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Abstract 
Att visualisera vind på ett lättförståeligt sätt är en svår uppgift, därför undersöker denna 
uppsats hur visualisering av vinddata kan ske på en iOS enhet genom att använda 
strömlinjealgoritmer, samt hur användaren kan tilldelas senast möjliga väderdata under 
flygning. Målet med arbetet är att visualisera vind med hjälp av strömlinjer för 
privatpiloter före och under flygning. 
 
Uppsatsen presenterar en prototyp av ett delsystem gjort för iPad i 
programmeringsspråket Objective C, med tillhörande funktioner som hämtning och 
bearbetning av väderdata och funktioner för uppritning på en karta. Bilder på resultatet 
och exempel ur koden ges för att bättre förklara hur delsystemet är uppbyggd. 
 
 
 
Visualizing wind in a way that is easy to understand is a difficult task, and this paper 
investigates how the visualization of wind data can be done on an iOS device using the 
streamlining algorithm, and how the user can be presented the latest possible weather 
data during flight. The goal of this project is to visualize the wind using streamlines to be 
used by private pilots before and during flight. 
 
The thesis presents a prototype of a subsystem designed for an iPad in the programming 
language Objective C, with associated functions such as retrieving and manipulating 
weather data and functions for plotting on a map. Pictures of the results and examples 
of code given to better explain how the subsystem is constructed. 
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1. Introduktion 
Denna uppsats är resultatet av ett arbete som utförts på företaget MuchDifferent [1]. 
MuchDifferent är ett företag som är baserat i Uppsala, inriktat på spelutveckling och 
konsultverksamhet. Arbetet består av att utveckla en del av deras applikation Green2Fly 
[2]. Green2Fly är ett system för att ge piloter information under flygning; information 
såsom vind, regn och flygzoner. Green2Fly riktar sig till privatpiloter som vill kunna 
flyga utan att behöva köpa dyr utrustning [ibid.]. Uppdraget är att visualisera vinden för 
användaren på ett sätt som är enkelt att förstå.  

1.1 Bakgrund 
År 2008 utfördes det 500 000 flygningar med privatflyg i Sverige, med sammanlagt 64 
000 timmar flygtid [3]. Trots detta stora intresse finns det utrustning som är extremt 
dyr för en privatpilot och en av dessa är kostnaden för navigerings- och 
planeringsutrustningen [4]. 
 
Navigeringsutrustningen har haft en betydande roll förut, då sådana funktioner som att 
tillhandahålla, visualisera och beräkna väderdata är svårt [5]. I dagsläget finns dock 
andra system som går att använda i ett flygplan, såsom surfplattor, som har möjlighet 
att utföra samma funktioner. Företaget MuchDifferent tror att det finns en stor, 
outnyttjad marknad för en applikation som blir billigare att använda än att köpa en 
dedikerad utrustning, samtidigt som den förhoppningsvis blir mer användarvänlig och 
visar mer aktuell data. 
 
Väder- och vinddata finns tillhandahållet gratis av företag som till exempel yr.no [6] och 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) [7]. Den datan levereras i 
ett format vid namn GRIdded Binary (GRIB) [8]. En GRIB-fil innehåller dels metadata 
som beskriver filens innehåll såsom ifall det är temperatur eller vind som representeras 
i filen och storleken på rutnätet. Filen innehåller även ett rutnät med rådata i binärform. 
Binärform innebär att datan lagras utan beskrivning och för att använda datan måste 
den avkodas genom användning av en nyckel. Att datan ligger i ett rutnät innebär att 
individuell data hämtas genom att ange en rad och kolumn. Detta kan enkelt översättas 
till koordinater vilket är sättet som vinddata oftast lagras [6].  
 
Istället för att visa hur vinddatan ser ut i varje koordinat så kan strömlinjer användas för 
att visualisera vinden som vektorfält. Strömlinjer brukar även användas inom andra 
fysikaliska sammanhang, till exempel magnetfält där linjerna visar fältets riktning [9].  
 
Målet för detta arbete har varit att skapa strömlinjer för vinden i appen Green2Fly. 
MuchDifferent [1] gav tydliga direktiv som exempel på hur utseendet av linjerna skulle 
vara i den färdiga produkten. Linjer visar trender i vinden, pilar visar vindens riktning 
och staplarna visar hastigheten. Linjerna ska även färgsättas utifrån vindhastighet, 
något som saknas i figur 1.1.  
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Fig. 1.1. Specifikationen från uppdragsgivaren på hur strömlinjerna på kartan skulle 
se ut.  

Uppdragsgivaren specificerade även att det viktiga är att linjerna ger en bra förståelse 
för hur vinden beter sig, inte att den visar varje liten skiftning. Detta innebär att linjerna 
måste jämnas ut, förenklas och onödig data filtreras bort så länge ingen viktig 
information går till spillo. 

 

1.2 Problem 
I samband med utvecklingen finns flertalet problem som måste tillses, såsom hur 
linjerna ritas upp och vilka begränsningar som finns i hårdvaran. 

1.2.1 Problem angående grafiken 
Vind är något abstrakt och ett vanligt tillvägagångssätt att visualisera den är att rita 
många små pilar som visar vindriktning och vindstyrka i punkter [10].  Nackdelen är att 
det lätt blir rörigt om annan information såsom temperatur, flygzoner och lufttryck 
också ska visas samtidigt på en skärm på cirka 9”. Detta måste tas hänsyn till för att 
underlätta för piloten under flygning. 
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Fig. 1.2. Bilder på ett vektorfält representerat som pilar (t.v.) 
och som strömlinjer (t.h.) i programmet zyGrib [11]. 

För att förenkla hur linjerna visas har företagets krav (se kapitel 1.2) på systemet tagits i 
åtanke, och kommer därför att använda så kallade strömlinjer [12]. I figur 1.2 visas en 
jämförelse mellan ett rutnät med pilar och strömlinjer. Bilden med strömlinjer ger 
generella trender i vinden men med färre detaljer. 
 
Att få fram sådana linjer är relativt enkelt, medan det svåra ligger i att välja startpunkter 
för linjerna [13]. Det som bör visas är den viktigaste datan såsom var det blåser starkt 
eller var vinden avsevärt ändrar riktning, och det är en svår avvägning. Detta då om 
linjer endast dras där det blåser starkt kan användaren tro att det inte finns några 
ställen med svag vind.  

1.2.2 Problem angående hårdvaran 
En annan del av problemet inför projektet är de begränsningar som tillkommer i och 
med att appen ska köras på en iPad ombord på ett flygplan. Uträkningen av 
strömlinjerna ska inte ta för mycket processorkraft och appen ska gå att använda medan 
denna utförs vilket kräver att det skapas en egen tråd i iOS [14] för att utföra detta 
arbete i bakgrunden.  

1.2.3 Problem angående miljön 
Vinddatan som hämtas ska uppdateras med jämna intervall. Den ska även klara av 
eventuell dålig täckning och så lite data som möjligt ska hämtas i onödan. Detta gör att 
en lösning måste utredas för att se ifall filerna har uppdaterats samt ta hänsyn till 
täckningsförhållanden så att appen kan hantera tillstånd med dålig täckning. 
Frågeställningen blir då följande: 
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Hur kan man skapa en algoritm som presenterar senast uppdaterad väderdata på ett 
tydligt och enkelt sätt?  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa ett delsystem för att presentera vinddata på ett enkelt 
sätt på en iOS enhet. För att göra detta behövs dels en algoritm för att räkna ut hur 
vinden blåser, samt den information som finns i GRIB-filer och därmed hur detta 
format läses och avkodas.  
I uppsatsen redogörs för anledningarna till att algoritmen är väl lämpad för denna sorts 
implementation samt hur senaste data kan erhållas från en server. 

1.4 Mål  
Målet med arbetet är att utveckla ett delsystem som visualiserar vind till MuchDifferents 
applikation Green2Fly.  

1.4.1 Samhällsnytta 
Systemet kan göra det billigare för privatpersoner att navigera vilket kan leda till att det 
blir en mindre investering att flyga privat. 

1.4.2 Hållbar utveckling 
Plan som privatpiloter använder finns i många olika format men alla använder en stor 
del bränsle jämfört med andra transportmedel [15]. Detta kan ha en negativ påverkan 
på miljön när fler personer flyger istället för att använda andra transportmedel. 

1.4.3 Etik och moral 
Resultatet av arbetet som beskrivs i uppsatsen resulterade i en prototyp, inte en färdig 
produkt. Prototypen måste testas och eventuellt revideras innan den kan anses färdig. 
Om prototypen marknadsförs och säljs som en färdig produkt kan detta ses som 
omoraliskt då det endast är en prototyp. 

1.5 Metod 
Metoden som används i uppsatsen är induktiv då en algoritm först skapas, sedan 
kontrolleras resultatet och slutsatser dras utifrån detta. För att jämföra resultaten med 
vinddatan som visualiserades används programmet zyGrib [11]. zyGrib är ett program 
för att öppna och visa informationen i GRIB-filer genom att visa många små pilar som 
representerar vinden. Anledningen till att en induktiv metod används är då det finns 
teori om strömlinjer som går att tillämpa. Teorin implementeras i form av en algoritm 
och resultatet studeras. Utifrån resultaten dras slutsatser om algoritmen fungerar eller 
inte. 
 
Som arbetsmetod används de agila metoderna Scrum [16] och Extreme Programming 
då båda dessa metoder är väl lämpade för mjukvaruutveckling. Det agila arbetssätet 
passar även bra på grund av att många möten sker med MuchDifferent då kritik och 
idéer angående arbetet ges och nya krav kan sättas upp. I andra arbetssätt än det agila 
arbetssätet, till exempel vattenfallsmodellen, är det svårt att ändra arbetet efter att det 
är påbörjat [17]. 
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När prototypen är presenterbar kommer MuchDifferent att ge ett omdöme av resultatet. 
Detta omdöme ger en kvalitativ undersökning av det uppnådda resultatet då vi endast 
fokuserar på en eller ett fåtal personers uppfattning av vad som är ett bra resultat. 

1.6 Avgränsningar 
I algoritmen gjordes vissa avgränsningar vad gäller visualiseringen. En avgränsning var 
att endast strömlinjer användes och inte någon annan teknik för att rita upp linjer. Det 
finns andra mer komplexa algoritmer som tar hänsyn till hastighet och tid, men då 
systemet endast ska ge användaren en uppfattning av hur det blåser i stora drag var 
dessa för avancerade för att användas. 
 
En annan avgränsning är att algoritmen endast skulle fungera bra för vädret som 
vanligtvis råder i Norden. Detta gör att hänsyn inte behöver tas till meteorologiska 
fenomen såsom tropiska cykloner då dessa är sällan förekommande. 
 
Plattformen som applikationen utvecklas för kommer vara iOS på begäran av 
MuchDifferent. 

1.7 Disposition  
I kapitel 2 förklaras bakomliggande teori till arbetet. Saker såsom iOS, 
programmeringsspråket Objective C, strömlinjer, och GRIB-formatet. Kapitel 3 
behandlar val av metoder och förberedande inför arbetet, såsom val av källor och 
arbetssätt. Kapitel 4, “Utveckling och arbete”, går igenom hur arbetet på produkten 
utfördes. Kapitlet handlar om vägval som gjordes under arbetets gång. I kapitel 5 
presenteras den färdiga produkten. Bilder från applikationen och dess funktioner visas 
upp och förklaras. I kapitel 6 visas resultatet av arbetet. Kapitel 7 beskriver slutsatser 
dragna utifrån arbetet och sista kapitlet, kapitel 8, är en sammanfattning av uppsatsen i 
sin helhet.  
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2. Teoribakgrund 
I detta kapitel ges en genomgång av teorin inför arbetet. Bland annat GRIB-formatet, 
programmeringsspråket Objective C och definitionen av strömlinjer beskrivs. 

2.1 Företaget MuchDifferent 
MuchDifferent är en ideell organisation baserad i Uppsala. De har även kontor i 
Sydkorea och USA. MuchDifferent arbetar främst med back-end till spel, det vill säga 
servrar och infrastruktur. MuchDifferent arbetar även med konsultverksamhet och 
andra projekt, till exempel ett träningsprogram till försvarets materielverk och 
Sjöstridsskolan [2]. 
 

2.1.1 Krav på systemet som ska utvecklas 
MuchDifferent [1] gav ett antal krav på systemet som ska utvecklas. Dessa är 

 Systemet ska använda sig av strömlinjer för att visualisera vinden. 

 Linjerna ska ha pilar för att visa vindriktning 

 Linjerna ska vara färgade där färgerna representerar vindhastighet. 

 ”Vindfjädrar”, markeringar på linjen som visar hastighet, ska finnas. 

 Linjerna och pilarna ska ändra transparens vid låga vindhastigheter. 

 Om möjligt ska inga linjer börja eller sluta där användaren tittar. 

 Fler linjer ska synas när kartan är inzoomad för att ge bättre detaljstudering av 
platser. 

 Använder vädertjänsterna yr.no [6] eller NOAA [7] för att hämta väderdata. 

 BitBucket [18] ska användas för versionshantering för att enkelt kunna lägga ihop 
arbetet till det befintliga systemet. 

 

2.1.2 MuchDifferents befintliga system 
MuchDifferent har påbörjat utvecklingen av applikationen Green2Fly, en applikation 
riktad till privatpiloter. Denna inkluderar radarbild över nederbörd samt markeringar 
för flygzoner. Kommande funktioner inkluderar ruttplanering och ”tidscirklar” som 
visar hur långt planet kan färdas på en viss tid. Applikationen är begränsad till att köras 
på iPad version 3 och högre. 

2.2 GRIdded Binary-formatet 
För att hantera väderdata används ett presentationsformat vid namn GRIB. GRIB står 
för “General Regularly-distributed Information in Binary form” [8] och kan översättas 
till “rutnät av information i binär form”. GRIB är ett format som används för att 
beskriva meteorologisk data runt om i världen [19]. Det är utformat som ett generellt 
format avsett att användas inom många områden för att undvika att behöva skriva 
speciella implementationer [ibid.]. Det är väl lämpat för meteorologisk data som vind 
och väder på grund av att det kan lagras och hämtas på ett snabbt sätt jämfört med 
normal lagring. GRIB är uppbyggt av så kallade meddelanden som hittas med hjälp av 
nycklar. Dessa meddelanden kan sedan hämtas med hjälp av det officiella GRIB-API 
[20] (Application Programming Interface). Nycklarna kan till exempel vara vindstyrka, 
vindriktning och medelvärdet av havsnivå. Nycklarna som används i detta arbete är 
vindstyrka samt vindriktning. 
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2.3 Programmet zyGrib 
zyGrib [11] är ett program som används för att visa innehållet i GRIB-filer. Programmet 
kan visa information såsom lufttryck, temperatur och vind i form av pilar. Detta 
program kommer användas som jämförelse till linjerna som skapas genom 
applikationen. 

2.4 Hämtning av fil 
Applikationen ska hämta väderdata så fort ny data finns tillgänglig, då nyare data 
representerar de kommande väderförhållandena bättre. Denna data består av filer i det 
tidigare beskrivna GRIB-formatet. Detta kommer, enligt kraven från MuchDifferent, att 
användas på vädertjänsten yr.no [6], då denna ansågs som enklare att använda, för att 
ta reda på om det finns uppdaterad data som är nyare än det som finns på enheten. För 
att undersöka om servern har nyare data än vad som finns på enheten kan ett värde ur 
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) [21] analyseras. 

2.4.1 Hyper Text Transfer Protocol 
HTTP-protokollet används för att överföra HTML-filer [22] från webbservrar till 
webbklienter [21]. I HTTP-protokollet [21] finns ett värde vid namn “Last-Modified”. 
“Last-Modified” är en del av HTTP-protokollet som berättar vilket datum något senast 
ändrades. HTTP-protokollet används på alla webbsidor på Internet, och med hjälp av 
“Last-Modified” kan det undersökas när en hemsida eller en fil senast ändrades eller 
lades till. Detta kan då användas för att undersöka om filen på en server, till exempel 
yr.nos server, är senare uppdaterad än filen som redan är nedladdad till enheten. 

2.4.2 NSURLRequest 
NSURLRequest [23], en funktion inbyggd i iOS, används för att hämta filen och spara 
den på enheten. NSURLRequest tar in en Uniform Resource Locator (URL) [24], det vill 
säga en länk, till hemsidan där GRIB-filen med väderdata finns, i detta fall yr.no. Denna 
funktion upprättar automatiskt en anslutning till en länk och laddar sedan ned 
innehållet som sparas i en fil på iOS-enheten. 

2.5 Strömlinjer  
Strömlinjer är kurvor som används för att visualisera vektorfält [25] samt flöden och de 
baseras på att linjens riktning alltid är samma riktning som flödet [26]. I och med att 
vinddata som lagras i GRIB-format är just ett vektorfält är detta visualiseringssätt väl 
lämpat att använda. Strömlinjer består av övergripande linjer som är lätta att följa för 
att ge förståelse över hur flödet går. Strömlinjer kan endast skapas i konstanta fält där 
flödet inte ändras över tid. Om fältet ändras över tid måste antingen fler strömlinjer för 
de olika tidpunkterna skapas eller så får ett byte ske till något annat system som tar 
hänsyn till tiden, exempelvis så kallade ”streaklines” eller ”pathlines”. En jämförelse 
mellan ett vektorfält och strömlinjer kan ses i figur 1.1 

2.5.1 Formeln för en strömlinje 
Definitionen av en strömlinje är att linjen alltid går åt samma håll som flödet. Vid en 
jämförelse med flödet i ett vattendrag, förutsatt att flödet inte ändras över tid, blir en 
strömlinje den linje som man får om man släpper i ett flytande föremål och gör en linje 
utifrån dess bana. Att linjen alltid har samma riktning som flödet gör att kvoten mellan 
flödets och strömlinjens komposant i x-led ska vara samma som kvoten mellan flödets 
och strömlinjens komposant i y-led, se figur 2.1. Om exempelvis dys blir dubbelt så stor 
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(flödet rör sig y-led dubbelt så snabbt) så måste även v bli dubbelt så stor (strömlinjen 
rör sig i y-led dubbelt så snabbt) för att kvoten ska stämma. 

 

Fig. 2.1 - Formeln för en strömlinje 

dxs  är flödets komposant i x led 
dys  är flödets komposant i y led 

u är strömlinjens komposant i x led 
v är strömlinjens komposant i y led 
s är en parameter för strömlinjens 

tidpunkt 

s i figur 2.1 anger olika tidpunkter. För system så som ”streaklines” och ”pathlines” så 
ändras s över tid, men i och med att det är just strömlinjer som ska användas så sätts s 
till ett konstant värde för tidpunkten som ska visualiseras. 

2.6.2 Att observera en strömlinje 
Definitionen för en strömlinje är strikt given i att den alltid måste ha samma riktning 
som flödet. Det man kan ändra för att välja utseende är startpunkternas position [27] 
[12]. Om en gräns sätts upp för hur långt isär linjerna får vara så kan det bli tätt med 
linjer i vissa punkter och ifall det istället finns en gräns för hur tätt linjerna kan existera 
kan det bli områden utan linjer. Som figur 2.2 visar så går samma linjer väldigt långt 
isär i vänsterkanten, men väldigt tätt ihop i högerkanten. Detta gör att en gräns både på 
hur långt isär linjerna får vara och hur tätt de får vara kan vara omöjligt att uppfylla ifall 
linjerna går ihop på sättet i figuren.   
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Fig. 2.2 - Exempel på hur strömlinjer kan närma sig varandra 

 
 
Då det är omöjligt att uppfylla ett visst avstånd mellan linjerna finns det tre vanliga sätt 
att välja startpunkter för linjerna: 

● Slumpa startpunker för linjerna inom området med data. 
● Starta med punkter jämnt utspridda inom området med data. 
● Starta med jämna avstånd längs kanterna av området med data [28].  

 
Metoderna har olika för- och nackdelar beroende på vad för typ av fält som studeras. 
Om fältet inte avsevärt ändrar riktning räcker det med glesa punkter längs kanterna 
medan om fältet är turbulent och oregelbundet kan någon av de andra två nämnda 
metoderna vara att föredra. 

2.7 Bezier-utjämning 
Bézier-utjämning använder en parametriserad matematisk formel för att jämna ut en 
kurva givet n stycken punkter [29]. Den Bézier-funktion som används inom arbetet 
kallas för kubisk Bézier och tar in fyra stycken punkter. Denna funktion används för 
utjämning i flertalet andra program såsom Adobe Photoshop [30] och Autodesk 3ds 
Max [31]. Linjen går genom ankarpunkterna, punkt 1 och punkt 4, och böjs mot 
punkterna 2 och 3. Formeln för den kubiska Bézier-utjämningen är  
x(t)  =  x1(1-t)3  +  3x2(1-t)2 t  +  3x3(1-t) t2  +  x4t3 
där x1..4

 är x-värdet för de fyra punkterna och t är en parameter som går mellan 0 och 1. 
Hur många olika t som väljs bestämmer hur mjuk kurvan blir. Till exempel blir de fyra 
stycken ordinarie punkterna till sex stycken nya punkter om t väljs till 0; 0,2; 0,4; 0,6; 
0,8 och 1. 
 



10 
 

 

Fig. 2.3 Exempel på en Bézier utjämning. 

 
I figur 2.3 kan man se resultatet av en Bézier-utjämning, där röda linjen visar hur linjen 
såg ut från början. Punkterna 1 till 4 är de punkter som används i formeln och den solida 
svarta linjen är resultatet.  

2.8 Utvecklingsmetoder 
Det finns två huvudsakliga utvecklingsmetoder som kan tillämpas på arbetet; induktiv 
eller deduktiv [32]. En induktiv metod betyder att man drar slutsatser utifrån 
erfarenheter och observationer, alltså att data samlas in och utifrån detta dras en 
slutsats [ibid.].  
 
En deduktiv metod innebär att det dras logiska slutsatser utan att ta hänsyn till 
verkligheten eller observationer. Ett påstående ställs upp och utifrån detta tillämpas 
logik för att komma fram till slutsatser [ibid.]. 

2.9 Undersökningsmetodik 
Bland undersökningsmetodiken finns två huvudsakliga metoder, det kan antingen göras 
kvalitativt eller kvantitativt [33]. Kvalitativa metoder är bättre att använda vid nya, 
outforskade områden. Kvalitativa metoder har inte syfte att kvantifiera utan baseras 
istället på frågeställarens upplevelser och uppfattningar. I kvalitativa metoder används 
oftast intervjuer och fältstudier för att samla in data [ibid.]. 
 
Kvantitativa metoder används när data för en population eller mängd ska samlas in 
[ibid.]. Oftast skapas mer styrda frågor eller formulärer och resultatet blir då i form av 
statistik eller rena faktatal. Detta kräver att frågeställaren i förhand vet vilka frågor som 
är relevanta och är insatt i området då frågorna inte ändras utifrån tidigare svar [ibid.].   
 

2.10 Liknande arbeten 
Vind har tidigare visualiserats i meteorologiska sammanhang med hjälp av strömlinjer. 
Ett sådant exempel är från NOAA där de 2008 publicerade strömlinjer över 
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vindförhållandet i Miami, Florida [34].  Att använda program för att räkna ut 
strömlinjer givet ett vektorfält har gjorts tidigare i form av programmet NaSt2D [35].  
Ingen tillämpning som räknar ut och visar strömlinjer på en surfplatta eller smartphone 
kunde hittas. De operativsystemen som undersöktes är de år 2013 två största mobila 
operativsystemen: [36] iOS [14] och Android [37].  



12 
 

3. Metod 
Detta kapitel går igenom hur problemen har angripits. Inledningsvis beskrivs 
litteraturstudier som har gjorts i området för att kunna utveckla applikationen samt 
algoritmen. Mellanliggande del ger en beskrivning av arbetsmetoderna som används. 
Avslutningsvis visas de problem som litteraturstudierna förutspådde.  

3.1 Litteraturstudier 
I början av arbetet genomfördes en litteraturstudie om GRIB [19], iOS [14], Objective C 
[38] och strömlinjer vilket var de områden som det krävdes kunskaper i för att kunna 
genomföra arbetet.  

3.1.1 iOS, MapKit och Objective C 
Då det saknades kunskaper om hur iOS [14] och Objective C [38] fungerade följdes en 
rekommenderad introduktionsguide skriven av Apple [39]. Guiden introducerar läsaren 
till grundstenarna i Xcode [40] och Objective C samt beskriver hur en grundläggande 
funktionalitet implementeras till en applikation. Guiden går igenom hur designen av 
användargränssnitt görs, samt hur enkla funktioner som listor implementeras. När den 
första guiden gåtts igenom följdes även guiden för hur linjer och områden ritas upp på 
kartor [41]. Denna guide passade bra in på arbetet som skulle utföras och gav en bra 
förståelse om de olika datatyperna associerade med Apples MapKit. Ett exempel av hur 
kartan i MapKit ser ut syns i figur 3.1. Även boken iOS7 Programming Cookbook av 
Vandad Nahavandipoor [42] användes, som gav exempel på lösningar i iOS såsom hur 
filer läses och hämtas.  
 

 

Fig. 3.1 En skärmdump av hur kartan i MapKit ser ut. [43] 

 

3.1.2 GRIdded Binary 
Kring GRIB fanns det redan en del färdig kod skriven av Johan Gustafsson [44] från 
MuchDifferent som arbetat med en prototyp av systemet. Till en början kontrollerades 
hur han använde GRIB-API:t och vilka nackdelar koden hade. Dessa fanns sedan i 
åtanke under utvecklingen. Det största problemet med koden var att den använde sig av 
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en funktion från GRIB-API:t som hämtade ut varje värde för sig, något som tog extremt 
lång tid. 
 
Efter en genomgång av den befintliga koden så lästes exempelkod från GRIB 
dokumentationen som använde sig av GRIB-API [20] för att få en uppfattning om hur 
anrop till detta API användes för att hämta ut grundläggande data. Därefter undersöktes 
metoder som kunde vara relevanta för att kunna effektivisera eller helt skriva om den 
befintliga koden. 
 
Information om GRIB-API hittades på ECMWFs hemsida [20]. Information om vilka 
nycklar och metoder som fanns var tillgängliga på ECMWFs hemsida, vilket var det som 
behövdes för att kunna läsa av information från GRIB-filer.  

3.1.3 Strömlinjer 
För att samla information om strömlinjer så lästes utdrag av föreläsningar från MIT [45] 
där de går igenom hur strömlinjer räknas fram.  
 
Efter att information hade samlats om hur strömlinjer fungerade så började en 
undersökning av vilka program som fanns som räknar fram strömlinjer. Detta för att 
kunna se hur andra har gjort för att lösa problemet och slippa “uppfinna hjulet igen”. Ett 
sådant program är NaSt2D [35]. NaSt2D är ett program skrivet i C för att räkna fram 
olika linjer från vektorfält, såsom strömlinjer, streaklines och pathlines. I och med att 
programmet var skrivet i C så fanns redan erfarenhet av språket från tidigare kurser 
[46] och kunde därmed lättare förstå koden. En ytterligare fördel med att koden var 
skriven i C var att det senare förhoppningsvis skulle kunna gå att använda den direkt i 
iOS utan att behöva ändras. 

3.2 Utvecklingsmetod och undersökningsmetod 
Som utvecklingsmetod i arbetet valdes en induktiv ansats. Detta då tillräcklig kunskap 
för att ställa upp tydliga hypoteser saknades. Detta ledde till att det först gjordes ett 
försök till ett system och utifrån detta så drogs en slutsats för det fortsatta arbetet. 
 
För att analysera arbetet så användes en kvalitativ metod i form av intervjuer med de 
anställda på MuchDifferent. Utifrån detta utvärderades resultatet och vid behov så 
gjordes ändringar till arbetet. 

3.3 Arbetsmodell 
Under arbetets gång arbetades på ett agilt sätt, det vill säga att arbetet skedde i 
iterationer och mindre regelbundna leveranser av systemet levererades och 
utvärderades [47]. Inslag av de agila arbetsmetoderna Scrum [48] samt Extreme 
Programming (XP) [49] användes i detta projekt.  
 

3.3.1 Scrum 
Scrum är en agil utvecklingsmetod som baseras på iterationer, så kallade sprintar som 
är max 30 dagar långa men oftast kortare [50]. I varje iteration börjar en produktägare 
eller produktansvarig att sätta upp mål för vad som ska bli klart under den kommande 
iterationen. Efter iterationens slut visas resultaten upp för produktägaren och mål för 
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nästa iteration planeras. Scrum involverar även fler element såsom dagliga möten och 
utvärdering av den tidigare iterationen som efterföljdes efter bästa förmåga [51]. 
 
Scrum valdes då ett möte med handledare skedde varje måndag. Detta blev ett bra 
tillfälle att visa det arbetet som utförts under den tidigare veckan samt ställa eventuella 
frågor om problem som uppkommit. Effekten av detta blev att det blev veckolånga 
iterationer där det under varje iteration sattes upp mål för vad som skulle vara avklarat 
till nästa möte. 

3.3.2 Extreme Programming 
Extreme Programming (XP) är en filosofi när det gäller programmering som förespråkar 
enkelhet. Enkelhet när det gäller hur lösningar är gjorda och hur variabler är döpta [49]. 
Att ofta integrera kod är också en del av XP, för att testa kompabilitet. Detta för att 
undvika att mycket kod har skrivits som sedan visar sig vara inkompatibel med 
varandra. XP är också ett sätt att strukturera arbetet, likt Scrum. Arbetet är uppdelat i 
iterationer där de viktigaste delarna väljs ut och arbetas med [51] 
 
XP användes då liknande arbete tillsammans skett tidigare och stor vana fanns av att 
använda en del aspekter från XP såsom parprogrammering, det vill säga att ena 
personen programmerar medan den andra personen hjälper till och påpekar fel som kan 
hända. XP förespråkar även enkel design av programmet och gemensam ägarskap av 
koden.  

 

Fig. 3.2. Flödesschema för en simplifierad 
modell av XP [49] 
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I figur 3.2 visas ungefär hur processen går till i Extreme Programming. Det börjar med 
att de funktioner som inte är färdiga undersöks, steg 1 i bilden. Bland dessa väljs de 
viktigaste ut (steg 2) och sedan börjar en planering av nästa iteration eller sprint (steg 
3). Arbetet börjar sedan på att försöka göra planer som verkar möjliga att genomföra 
(steg 4). Sedan börjar arbetet för att få en fungerande version av produkten med de nya 
funktionerna, vilket eventuellt kan betyda att vissa funktioner vänta till nästa sprint 
(steg 7). Det är viktigt att varje dag kommunicera med medarbetare om arbetet och 
uppmuntra varandra (steg 5 och 6) [49]. 
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4. Utveckling 
Följande del innehåller en teoretisk beskrivning av verktyg och programmeringsspråk 
som används vid projektet. 

4.1 Plattform 
Plattformen som applikationen utvecklas till är satt av uppdragsgivaren till iOS [14] på 
en iPad av generation 3 eller senare. Hårdvaran begränsas därför till dubbelkärnig 
processor med 1GHz frekvens och 1024MB minne [52].  
 
Operativsystemet iOS ger tillgång till en mängd funktioner. När datatyper och 
funktioner används tillhörande en viss importerad del, så kallade paket, börjar alla 
objekt med en förkortning av paketet. Exempelvis paketet Map Kit (MK) [53] ger 
tillgång till kartobjekt och börjar med MK. Nedan beskrivs de tre paketen som 
huvudsakligen används i arbetet. 

Foundation (NS) 
Foundation är ett standardpaket som automatiskt inkluderas i alla iOS projekt. Paketet 
tillhandahåller objekt som ses som så grundläggande att de bör vara en del av alla 
projekt för iOS. Exempel på sådana objekt är NSArray, NSString och NSNumber [54]. 

Core Location (CL) 
Core Location är ett paket som ger tillgång till platser och koordinater. Det objekt som i 
huvudsak användes från Core Location heter CLLocationCoordinate2D och är ett objekt 
för att lagra en koordinat enligt WGS 84 referens, det vill säga i latitud och longitud 
angivet i grader [55]. För sydlig latitud respektive västlig longitud används negativa tal. 

Map Kit (MK) 
Map Kit ger tillgång till många objekt och funktioner specifika för kartorna i iOS [53]. 
Exempel är objekt för att märka ut platser på kartan och markera hela zoner. Exempel 
på funktioner är att känna av vilket område av kartan som visas och vilken skala kartan 
som visas har. De objekt som användes från Map Kit heter MKPolyline och 
MKAnnotationView. MKPolyline används för att göra en linje på kartan mellan 
koordinater givna i flera CLLocationCoordinate2D:s. MKAnnotationView används för 
att sätta ut markeringar på kartan där platsen för markeringen specificeras via en 
CLLocationCoordinate2D, något som kommer att användas till att rita pilar på linjerna. 
Map Kit innehåller en funktion vid namn addOverlay [56], och med hjälp av den kan 
objekt läggas till som ett lager på kartan. Detta används för att lägga på strömlinjerna i 
form av MKPolylines på kartan. Funktionen removeOverlay [56] finns också, denna tar 
istället bort lagret av linjer som lades till. 

4.2 Utvecklingsspråk 
Koden skrivs till största del i Objective C [38], men vissa delar skrivs i C [57]. Objective 
C är programmeringsspråket som Apple använder för att utveckla program till OS X och 
iOS [38]. Objective C är ett objektorienterat programmeringsspråk på hög nivå, som i 
grunden bygger på C. En stor fördel är att det bygger på C i så pass hög grad att C kod 
och funktioner kan blandas med Objective C kod[ibid.]. Det medför att om en färdig 
lösning på ett problem finns att tillgå i C betyder det att det inte krävs någon 
modifikation för att kunna använda den med Objective C. 
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Syntaxen i Objective C är lik C men med vissa ändringar för att bättre passa arbete med 
objekt. Ett exempel på en sådan egenskap är vid skapandet av globala variabler [58]. 
Variabelns egenskaper kan sedan anges med syntaxen 
 
@property (“properties”) Object “O”; 
 
där “properties” är olika egenskaper för objektet “O”, exempelvis att objektet har 
egenskapen “atomic” eller “static”. För att skapa objekt används headerfiler med 
ändelsen .h vilket är samma som i C. Men istället för att specificera ett gränssnitt för 
vilka funktioner som finns i den tillhörande filen så fungerar en ensam headerfil som ett 
objekt. 
 
För att göra funktionsanrop används [object function:var variable2:var2] vilket kan 
jämföras med liknande anrop i C som hade gjorts object.function(var, var2) [59].  

4.3 Utvecklingsmiljö 
För att utveckla algoritmen för att räkna ut strömlinjer, samt för hämtning och 
hantering av GRIB-filer, används Xcode [40]. Xcode är en utvecklingsmiljö skapad av 
Apple med inbyggt stöd för iOS utveckling i programmeringsspråket Objective C [60], 
med hjälp av Cocoa Touch [61] ramverket som används av iOS enheter [62]. Objective C 
[38] är en påbyggnad av språket C [57], och Xcode har stöd för att kompilera och 
exekvera C kod.  

4.4 Versionshantering vid utveckling 
Under utvecklingen av systemet som beskrivs i rapporten användes BitBucket [18], för 
att kunna ha säkerhetskopior samt för att sedan kunna lägga ihop systemet med 
applikationen som har skapats av MuchDifferent. BitBucket är en gratis tjänst som är 
baserat på systemet Git för versionshantering [18]. Git möjliggör olika kommandon som 
kan utföras i utvecklingsmiljön vid ändringar av koden. Vanligtvis sker utvecklingen av 
varje del av systemet i en egen förgrening (eng. branch). Vid varje större ändring på 
koden görs en förbindelse (eng. commit). Git möjliggör att via en enkel översikt se 
framåt och bakåt mellan de olika förbindelserna och se vad som skiljer dessa åt. Detta 
visas i figur 4.1, där grönt är tillagd kod och röd borttagen kod. Vid en förbindelse kan 
det även göras en ryckbegäran (eng. pull request) där andra personer som arbetar på 
koden kan föreslå ändringar. När en del av systemet avses klar kan sammanfogningen 
av delarna ske enklare då det tydligt syns vad som skiljer mellan de olika 
förgreningarna. 
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Fig. 4.1 Sida vid sida jämförelse av en gammal förbindelse mot en ny. Fullstor bild finns att 
se i appendix 2 - Figur A.2.  

4.5 Problem 
Efter utförda litteraturstudier sammanställdes vilka problem som kunde förväntas 
uppkomma i de olika delarna av projektet. Alla problem relaterade på något sätt till att 
antingen få acceptabel prestanda eller ett visuellt bra resultat. 

4.5.1 Problem med GRIdded Binary Application Programming Interface 
Efter att ha prövat den befintliga prototypkoden så skulle vissa delar behöva skrivas om 
eftersom tiden det tog att läsa ut alla vindvärden ur en fil låg på cirka 60 sekunder och 
uppfattades således som alldeles för hög. Anrop till GRIB-API behövde skrivas om för 
att få en mer tidseffektiv hämtning av data, och på så sätt minska exekveringstiden. 

4.5.2 Problem i iOS Map Kit 
När guiden för Map Kit som Apple tillhandahöll undersöktes upptäcktes två saker som 
skulle kunna bli problem. Det första problemet var tiden det tog att rita upp linjer och 
det andra var att det inte fanns någon färdig funktion för att skapa linjer med skiftande 
färger. Båda dessa problem måste arbetas runt och lösningar hittas. 

4.5.3 Problem med strömlinjer 
Andra problem som kan uppkomma är prestandan i mån om att inte dra för mycket 
minne eller ta orimligt lång tid. Att få mjuka linjer utan skarpa kanter och få linjer som 
ger en bra uppfattning om att det är vind som visas måste också tas hänsyn till när 



19 
 

linjerna skapas. iOS har ingen färdig metod för att jämna ut MKPolylines, vilket leder 
till att en metod för att jämna ut dessa behövde skapas. 
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5. Utveckling och arbete 
Följande kapitel går igenom de mer praktiska aspekterna av arbetet samt 
tillvägagångssätt som använts för att lösa de olika problemen som uppkom.  

5.1 Arbetssätt 
Under utvecklingen valdes ett agilt arbetssätt genom veckolånga iterationer. Efter 
iterationerna sattes nya mål upp för vad som skulle vara klart inför nästa möte. I och 
med att BitBucket [18] användes för versionshantering var det lätt att få en överblick 
över hur projektet fortskred och vilka delar som var färdigutvecklade. 
Parprogrammering användes för att lösa de svåra problemen, medan de som verkade 
enklare utvecklades var för sig. 
Detta kan ses som en kvalitativ undersökning, då vi frågar ett litet antal personer 
ingående och ostrukturerade frågor för att ta reda på vilket resultat de strävar efter. 
Nedan följer en beskrivning av vad som färdigställts vid olika iterationer. I och med att 
iterationerna var förhållandevis korta [16], endast en vecka lång, så finns det inte en 
beskrivning för varje iteration då inget nytt hade färdigställts vid dessa möten. 

Möte 1 
Första möte med MuchDifferents kontaktperson. Ett första utkast av hur linjerna ska se 
ut (figur 1.2) tilldelas och en beskrivning ges av vad som förväntas av arbetet. 

Möte 2 
NaSt2D har undersökts och förslag ges på att förhoppningsvis kunna använda den 
färdiga källkoden i projektet som bas för algoritmen. Det förklaras även av handledaren 
att täckning för det mobila nätet finns på alla höjder som privatpiloter kan tänkas flyga 
[63]. 

Möte 3 
I och med att NaSt2D är tänkt för icke-statiska vektorfält, det vill säga vektorfält med 
olika information för varje tidpunkt, så krävs det stora modifikationer för att få koden 
att fungera för den statiska informationen som ges i GRIB-filen. Det beslutas att en helt 
ny algoritm ska skapas istället för att använda NaSt2D.  

Möte 6 
En algoritm har nu skapats som ritar upp ojämna linjer utan någon form av färgning 
beroende på hastighet. Exempel kan ses i figur 4.1. Dessa linjer kommer att behöva 
bearbetas mer då de är för ojämna i förhållande till hur uppdragsgivaren vill ha dem. 
Tiden för att skapa en enstaka linje ligger för närvarande på cirka 20 sekunder vilket ses 
som alldeles för högt då totala exekveringstiden för systemet då blir cirka 5 minuter. 

Möte 7 
Koden för att hämta GRIB-filen över internet istället för att använda en fördefinierad 
har utvecklats. Filen hämtas varje gång systemet körs och uppdateras inte vilket ses som 
dåligt optimerat. Det kommer behöva läggas till att filen uppdateras automatiskt när ny 
information finns tillgänglig. 
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Möte 9 
Vidare utjämning av algoritmen har nu lagts till. Uppdragsgivaren är nöjd med formen 
på linjen men det återstår fortfarande att göra algoritmen snabbare, sätta färg på 
linjerna utifrån vindhastighet samt lägga till pilar utifrån vindens riktning. GRIB-filen 
hämtas nu endast ifall väderdatan har uppdateras så ingen onödig hämtning sker. 

Möte 10 
Linjerna färgas nu utifrån vilken hastighet vinden har. Det har även lagts till att linjerna 
ändrar opacitet beroende på hastighet så de inte syns vid låga vindhastigheter. Det har 
även lagts till så att linjerna har pilar beroende på vindens riktning. 

Möte 12 
Algoritmen har nu optimerats. Tiden för att skapa en linje har gått från 20 sekunder till 
0,5 sekunder. Detta har gjorts genom att förbättra användningen av GRIB-API:n så att 
den hämtar all data samtidigt istället för att hämta data för en punkt i taget.  

5.2 Översikt av systemet 
Systemet består av tre stycken huvuddelar. Den första delen av systemet hämtar 
väderdatan och ser till att senaste datan alltid finns på enheten. Den första delen 
bearbetar också datan och gör så den på ett enkelt sätt kan läsas och hanteras. Den 
tredje delen är en algoritm som räknar ut strömlinjerna med datan från tidigare del. 
Den sista delen använder sedan strömlinjerna från algoritmen och ritar upp dem på 
kartan tillsammans med pilar som visar vindens riktning. De följande kapitlena 
beskriver dessa delar var för sig. 

5.3 Hämtning samt bearbetning av väderdata 
Följande del beskriver hur en GRIB-fil med väderdata hämtas från en server och hur 
den hålls uppdaterad på enheten. Sedan beskrivs hur datan bearbetas för att kunna 
användas i algoritmen. 

5.3.1 Hämtning samt hantering av GRIdded Binary fil 
Vinddatan som används tillhandahålls av yr.no [6]. För att vara säkra på att senaste 
datan alltid finns undersöks “Last-Modified”-taggen som tillhör filen som finns på 
servern. Genom att undersöka denna går det att bedöma när filen senast ändrades på 
servern och på så sätt bedöma om den senaste versionen är nedladdad eller inte. Om det 
visar sig att filen är nyare än den som finns på enheten kan den laddas ned och sparas 
på enheten med hjälp av funktionen NSURLRequest [23] som finns inbyggd i iOS [14]. 
Filen sparas i formatet “grb”, vilket är filformatet som GRIB-API [20] använder sig av. 
När filen har sparats på enheten kan sedan funktionen från GRIB-API:n användas för 
att ta reda på information om den nedladdade filen.  
 
Det första som måste göras är att skapa en pekare för att kunna använda den 
nedladdade GRIB-filen med funktioner från GRIB-API:n. Denna pekare används sedan 
av GRIB-API:n för att kunna använda sina metoder på filen. För att skapa en pekare till 
en fil skrivs 
 
grib_handle *handle = grib_handle_new_from_file(0, file, &error); 
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där ”handle” blir en pekare av typen ”grib_handle” till det som skapas av 
”grib_handle_new_from_file”. Den första parametern beskriver på vilket sätt filen ska 
öppnas, 0 är standard och används i detta fall. “file” är en variabel som innehåller 
sökvägen till GRIB-filen och “&error” är adressen till variabeln error som eventuella 
felmeddelanden lagras i om något skulle gå fel. 
 
För att få en uppfattning av vad en GRIB-fil innehåller behövs en del information. 
Informationen som behövs är: 

● Vilket datum som filen börjar på. 
● Storleken på “stegen” mellan datumen. 
● Vilka höjder som finns. 
● Vilka koordinater som finns beskrivna i filen. 

 
Informationen som behövs hämtas med funktioner inbyggda i GRIB-API:n [ibid.] som 
till exempel en funktion för att hämta alla höjder. Eftersom GRIB är ett generellt format 
som kan innehålla mer än bara vind, måste vinden sorteras ut från alla andra nycklar. I 
GRIB-filen är vinden uppdelad i två komposanter med nycklarna ”u” och ”v”. ”u” är 
hastigheten i nordlig led och ”v” är hastigheten i österled. Dessa kan hämtas genom att 
hämta nyckeln vid namn ”shortName” från GRIB-filen. Detta kan göras med funktionen 
 

grib_get_string(handle, "shortName", value, &len); 
 
som fungerar på samma sätt som när datumet hämtades. Efter att detta hämtas kan 
strängen “value” undersökas för att ta reda på om det antingen är nyckeln u eller v. Om 
det varken är u eller v kan denna nyckel bortses från. Därefter kan informationen som 
behövs hämtas. 
 
Vilket datum filen börjar på kan hämtas med funktionen 
 
grib_get_string(handle, "dataDate", value, &len); 
 
“grib_get_string” är en inbyggd funktion i API:n. Denna tar in en pekare, “handle”, som 
är samma som skapades tidigare. Den andra parametern är vilken nyckel som ska 
hämtas ut. I detta fall används nyckeln ”dataDate” som innebär att filens startdatum 
kommer att hämtas. Den tredje parametern, i detta fall “value”, är en sträng som värdet 
sedan kommer att lagras i. Den sista parametern är längden på strängen ”value”, det vill 
säga den maximala längden av något som kan hämtas. Denna är “&len”, en pekare till 
ett nummer av typen size_t. 
 
Höjderna som finns i filen kan hämtas på samma sätt med nyckeln level. 
 
Längden på stegen hämtas på liknande sätt, fast denna är ett nummer av typen long, 
vilken innebär att ”grib_get_long” måste användas istället för “grib_get_string”. Till 
detta används funktionen 
 
grib_get_long(handle, “step”, &step_size); 
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där nyckeln ”step” används och sparas i variabeln ”step_size” som är av typen long. 

5.3.2 Bearbetning av datan från GRIdded Binary filen 
Datapunkterna från GRIB-filen är uppdelade i två komposanter. Dessa görs med en 
Arcus tangens [64] funktion, en matematisk formel som räknar ut en vinkel med hjälp 
av två katetrar i en rätvinklig triangel [65]. Den funktion som används finns inbyggd i 
språket C vid namn atan2 [66]. Denna funktion tar in två parametrar och räknar ut 
riktningen av vinden i en punkt. 
Därefter används Pythagoras sats för att få ut hastigheten i en punkt. Detta görs genom 
att använda komposanterna som finns i GRIB-filen, kallade u och v. Hastigheten dessa 

representerar kan räknas med hjälp av √     , där u är ena vektorn och v är den 
andra. Detta resulterar i hypotenusan i triangeln som bildas av de två vektorerna, och 
detta blir hastigheten för vinden [67]. Med detta kan ett rutnät skapas av alla punkter 
bestående av deras hastighet och riktning. Detta rutnät kan sedan användas av 
algoritmen för räkna ut strömlinjer. 

5.4 Beskrivning av algoritmen  
Efter att datan hämtats och bearbetats kan algoritmen användas för att generera 
utjämnade strömlinjer som sedan kunde användas för uppritning på kartan. Följande 
del ger först en beskrivning av hur algoritmen funkar på en övergripande nivå för att 
sedan beskriva den på detaljnivå med utdrag ur koden. 

5.4.1 Översikt av strömlinjealgoritmen 
Till en början skapades ungefärliga linjer och sedan i de veckolånga iterationerna 
bearbetades linjerna till mer exakta och precisa linjer. 
 
Utveckling av algoritm för strömlinjerna 
Under de första iterationerna av arbetet utvecklades en algoritm som skapar grova 
linjer. Algoritmen började i kanten av det rektangulära området som data finns för i 
GRIB-filen. Den sparar koordinaten för den valda startpunkten och hämtar sedan 
vindens riktning i närmaste punkten som det finns data för. Algoritmen flyttar sig sedan 
i vindens riktning och lägger till den nya koordinaten i en länkad lista som innehåller 
alla besökta koordinater. Den upprepar sedan denna flyttning tills den hittar slutet av 
området med data. Dessa linjer har synliga skarpa kanter och är generellt sätt ojämna 
men de visualiserar ändå på ett primitivt sätt datan i filen.  

 

Fig. 5.1. Exempel på hur en ojämn linje kan se ut (t.v.) jämfört med 
en jämn linje (t.h.).  

 
För att detektera så att linjen inte har gjort en cirkel så kontrolleras att 
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vinkelförändringen av vindriktningen sen första koordinaten inte har uppgått till större 
än 360°. Ifall den har gjort det befinner sig linjen i en virvel och avbryts. Detta görs 
genom att ta differensen mellan vindens riktning i punkten där algoritmen befinner sig 
och i föregående punkt. Detta adderas till ett värde som visar vinkelförändringen. Koden 
för detta synes på de fem sista raderna i figur 5.2. 

Bézier-utjämning och interpolering 
För att reducera de skarpa kanterna och jämna ut linjerna tillämpas en Bézier-
utjämning vilket är en matematisk formel för att jämna ut skarpa kanter (se kapitel 2.7). 
Resultatet blev bättre men linjerna kunde ändå se märkliga ut. Detta då linjen kunde 
svänga fram och tillbaka i områden där två vindar möts (se figur 5.1). För att 
överkomma detta interpolerar algoritmen mellan de närmaste värdena. Efter att 
algoritmen började interpolera för att få mer exakta värden blev även linjernas former 
bättre.  
 
För att kunna färglägga linjen utifrån vindens hastighet delas linjen upp i små delar 
(cirka 50 delar per grad i latitud/longitud). Hastigheten mäts sedan i var 50:e punkt och 
för alla värden där emellan interpoleras hastigheten. Resultatet blir att när linjen ritas 
upp blir färgningen utan synliga kanter även om datan för vindhastigheten innehåller 
kanter. 
 
De koordinater som sätts som startpunkter för algoritmen sprids ut på jämnt avstånd 
mellan varandra inom området där det finns data i GRIB-filen. Avståndet blir tätare 
desto lägre skala det är på kartan. Ifall det redan finns en linje i närheten av platsen där 
en punkt placeras ut skapas ingen ny linje då denna nya linje skulle bli identisk med den 
redan existerande. 

Pseudokod för algoritmen 
Pseudokoden för algoritmen blir som följer, där algoritmens punkt är ett värde i latitud 
och longitud. Denna punkt flyttas i vindens riktning för att skapa strömlinjen. Hur långt 
punkten flyttas beror på vilken precision algoritmen har. Desto kortare den flyttas desto 
bättre precision har algoritmen men bättre precision innebär längre exekveringstid. 
 
Skapa en lista med startpunkten i 
Så länge algoritmens punkt är inom området där det finns väderdata{ 
 Läs av vindens riktning i punkten 
 Flytta punkten i vindens riktning till en ny koordinat 
 Lägg till de nya värdena punkten i listan 
 Om algoritmen går i cirklar: avbryt och gå till Bézier-utjämning 
} 
Tillämpa Bézier-utjämning på linjen 
 
  

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
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5.4.2 Detaljerad beskrivning av algoritmen 
Detta avsnitt ger en mer detaljerad bild av hur algoritmen fungerar, med praktiska 
exempel ur koden. 

Förklaring av innehållet i while-loopen i algoritmen 
Den första, grova algoritmen som designades baseras på en while-loop som har som 
krav att den nuvarande punkten (lagras i variablerna latitude och longitude) är innanför 
hörnen av området med data (lagras i variablerna upperRightLat, lowerLeftLat, 
UpperRightLong och lowerLeftLong). Dessa hörn skapar tillsammans en rektangel för 
området med väderdata. Den närmsta punkten med väderdata hämtas genom GRIP 
API:t med hjälp av funktionen 
 
[self averageDirection:latitude longitude:longitude] 
 
och delar sedan upp denna riktning i två komposanter med hjälp av cosinus och sinus 
[67]. En komposant för vindens hastighet i nordlig led och en för hastighet i österled. 
Dessa komposanter adderas sedan till respektive variabel (latitude för nordlig och 
longitude för österlig) och den nya positionen läggs till i en lista över alla koordinater i 
linjen. Efter att koordinaten lagts till kontrollerar en if-sats ifall linjen har ändrat 
riktning med ett varv sedan starten. Koden för detta blir 
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while(latitude <=upperRightLat && latitude>=lowerLeftLat && 
longitude<=upperRightLong && longitude>=lowerLeftLong){ 
        direction = [self averageDirection:latitude longitude:longitude]; //Hämta 
ut riktningen för den nuvarande koordinaten 
        dLat = cos(direction); //Dela upp i Latitud och Longitud komposant 
        dLong = sin(direction); 
        longitude = longitude + (dLong*scale)/stepSize;  //Flytta punkten i den 
hämtade riktningen 
        latitude = latitude + (dLat*scale)/stepSize; 
        CLLocation *coordinate = [[CLLocation alloc] initWithLatitude:latitude 
longitude:longitude]; //Skapa en koordinat med den nuvarande positionen 
        [points addObject:coordinate];//Lägg till koordinaten till linjen 
        directionChange = directionChange + (previousDirection - direction); 
//Räkna ut skillnaden av riktning sen senaste varvet i while-loopen 
        if(directionChange > (float)2*M_PI || direction < (float)-2*M_PI) 
            break; //Ifall ändringen är mer än 360 grader så avslutas linjen 
        previousDirection = direction; //Spara ner nuvarande värdet inför nästa 
varv 
    } 

Fig. 5.2 - Delen av algoritmen som skapar grunden för linjerna. Förklaring av variablerna: 

direction   Riktningen som vinden blåser mätt i radianer. 0 är norrut och π/2 är öster. 

dLat  Hur stor andel av vinden som blåser i riktningen norr till söder (latitud-led). 

dLong Hur stor andel av vinden som blåser i riktningen öster till väster (longitud-
led). Både dLat och dLong är negativa om riktningen är söder till norr 

respektive väster till öster. 

longitude  Longituden som algoritmen befinner sig i. Denna flyttar sig utifrån värdet på 
dLong.  

stepSize  Konstant som korrigerar hur långt varje steg av algoritmen är, det vill säga 
hur exakt den är. 

scale  Variabel vars värde ändras beroende på hur tätt mätpunkterna i GRIB-filen 
befinner sig. 

latitude  Latituden där algoritmen befinner sig. Denna flyttar sig utifrån värdet på 
dLat. 

coordinat
e  

Koordinaten för den nya punkten. Denna läggs till i en lista över vilka 
punkter som ska finnas i linjen. 

direction- Variabel för hur mycket riktningen har ändrats från ursprungsvärdet. Ifall 
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Change  den ändrats mer än 2π avbryts algoritmen då den rör sig i cirklar. 

previous-
Direction  

Den riktning senaste iterationen av algoritmen hade. 

 

Bézier-utjämning 
Bézier-utjämning används för att jämna ut linjen då den tidigare algoritmen skapade 
ojämna linjer. Koden för Bézier-utjämningen kan ses i figur 5.3 med smoothness som en 
variabel för hur jämn kurvan ska vara och array som en lista med kurvans punkter. 
Efter figuren följer en utförligare förklaring av koden. 

for(int i = 0; i <[array count]; i=i+3){//Kör från början till slutet av kurvan 
 //Hämta ut de fyra punkterna 
        p0 = [(CLLocation *)([array objectAtIndex:i]) coordinate]; 
        p1 = [(CLLocation *)([array objectAtIndex:i+1]) coordinate]; 
        p2 = [(CLLocation *)([array objectAtIndex:i+2]) coordinate]; 
        p3 = [(CLLocation *)([array objectAtIndex:i+3]) coordinate]; 
        for(double j = 0; j<smoothness; j++){ //Räkna ut “smoothness” stycken 
punkter 
            t = j*(1/smoothness); //Sätt ett värde på t 
  //Använd formeln för att få ut en ny punkt angivet i latitud och 
longitud 
            latitude = pow((1 - t), 3) * p0.latitude + 3 * t * pow((1 -t), 2) * 
p1.latitude + 3 * (1-t) * pow(t, 2)* p2.latitude + pow (t, 3)* p3.latitude;  
            longitude = pow((1 - t), 3) * p0.longitude + 3 * t * pow((1 -t), 2) * 
p1.longitude + 3 * (1-t) * pow(t, 2)* p2.longitude + pow (t, 3)* p3.longitude; 
 
            CLLocation *coordinate = [[CLLocation alloc] initWithLatitude:latitude 
longitude:longitude]//Skapa och lagra punkten i smoothArray som håller den mjuka 
linjen. 
            [smoothArray addObject:coordinate]; 
        } 
    } 

Fig. 5.3 - Bézierutjämning av en linje. Förklaring av variablerna: 

array En lista som innehåller alla punkter i linjen 

p(n) Variabler för att lagra de fyra stycken punkterna som används i 
utjämningen 

smoothness Konstant för hur jämn linjen ska vara. Högre värde ger jämnare linje 

t Parameter att använda i Bézier-formeln 
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latitude Ny latitud, framräknad genom Bézier-formeln 

longitude Ny longitud, framräknad genom Bézier-formeln 

coordinate Koordinat för den nya, framräknade, punkten.  

smoothArray Lista där den nya, utjämnade, linjen lagras. 

 

 
Koden i figur 5.3 börjar med att skapa en for-loop som exekveras lika många varv som 
det finns punkter i linjen. I loopen hämtas först de fyra stycken aktuella punkterna ut. 
Dessa punkter är de som kommer att användas i Bézier-formeln. Inuti huvudloopen 
finns en inre for-loop som kör lika många gånger som lagras i parametern smoothness. I 
och med att variabeln t ska gå med jämna steg mellan 0 och 1 sätts den till 
j*(1/smoothness) där j är vilket varv den är på i den inre for-loopen. Nya värden för 
latituden och longituden räknas ut utifrån Bézier-formeln och dessa nya värden läggs till 
i den länkade listan smoothArray. När koden har exekverats kommer smoothArray att 
innehålla den nya, jämna linjen. 

Interpolering mellan olika datapunkter 
I filen med väderdata som laddats ned endast har data var 0.5:e grad måste datan 
interpoleras ifall algoritmens punkt befinner sig mellan datapunkterna.  
 
Interpoleringen används för två saker: 

1. För att linjerna inte ska få skarpa kanter eller gå över varandra i punkter 
där olika vindriktningar möts. Interpoleringen gör att det inte blir några skarpa 
kanter utan att linjerna böjs samman mjukt. 

2. För att hastigheten inte ska få tydliga kanter när hastigheten ändras. Utan 
interpoleringen blir det en skarp kant när den aktuella hastigheten byts från en 
punkt till en annan men med interpolering blir denna övergång mjuk. 

 
I och med att vinddatan lagras i ett rutnät finns det alltid fyra stycken punkter att 
interpolera mellan och dessa fyra punkter utgörs av hörnen i en ruta i rutnätet. Följande 
stycke förklarar hur data kan interpoleras mellan två och fyra stycken punkter. 
 
För att interpolera mellan två punkter räknas det relativa avståndet mellan punkterna ut 
[68]. De två värdena som räknats fram används sedan för att vikta värdet av datan som 
är lagrat i punkterna. Exempelvis om punkt A innehåller värdet 3 och punkt B 
innehåller värdet 5 och algoritmen befinner sig 80 % av sträckan mellan A och B 
(närmast B) så blir det framräknade interpolerade värdet AB då 3*(1-0,8) + 5*0,8 = 4,6.  
 
I figur 5.4 visas ett tillvägagångsätt för att interpolera mellan fyra punkter. Samma 
tillvägagångssätt som tidigare används men för två punkter åt gången tills endast en 
punkt återstår. För att exempelvis interpolera på punkterna A, B, C och D räknas först A 
och B ut till en ny punkt AB på samma sätt som i det tidigare exemplet. C och D skapar 
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tillsammans punkten CD på samma sätt. De två punkterna AB och CD interpoleras 
sedan tillsammans för att skapa en punkt av de fyra stycken ordinarie punkterna. 

 

Steg 1. Relativa avståndet till punkterna A och B samt till punkterna C och mäts. Dessa 
punkter interpoleras samman och skapar nya värden i punkterna AB och CD. 

 

 

 

Steg 2. Relativa avståndet till de nya punkterna mäts. Dessa punkter interpoleras samman 
och skapar det slutgiltiga värdet. 

 
 

 
Steg 3. När alla punkter interpolerats samman kan ett slutgiltigt värde avläsas. 

 
Fig. 5.4 Stegvis interpolering av fyra stycken värden. 

 

Ett fullständigt flödesschema över strömlinjealgoritmen kan ses i Appendix 1 - 
Flödesschema för algoritmen. 

5.5 Uppritning av linjer 
Efter tillämpning av strömlinjealgoritmen (se kapitel 5.4) som räknar ut linjerna och 
returnerar dem som MKPolylines [69] så sker förberedande för uppritning av linjerna. 
MKPolylines som erhållits från algoritmen läggs till i en lista, som sedan kan ritas upp 
med funktionen addOverlay [56] genom att skriva 
 
 
for(int i = 0; i <[arr count];i++) 
            for(int j = 0; j < [[arr objectAtIndex:i] count]; j++) 
                [self.mapView addOverlay:[[arr objectAtIndex:i] objectAtIndex:j]]; 

 
 

B = 5            D = 2 

A = 3    C = 4 
 

AB = 4,6   CD = 2,4 

ABCD = 3,5 
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Med hjälp av två stycken for-loopar ritas linjerna ut. Det är ungefär 50 stycken linjer av 
formatet MKPolyline, och dessa itereras i den yttre for-loopen. Sedan, eftersom varje 
MKPolyline [69] består av ett antal polygoner, behövs en till for-loop som itererar dessa. 
Detta innebär att varje polygon i varje linje läggs till i ett lager med funktionen 
addOverlay.  
 
För att sedan ta bort linjerna från kartan används samma nästlade for-loopar, som tar 
bort samma linjer som ritades upp. 
 
 
for(int i = 0; i <[arr count];i++) 
       for(int j = 0; j < [[arr objectAtIndex:i] count]; j++) 
            [self.mapView removeOverlay:[[arr objectAtIndex:i] objectAtIndex:j]]; 

  
 
 
För att rita upp pilar används MKAnnotations [70]. Dessa annotationer är en del av Map 
Kit [53] och det går enkelt att göra dessa med en egenvald bild som placeras på 
godtyckliga punkter på linjerna.  
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6. Presentation av produkt 
Kommande kapitel visar upp det visuella resultatet från produkten och jämförelse med 
endast vindpilar. Först visas flödesscheman upp över hur applikationen fungerar i sin 
helhet.  

6.1 Produktflödet 
När applikationen startas så möts användaren av gränssnittet som visas i figur 6.4 men 
utan att linjerna är aktiverade. I figur 6.1 beskrivs hur det i bakgrunden exekveras kod 
för att hämta data, räkna ut strömlinjerna och förbereda strömlinjerna för uppritning.  
 
Första steget i programflödet är att användaren väljer att starta appen (Appen startas). 
Nästa steg kontrollerar om väderdata nyare än vad som finns på enheten finns 
tillgänglig (Finns nyare väderdata att hämta?). Om nyare data finns tillgänglig hämtas 
denna (Hämta ny data), annars används filen som redan finns (Implicerat av pilen Nej). 
Filens metadata undersöks sedan och antalet datum i filen samt antalet höjder i filen 
undersöks (Undersök filens metadata). I nästa steg delas filen upp ifrån metadatan så 
att varje höjd och varje datum är var för sig (Dela upp filen i datum och höjd). Varje 
datum och höjd läggs i separata listor så att man kan ange en specifik höjd vid ett 
specifikt datum att använda i algoritmen. Dessa listor används i nästa steg utav 
strömlinjealgoritmen som skapar strömlinjerna utifrån datan (Applicera 
strömlinjealgoritmen). Steget efter gör om dessa linjer så att de är färdig att ritas upp på 
kartan (Skapa linjer av punkterna som algoritmen skapat). I nästa steg läggs pilar till 
med jämna avstånd på linjen (Lägg till pilar med jämna mellanrum på linjerna) och 
linjerna är nu färdiga att presenteras för användaren. Sedan väntar den på att 
användaren ska begära att linjerna ritas upp (Vänta på att använaren vill visa vind).  
 
Om användaren trycker på knappen för att visa vind så ritas linjerna upp med den 
förvalda höjden och datumet (Användaren trycker på knapp för att visa vind & Rita upp 
linjerna och pilarna på ett lager över kartan). 
 
Om användaren byter höjd eller datum med något av skjutreglagen så ritas linjerna upp 
för den angivna höjden och datumet (Användaren byter höjd eller datum m.h.a. 
skjutreglaget & Rita upp linjerna och pilarna med nya höjden och/eller datumet). 
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Fig.6.1 Ett simplifierat flödesschema över hur applikationen körs. 
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6.2 Jämförelse mellan strömlinjer och vindpilar 
För att ge en uppfattning om skillnaden mellan hur mycket information som kan tas upp 
och hur mycket som förloras, presenteras bilder som jämför ett område med vindpilar 
och samma område med strömlinjer. En jämförelse över hur det set ut i programmet 
zyGrib [11] samt hur det ser ut med implementationen av strömlinjer ses i figur 6.2. 
Vindpilarna till vänster ger en mer detaljerad bild, men det är svårare att se helheten 
utan att behöva undersöka många pilar. Linjerna till höger uppoffrar en del av denna 
detaljrikedom för att snabbt ge en överblick över vindförhållandet. 

 

Fig. 6.2. En jämförelse mellan pilar i zyGrib (till vänster) och linjerna i applikationen (till höger). 
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6.3 Bilder från prototypen 
Följande del innehåller ett antal bilder på gränssnittet med strömlinjer uppritade. 

 
Fig. 6.3. En bild på det färdiga gränssnittet med strömlinjer uppritade.  

 
Knapp markerad med 1, längst ner till vänster i figur 6.3, styr uppvisning av väder (på 
bilden ej aktiverad). Knapp nummer 2 aktiverar vindlinjer (på bilden aktiverad). Knapp 
nummer 3 visar tidscirklar, det vill säga hur långt användaren kommer åt alla riktningar 
på en timmes flygtid (på bilden ej aktiverad). Knapp 4 visar flygzoner (på bilden ej 
aktiverad). Knapp 5 byter mellan satellitkarta. Play-knappen, markerad med nummer 6, 
spelar upp alla datumen i tät följd för att användaren ska kunna se hur vinden ändras 
över tid. Skjutreglaget bredvid play-knappen väljer vilket datum som ska visas och 
knapp nummer 7 döljer eller visar höjdreglaget (på bilden aktiverat). Skjutreglaget i 
högerkant styr vilken höjd som har valts.  

  1         2         3        4        5           6                                           7 
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Fig. 6.4. En närbild på Storbritannien och Irland med dolt höjdreglage. 

I figur 6.4 syns en mer inzoomad vy. Desto mer inzoomad användaren är, desto fler 
linjer visas och ger därför en högre detaljnivå på hur vinden blåser. Denna bild 
innehåller fler linjer inom ett mindre område jämfört med figur 6.3. Fler linjer ger en 
bättre representation av hur vinden blåser på lokal nivå jämfört med en vy över hela 
Europa som bara visar trender. På denna bild är höjdreglaget dolt, men höjden som 
visas är samma höjd som tidigare valts och med ett tryck på knappen längst ned till 
höger kan höjdreglaget visas. 
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6.4. Resultat 
Det är svårt att mäta just hur effektivt en strömlinje representerar vind, men att 
använda sig av endast vindpilar är inte särskilt intuitivt och det är svårare att se mönster 
i vinden jämfört med strömlinjer. Däremot innehåller strömlinjer oundvikligen mindre 
information än ett rutnät med vindpilar, eftersom det inte kan vara strömlinjer över 
hela kartan. Detta är en viss nackdel för strömlinjer, men det är även det som gör att det 
blir enklare att få en snabb överblick utan att behöva analysera stora delar av kartan, 
som kan behövas när vindpilar används.  
 
I och med att iOS har inbyggda funktioner för kartor och att rita objekt såsom linjer 
kunde strömlinjerna representeras på ett sätt som var mycket likt det som algoritmen 
räknade ut. Prestandan ses från vår uppdragsgivare som fullt tillräcklig då 50 linjer med 
sammanlagt 10 000 punkter tar cirka 0,5 sekunder att räkna ut. Prestandan 
tillsammans med tiden det tar att ladda ner en fil ger en exekveringstid på cirka 20 
sekunder för en GRIB-fil över hela Europa som visar ungefär tre dagars vind med 
mätdata för var tredje timme. 

6.4.1 Krav 
De flesta av kraven kan ses som lösta, men det fanns också krav som inte löstes. 

Lösta krav 

 Systemet använder sig av strömlinjer för att visualisera vinden 

 Linjerna har pilar för att visa vindriktning  

 Linjerna är färgade och färgerna representerar vindhastighet. 

 Om möjligt börjar eller slutar inga linjer där användaren tittar. 

 Fler linjer syns när kartan är inzoomad för att ge bättre detaljstudering av platser. 

 Använder yr.no [6] eller NOAA för att hämta väderdata. 

 BitBucket används för versionshantering. 

Krav som inte är lösta 

 ”Vindfjädrar”, markeringar på linjen som visar hastighet, ska finnas. 

 Linjerna och pilarna ska ändra transparens vid låga vindhastigheter. 
 

”Vindfjädrar” som markerar hastighet på linjer med hjälp av små markeringar, hann 
inte läggas till. Linjerna ändrar transparens vid låga vindhastigheter, men inte pilarna. 
  



37 
 

7. Slutsatser 
Uppsatsen beskriver arbetet med att visualisera vind till en enhet som använder 
operativsystemet iOS. Att visualisera vind på ett lättförståeligt sätt är en svår uppgift. 
Vinddata finns ofta beskrivet i ett stort rutnät med jämnt fördelade punkter där 
användaren kan se vindstyrka och riktning. Detta kan vara svårt att använda vid 
flygning på grund av hur många detaljer som visas. Ett sätt att visualisera vind är att 
använda så kallade strömlinjer där man undersöker hur vinden blåser i stora drag och 
ger användaren en överblick istället för en detaljerad vy. Strömlinjer visar fortfarande 
vindstyrka och riktning, men är lättare att få en överblick av utan att behöva analysera 
hundratals vindpilar. Det är svårt att få en bra detaljnivå då idén är att slippa se onödig 
information samtidigt som all viktig information måste komma med.  
 
Vinddatan från vädertjänster såsom yr.no uppdateras kontinuerligt, och i luften finns 
inte alltid en bra internetuppkoppling. Att få den senaste datan är viktig, eftersom 
vindarna snabbt kan vända och stormar kan uppstå med liten eller ingen varning.  
 
Examensarbetet beskriver arbetet med att ta fram en prototyp på ett system som kan 
ladda ned senaste väderdata och visualisera vinden med hjälp av en algoritm. 
 
Problemet angående grafiken, att välja vilka startpunkter som ska användas för 
algoritmen, har lösts delvis. Lösningen som användes gav ett bra resultat, men andra 
lösningar har inte prövats och kan därför inte jämföras. Problemet med hårdvaran kan 
anses löst (se kapitel 7 Resultat), prestandan är enligt MuchDifferent godkänd. Det sista 
problemet, att det inte alltid finns bra täckning i mobila nätet vid flygning, är något som 
inte har kunnat testas och kan därför inte anses som löst. 
 
Syftet var att beskriva hur GRIB-filer kan avkodas samt att skapa en algoritm för att 
presentera vinddata på ett enkelt sätt på en iOS enhet. Syftet har uppnåtts då båda 
delarna har beskrivits i stor del av uppsatsen.  
 
Målet, att skapa den delen av MuchDifferents applikation som visualiserar vinddata, har 
uppfyllts eftersom MuchDifferent har valt att implementera delsystemet i applikationen. 
 
På grund av att systemet inte är färdigställt än så har MuchDifferent inte kunnat göra 
någon sorts marknadsundersökning och har därför inte valt någon prispunkt för 
produkten. Det är inte heller klart hur mycket mer arbete som kvarstår innan den 
färdiga produkten kan levereras, något som kan påverka priset. Uppsatsen kan vara en 
grund för personer som vill utveckla system som använder algoritmer för flöden i form 
av strömlinjer, uppritning av linjer på kartor i iOS, eller hämtning av data från en server. 
Eftersom prototypen inte har skickats ut eller distribuerats till piloter är det svårt att se 
vilken påverkan den har, till exempel på miljön. Det är möjligt att antalet privatpiloter 
ökar om appen innebär en minskad kostnad för att flyga, vilket i sin tur skulle påverka 
miljön med mer utsläpp. På grund av att ingen marknadsundersökning eller testning 
har utförts är det svårt att dra en slutsats angående den hållbara utvecklingen.  
Enligt MuchDifferent har de tänkt vidareutveckla applikationen innan den släpps som 
färdig produkt istället för att sälja prototypen som en färdig produkt, en risk som 
konstaterades angående etiken runt arbetet. 
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Arbetssättet och metoden som valdes för arbetet har visat sina för- och nackdelar. Att 
använda en induktiv metod gav ett bra resultat tack vare att vi kunde göra en algoritm 
och sedan förbättra den. Jämför detta med att använda ett deduktivt tillvägagångsätt 
som antagligen hade blivit svårare att få kritik och kommentarer på under arbetets gång. 
Den induktiva metoden gick alltså väl samman med det agila arbetssättet. 
 
De agila arbetssätten Scrum och Extreme Programming användes, men inte alla delar av 
dem. De delar som användes var: 

 Sprintar (Scrum och XP) - Varje vecka sågs som en kort sprint med individuella 
mål. Efter varje sprint skedde ett möte med MuchDifferent då vi fick reda på vad 
de tyckte om arbetet som utförts. 

 Parprogrammering (XP) - Vi var två som arbetade på prototypen och då språket 
Objective C var nytt för oss båda så var parprogrammering lämpligt att använda. 

 Gemensam ägarskap av koden (XP) - Efter att koden ändrats så publicerades 
ändringen till BitBucket. Detta gjorde att på de delar som inte gjordes i par så 
båda visste hur arbetet gick för den andra personen. 

 Enkel design av programmet (XP) - I systemet valdes alltid den enklaste 
lösningen på problemet. Alla variabler döptes till tydliga namn som angav vad de 
gjorde och få onödigt komplexa lösningar användes. 

 
Den största delen av dessa kommer från XP. Detta till stor del för att XP är en mer 
programmerares syn på agila metoder som innehåller det mesta som finns i Scrum. 
Scrum rekommenderas för grupper med 5-9 personer [16] medan XP rekommenderas 
för 2-12 [71]. 

7.1 Evaluering 
Som evaluering överlämnades prototypen till MuchDifferent som fick ge ett omdöme av 
arbetet. 
 
”Arbetet är väl utfört och vi är nöjda med resultatet även om vissa krav ännu inte är 
uppfyllda. Formen och utseendet på linjerna ger i vår mening en bra bild av hur 
vinden rör sig och är likt det vi förväntade oss. Testning av applikationen kommer ske 
under sommaren 2014 och vi får då veta om vår uppfattning delas av piloterna i 
testgruppen.” – Anders Hedberg Magnusson, 2014 
 
Omdömet är positivt men tyvärr kunde inte alla krav som ställts uppfyllas. De ser 
arbetet som en bit på vägen till en färdig produkt men med funktioner kvar att tillägga 
för att den ska ses som färdig. De krav som inte färdigställts listas i kapitel 7.1 Krav. 

7.2 Diskussion 
Efter detta arbete finns nu en redogörelse för hur en algoritm i iOS kan utvecklas och 
hur ett externt API kan implementeras i tidigare nämnd algoritm. Arbetet och 
uppsatsen som skapats har flera nackdelar, till exempel är uppsatsen väldigt specifik för 
hur utveckling sker i Map Kit. Att skapa en algoritm för andra grafiska element i iOS 
såsom Core Graphics [72] beskrivs inte. Detta gör att uppsatsen är väldigt nischad inom 
användningen av grafiska element. En annan nackdel är att ingen undersökning har 
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gjorts som visar på att strömlinjer ger en bättre upplevelse av vinden jämfört med att ha 
ett rutnät med pilar. Det kan vara så att strömlinjer kanske inte är det bästa sättet att 
visualisera vind, utan att något annat sätt att visualisera är bättre. 
 
Algoritmen är endast utvecklad för Nordens väderförhållanden och har inte testats på 
annat än centrala Europa. Det är möjligt att algoritmen skulle fungera i Nordamerika, 
men detta har inte testats. Eftersom vindarna är något annorlunda i Amerika än i 
Europa så kan det krävas justeringar för att algoritmen ska fungera korrekt. I USA 
används även ett annat mobilnät än det som används i stora delar av Europa, vilket kan 
innebära problem att ladda ned väderdata vid flygning. 
 
Frågeställningen “Hur kan man skapa en algoritm som presenterar senast uppdaterad 
väderdata på ett tydligt och enkelt sätt?” har till viss del besvarats. En algoritm har 
skapats som kan visa vind i form av strömlinjer. Denna kan också ritas upp på en iPad, 
om än med något under förväntningar när det gäller prestanda. GRIB-filer kan hämtas 
från en server, och senaste data kan kontrolleras och hämtas i intervall som kan väljas 
efter behov. Eftersom inga användarstudier gjordes så är åsikterna om strömlinjerna 
endast våra subjektiva iakttagelser. Det återstår fortfarande testning och validering av 
prototypen innan det kan ses som en färdig produkt. 

7.3 Fortsatt arbete 
Det finns andra algoritmer för att räkna ut strömlinjer, till exempel NaSt2D [35], som 
skulle kunna testas och jämföras med den befintliga algoritmen. Därefter kan man se 
om det finns något skillnad i prestanda eller om resulterande strömlinjerna blir 
annorlunda. 
 
En användarstudie som går igenom olika sätt att visualisera vind skulle kunna sättas 
upp. Denna studie undersöker ifall strömlinjer verkligen är det bästa sättet att 
visualisera vind eller om det finns något bättre sätt att göra detta. Den enda 
undersökning som gjorts från MuchDifferents sida är att strömlinjer är bättre lämpat än 
ett rutnät med pilar [63]. 
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Appendix 1 - Flödesschema över strömlinjealgoritmen 

 

Fig. A.1 Flödesschema över hur strömlinjerna räknas ut.  
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Appendix 2 - Fullupplösning av vyn i BitBucket 

 
Fig. A.2 Förstorad bild av vyn i bitbucket  



48 
 

 


