informationen tillhörande 
det id med den data som togs emot. Om det är ett nytt id så skapas ett 
nytt objekt som sedan läggs till i mapen. 

All programkod för klienten hittas i bilaga A. 

4.2 Serverapplikationen 
Serverapplikationen är byggd med .net core och sinalR. Med signalR 
skapas en hub som skickar data mellan server och klient. Information 
som skickas är objektets id, position och typ. Rutterna som används i 
den här implementationen fås från json-filer med koordinater, detta var 
den data jag hade tillgång till och den används för att simulera hur 
fordonen åker. Filnamnen används som id för att skilja varje rutt och 
objekt åt. 
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För varje fil skapas en ny tråd som har hand om att skicka data till 
klienten via signalR huben och data skickas var 15:e sekund. Detta är 
enbart för att simulera hur det kan se ut när objekten rör sig. Att skapa 
en kö istället för att använda trådar testades också men valet gjordes att 
använda trådar eftersom kön gjorde att det blev en fördröjning för att 
uppdatera objektens position och enbart ett objekt blev uppdaterat åt 
gången. Med trådar kan flera objekt uppdateras samtidigt. 

All programkod hittas i bilaga A. 

4.3 Testning av FPS 
Detta testas genom att först mäta FPS för kartan utan objekt, sedan läggs 
fem objekt till och en ny mätning görs. Mätningar gjordes både för när 
objekten står still och när de rör på sig. Mätningarna utfördes med hjälp 
utav utvecklingsverktygen i Firefox. En mätning gjordes genom att mäta 
FPS i 30 sekunder och sedan ta fram medelvärdet för mätningen. 

4.4 Undersökning av verktyg 
För att ta reda på vilket verktyg som skulle passa den här uppgiften bäst 
undersöktes först vilka verktyg som hade de funktioner som krävdes. 
Därefter testades dessa funktioner genom att göra en enkel 
implementation eller genom att titta på ett färdigt exempel. Viktiga 
saker som tittades på var: 

 3D terräng 

 3D byggnader 

 Möjligheten att lägga till egna 3D objekt 

 Möjligheten att annotera objekten när de klickas 

Mindre viktiga saker som också tittades på var: 

 Kartans utseende 

 Framtida utvecklingsmöjligheter 
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5 Resultat 
5.1 Undersökning av ramverk 

5.1.1 3D terräng 

3D terrängen är det som skiljer sig mest. Arcgis terräng blir jämnare 
medans Mapbox blir väldigt hackig. Wrld3D är precis som Arcgis jämn 
men beroende på vilken vinkel kartan ses i kan bli väldigt svåra att se 
då terrängskillnaderna är väldigt små. Samma problem fås med alla tre 
ramverken men i Arcgis går det att skala upp terrängen och på så sätt 
överdriva höjdskillnader för att de ska synas bättre på en webbkarta.  

 

Figur 6 Arcgis implementation för att se terräng 

Terrängen i Arcgis blir jämn men det är ganska svårt att faktiskt se att 
den är i 3D beroende på vilken vinkel kartan ses ifrån. I Arcgis går det 
att skala upp terrängen vilket gör att det blir lite lättare att se 
höjdskillnader, se figur 7. 
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Figur 7 Arcgis uppskalad terräng 

 

Figur 8 Wrld3D implementation av terräng 

Med Wrld3D går det att få 3D terräng men den är väldigt svår att se, 
dels för att höjdskillnaderna blir små men även för att 
betraktningsvinkeln för kartan är nästan rakt upp ifrån, se figur 8. 
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Figur 9 Mapbox implementaion av terräng 

Med mapbox går det att få 3D terräng men deras data för Sverige är 
ganska dålig och terrängen blir väldigt hackig och ojämn, se figur 9. 

5.1.2 3D byggnader 

3D byggnader går att få med alla ramverken. Med Arcgis och Mapbox 
kommer byggnaderna utan texturer, i Wrld3D finns några olika 
alternativ för färdiga texturer som går att lägga till. Problemet med 3D 
byggnader är att det finns dåligt med data för det just här i Sverige. I 
Wrld3D sätts alla byggnader till en specifik höjd om inte data om 
byggnader finns i det området. I Arcgis och Mapbox går det att själv 
välja hur höga husen ska vara men om det inte finns data för hur höga 
husen är måste alla hus sättas till samma höjd vilket gör att kartan ser 
tråkig ut och byggnaderna fyller då inte så stor funktion, se figur 10 för 
exempel på hur byggnader ser ut i Mapbox och Arcgis. 



3D karta – visualisering av logistikdata 
Albin Sjölund            2019-06-20 

17 

 

 

Figur 10 Byggnader i arcgis och mapbox 

5.1.3 3D objekt 

3D objekt går att lägga till i både Arcgis och i Mapbox i form av gltf filer. 
Arcgis har funktioner för att göra detta men för Mapbox måste 
JavaScript biblioteket three.js användas. Wrld3D har inget stöd för att 
lägga till egna 3D objekt.  

5.2 Prestanda av implementationen 
Först mättes FPS utan några objekt för att bestämma en startpunkt, detta 
mättes till 59 FPS. När objekt började läggas till så minskade FPS om 
objekten var i rörelse men om objekten var stilla så gick den aldrig 
under 59 FPS för de 50 objekt som lades till. 

För de 20 första objekten som lades till så minskades endast FPS med 
ungefär 5 FPS men efter att fler än 20 objekt lades till så började FPS att 
sjunka snabbt. Vid 50 tillagda objekt så hade FPS halverats från 59 till 30 
FPS, se figur 11 nedan. 
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Figur 11 Resultat av FPS mätning 
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6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras resultat och implementation av projektet. 

6.1 Val av implementations verktyg 
Det valda ramverket Arcgis uppfyllde de krav som ställdes och en 
implementation av en 3D karta kunde skapas enligt de mål som satts 
upp. Arcgis fungerade bra för den här uppgiften men för att 
vidareutveckla kartan borde kanske ett annat verktyg väljas beroende 
på krav som ställs på kartan. Eftersom kartan är tänkt att användas som 
en presentation av vad företaget arbetar med borde den vara enkel och 
se rolig ut, Arcgis är menat att skapa informativa kartor för analys av 
data. Tillsammans med andra ramverk skulle det gå att skapa en 
roligare karta med Arcgis men det finns även alternativet att använda 
något som Unity för att skapa en karta som ser ut mer som ett spel 
istället för en vägkarta eller satellitbild. 

6.2 Resultat av implementation 
Implementationen uppfyller målen och visar de hur det är tänkt att 
kartan ska fungera. Funktionerna finns där men kartan ser ganska tråkig 
ut vilket behöver fixas vid vidareutveckling.  

Valet att använda trådar istället för en kö på serversidan för att skicka 
data till klienten gjorde att flera objekt kunde uppdateras samtidigt 
vilket gjorde så det gick att visa hur objekten skulle röra sig i en riktig 
situation där fordonens position hela tiden skulle uppdateras. Med en 
kö kunde endast ett objekt röra sig åt gången vilket skulle ge en fel bild 
av hur kartan är tänkt att fungera. En kö skulle kunna fungera för få 
antal objekt, två – tre stycken. Med trådar kan flera objekt användas. 
Men med väldigt många objekt skulle det krävas väldigt många trådar 
vilket kanske skulle kunna bli problem, detta är något som skulle 
behövas testas eller så skulle en bättre lösning behöva kommas på. 

Prestandan för när antalet objekt ökade påverkades inte alls när 
objekten stod stilla och när det endast var några få objekt som rörde sig 
så påverkades inte FPS speciellt mycket men när det blev många objekt 
som uppdaterades samtidigt så sjönk FPS ganska snabbt. Detta skulle 
kunna åtgärdas genom att begränsa hur många objekt som får 
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uppdateras samtidigt men även att endast uppdatera de objekt som är 
inom eller i närheten av den delen av karta som användaren tittar på. 
Nu laddas alla objekt in även om de inte befinner sig på den del av 
kartan som tittas på. 

6.3 Byggnader 
Data för färdiga 3D modeller av byggnader i Sverige är ganska 
begränsad men det finns en del byggnader i 3D men det är något som 
jobbas på och det börjar finnas mer och mer data för 3D byggnader i 
Sverige. Det finns data för att ta fram 3D modeller men det var inget 
som fanns tid för i det här projektet. Stockholm stad är ett exempel där 
de håller på att ta fram 3D modeller för alla byggnader. Lantmäteriet 
har mängder med data för att skapa egna 3D modeller så för framtida 
utveckling är det något att fundera på om man vill ha med 3D modeller 
för alla byggnader eller om man väljer att endast ha modeller för vissa 
byggnader.  

6.4 Etiska aspekter 
När det kommer till att visa data av olika typer måste man tänka efter 
vilken data som ska visas och för vilka den ska visas. I det här fallet 
kommer positionen för alla fordon att visas på kartan samt mindre 
känslig information som last och vikt. Om kartan visas i företagets entré 
kan alla som kommer in där se vart företagets fordon befinner sig. Men 
eftersom ingen annan känslig information visas tycker inte jag att det 
gör något att positionen av fordonen visas gör då det inte går att göra 
speciellt mycket med endast information om vart ett fordon befinner sig. 

Men när det kommer till att visa data öppet på det här sättet är det 
viktigt att tänka på vad som visas. 

6.5 Fortsatt utveckling 
För att vidareutveckla kartan skulle en snyggare design vara en sak som 
borde ses över. Prestandan behöver också ses över om den ska klara av 
större mängder av objekt. Andra förbättringar som borde göras är att 
ändra storleken på objekten när man zoomar in och ut, just nu 
”försvinner” objekten när man zoomar ut långt och de blir väldigt stora 
om man zoomar in långt. Det skulle kunna vara intressant att visa 
vilken rutt ett fordon har tagit genom att rita en linje där fordonet kört, 
detta bör endast visas som extra information när ett objekt klickas på 
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kartan precis som när en popup visas. Annars blir det mycket linjer och 
det kan bli svårt att se vad som händer på kartan. 
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Bilaga A: Programkod 
6.6 Klient 

6.6.1 Index.html 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" 
          content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" /> 
    <title>3D-karta exjobb</title> 
 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://js.arcgis.com/4.11/esri/themes/light/main.css" /> 
    <script src="lib/signalr/dist/browser/signalr.js"></script> 
    <script src="https://js.arcgis.com/4.11/"></script> 
 
    <style> 
 
        html, 
        body, 
        #viewDiv { 
            padding: 0; 
            margin: 0; 
            height: 100%; 
            width: 100%; 
        } 
    </style> 
 
    <script src="js/main.js"></script> 
 
</head> 
 
<body> 
    <div id="viewDiv"></div> 
     
</body> 
</html> 

 

6.6.2 Main.js 
 
 
require(["esri/Map", 
    "esri/views/SceneView", 
    "esri/Graphic", 
    "esri/layers/ElevationLayer", 
    "esri/layers/BaseElevationLayer" 
    ], function ( 
    Map, 
    SceneView, 
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    Graphic, 
    ElevationLayer, 
    BaseElevationLayer 
    ) { 
            var ExaggeratedElevationLayer = 
BaseElevationLayer.createSubclass({ 
                properties: { 
                    // exaggerates the actual elevation 
                    exaggeration: 3 
                }, 
 
                load: function () { 
                    this._elevation = new ElevationLayer({ 
                        url: 
"//elevation3d.arcgis.com/arcgis/rest/services/WorldElevation3D/Terrain3D
/ImageServer" 
                    }); 
 
                    // wait for the elevation layer to load before 
resolving load() 
                    this.addResolvingPromise(this._elevation.load()); 
                }, 
 
                // Fetches the tile(s) visible in the view 
                fetchTile: function (level, row, col) { 
                    return this._elevation.fetchTile(level, row, 
col).then( 
                        function (data) { 
                            var exaggeration = this.exaggeration; 
                            for (var i = 0; i < data.values.length; i++) 
{ 
                                data.values[i] = data.values[i] * 
exaggeration; 
                            } 
 
                            return data; 
                        }.bind(this) 
                    ); 
                } 
            }); 
 
 
            var map = new Map({ 
                basemap: "satellite", 
                ground: { 
                    layers: [new ExaggeratedElevationLayer()] 
                } 
            }); 
 
            var view = new SceneView({ 
                center: [17.3156, 62.3869], 
                container: "viewDiv", 
                map: map, 
                zoom: 13, 
 
            }); 
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            function setLocation(latitude, longitude) { 
                //Create a geometry point for the location 
                var point = { 
                    type: "point", // autocasts as new Point() 
                    longitude: longitude, 
                    latitude: latitude, 
                }; 
                return point; 
            } 
 
         
 
            function setSymbol() { 
                // Create a symbol for drawing the cube 
                var markerSymbol = { 
                    type: "point-3d", // autocasts as new 
SimpleMarkerSymbol() 
                    symbolLayers: [ 
                        { 
                            type: "object", // autocasts as new 
ObjectSymbol3DLayer() 
                            width: 100, 
                            anchor: "bottom", 
                            resource: { 
                                primitive: "cube" 
                            }, 
                            material: { 
                                color: "#FF0000" 
                            } 
                        } 
                    ] 
                }; 
 
                return markerSymbol; 
            } 
 
 
            function setAttributes(type, cargo, property, route) { 
                // Create an object for storing attributes related to the 
object 
                var attributes = { 
                    Type: type, 
                    Cargo: cargo, 
                    Property: property, 
                    Route: route 
                }; 
                return attributes; 
            } 
 
 
            function createObject(pointLocation, markerSymbol, cubeAtt) { 
                // Create a graphic and add the geometry and symbol to it 
                var pointGraphic = new Graphic({ 
                    geometry: pointLocation, 
                    symbol: markerSymbol, 
                    attributes: cubeAtt, 
                    popupTemplate: { 
                        // autocasts as new PopupTemplate() 
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                        title: "{Route}", 
                        content: [ 
                            { 
                                type: "fields", 
                                fieldInfos: [ 
                                    { 
                                        fieldName: "Type", 
                                        label: "Typ av fordon" 
                                    }, 
                                    { 
                                        fieldName: "Cargo", 
                                        label: "Last (m^3)" 
                                    }, 
                                    { 
                                        fieldName: "Property", 
                                        label: "Egenskap" 
                                    }, 
                                    { 
                                        fieldName: "Route", 
                                        label: "Destination från-till" 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    } 
                }); 
                return pointGraphic; 
            } 
 
     
            var symbol = setSymbol(); 
            function updateObject(id, pointLocation, attributes) { 
                //Remove the graphic if it already exists 
                if (graphicsMap.has(id)) { 
                    view.graphics.remove(graphicsMap.get(id)); 
                } 
                //Add a new graphic to the map 
                graphicsMap.set(id, createObject(pointLocation, symbol, 
attributes)); 
                view.graphics.add(graphicsMap.get(id)); 
            } 
 
 
            const sleep = (milliseconds) => { 
                return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 
milliseconds)) 
            } 
 
 
            function moveObject(id, start, end, attributes) { 
                if (Math.abs(end.latitude - start.latitude) > 0.001 || 
Math.abs(end.longitude - start.longitude) > 0.001) { 
                    if (graphicsMap.has(id)) { 
                        view.graphics.remove(graphicsMap.get(id)); 
                    } 
                    var lat = lerp(start.latitude, end.latitude, 0.1); 
                    var lon = lerp(start.longitude, end.longitude, 0.1); 
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                    var point = setLocation(lat, lon); 
                    graphicsMap.set(id, createObject(point, symbol, 
attributes)); 
                    //Adds the object to the map 
                    view.graphics.add(graphicsMap.get(id)); 
                     
                    //Wait for the object to be added on the map, then 
call the function again 
                    sleep().then(() => { 
                        moveObject(id, point, end, attributes); 
                    }) 
                }                
            } 
 
            function lerp(start, end, amt) { 
                return ((1 - amt) * start + amt * end); 
            } 
     
            //Creates a connection to the hub 
            var connection = new 
signalR.HubConnectionBuilder().withUrl("/mapHub").build(); 
 
            //Listen for messages 
            connection.on("ReceiveData", function (id, latitude, 
longitude, type) {       
                var pointLocation = setLocation(latitude, longitude);                
                var attributes = setAttributes(type, "25", "15 ton", id); 
                console.log("Message received"); 
 
                if (graphicsMap.has(id)) {  
                    var currLocation = 
setLocation(graphicsMap.get(id).geometry.latitude, 
graphicsMap.get(id).geometry.longitude); 
                    moveObject(id, currLocation, pointLocation, 
attributes); 
                } else {                     
                    updateObject(id, pointLocation, attributes); 
                }         
            }); 
 
 
            //Start connection 
            connection.start().then(function () { 
                console.log("connected"); 
            }); 
     
     
     
}); 
 
//Map for storing objects, key: id, value: Graphic 
var graphicsMap = new Map(); 
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6.7 Server 

6.7.1 Program.cs 
 
using Newtonsoft.Json; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Threading; 
 
namespace Exjobb_server 
{ 
 
   class LogisticData 
    { 
        public string id; 
        public double[,] coord; 
        public LogisticData(string id, double[,] coord) 
        { 
            this.id = id; 
            this.coord = coord; 
        } 
    } 
 
    class MessageData 
    { 
        public string id; 
        public double lat; 
        public double lon; 
        public string type; 
        public MessageData(string id, double lat, double lon, string 
type) 
        { 
            this.id = id; 
            this.lat = lat; 
            this.lon = lon; 
            this.type = type; 
        } 
    } 
     
 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //Connect to the signalR hub 
            Sender mySender = new Sender(); 
            mySender.connect(); 
 
            CoordinateLoader coordLoader = new CoordinateLoader(); 
            string[] fileNames = coordLoader.getFileNames(); 
 
             
             
            for(int i = 0; i < 35; i++) 
            { 
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                double[,] coordinates = 
coordLoader.getCoordinates(fileNames[i]); 
                fileNames[i] = 
fileNames[i].Replace(@"C:\Users\asjolund\source\repos\Exjobb\Exjobb_serve
r\LocationData\", ""); 
                fileNames[i] = fileNames[i].Replace(".json", ""); 
                string id = fileNames[i]; 
 
              
 
                Console.Write(id); 
                SenderThread senderThread = new SenderThread(id, 
coordinates, mySender); 
                Thread thread = new Thread(new 
ThreadStart(senderThread.sendData)); 
                thread.Start(); 
                Thread.Sleep(2000); 
            } 
            Console.Write("\nDone"); 
             
        } 
    } 
} 
 

6.7.2 Sender.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client; 
 
namespace Exjobb_server 
{ 
    class Sender 
    { 
        HubConnection connection; 
        public Sender() 
        { 
            connection = new HubConnectionBuilder() 
                .WithUrl("https://localhost:44390/MapHub") 
                .Build(); 
        } 
 
        public async void connect() 
        { 
                await connection.StartAsync(); 
        } 
 
        public async void send(string id, double latitude, double 
longitude, string type) 
        { 
                await connection.InvokeAsync("SendData", id, latitude, 
longitude, type);    
                //await connection.InvokeAsync("SendData", 1, 62.3939, 
17.3356, "Tåg");    
        } 
    } 
} 
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6.7.3 SenderThread.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
 
namespace Exjobb_server 
{ 
    class SenderThread 
    { 
        string id; 
        double[,] data; 
        Sender sender; 
        public SenderThread(string id, double[,] data, Sender sender) 
        { 
            this.id = id; 
            this.data = data; 
            this.sender = sender; 
 
 
        } 
 
        public void sendData() 
        { 
            for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
            { 
                sender.send(id, data[i, 0], data[i, 1], "Lastbil"); 
                Thread.Sleep(10000); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

6.7.4 CoordinateLoader.cs 
using Newtonsoft.Json; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
 
namespace Exjobb_server 
{ 
    class CoordinateLoader 
    { 
        private string[] fileNames; 
        public CoordinateLoader() 
        { 
            //Lyckades inte utan att använda hela sökvägen, detta måste 
fixas 
            fileNames = 
Directory.GetFiles(@"C:\Users\asjolund\source\repos\Exjobb\Exjobb_server\
LocationData"); 



3D karta – visualisering av logistikdata 
Albin Sjölund            2019-06-20 

33 

 

        } 
        public string[] getFileNames() 
        { 
            return fileNames; 
        } 
        public double[,] getCoordinates(string fileName) 
        { 
            var json = File.ReadAllText(fileName); 
 
            double[,] values = 
JsonConvert.DeserializeObject<double[,]>(json); 
            return values; 
        } 
 
         
 
         
    } 
} 

 

6.7.5 MapHub.cs 
using Microsoft.AspNetCore.SignalR; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Exjobb.Hubs 
{ 
    public class MapHub : Hub 
    { 
        public async Task SendData(string id, double latitude, double 
longitude, string type) 
        { 
            await Clients.All.SendAsync("ReceiveData", id, latitude, 
longitude, type); 
        } 
 
 
         
    } 
} 

 


