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Studenter utvecklar POI-tjänst för mobiltelefoner

Studenter vid Uppsala universitet har under hösten utvecklat en tjänst som visar
önskade platser p̊a en karta, direkt i vanliga mobiltelefoner.

Point of interest (POI) är ett begrepp som används i olika former av navigationsutrust-
ning för att beteckna platser som kan vara intressanta för en användare. Exempel p̊a POI
är positioner för bensinstationer, hotell, affärer och fartkameror. Under hösten har tolv stu-
denter vid Uppsala universitet utvecklat en tjänst som ritar ut s̊adana platser p̊a en karta i
en vanlig mobiltelefon.

Till skillnad fr̊an dagens navigationsutrustningar där platserna är statiskt inlagda, upp-
muntrar den nyutvecklade tjänsten användare att själva lägga in platser och dela med sig
till andra användare. Användare kan skapa sina egna intressegrupper, dela POI med varan-
dra och kommentera eller betygsätta andras POIar.

- Organisationer skulle kunna använda tjänsten som en distributionskanal för
b̊ade kunder, allmänheten eller medlemmar. Samtidigt kan exempelvis en grupp
sportfiskare utnyttja samma tjänst för att dela fiskeställen med varandra. Det
kommer säkert att uppkomma användningsomr̊aden vi inte ens tänkt p̊a än, säger
Daniel Nibon, projektledare för studentgruppen.

För att bestämma en telefons position och kunna presentera omkringliggande POI används
idag oftast GPS, som ännu inte är vanligt förkommande i mobiltelefoner. Utöver GPS har
studenterna därför valt att utnyttja information fr̊an GSM-nätet.

- Varje GSM-mast har ett unikt id-nummer som vi använder för att räkna ut
i vilket omr̊ade användaren befinner sig. Metoden kan uppskatta positionen med
n̊agra hundra meters noggrannhet, vilket är fullt tillräckligt för att presentera
intressant information om omgivningen till användaren.

Projektet har utförts som en 15-poängs kurs för fjärde̊arsstudenter p̊a Datavetenskapligt pro-
gram vid Institutionen för informationsteknologi i samarbete med företagen Mobile Arts och
Street Media 7. Målet med kursen är att ge studenterna insikt i hur ett stort mjukvarupro-
jekt bedrivs, fr̊an order till leverans, samt att ge fördjupade kunskaper i programmering och
systemutveckling. Projektm̊alet har i år varit att skapa en prototyp med förhoppningen att
det ska leda till en färdig produkt i framtiden.

Den 12 januari klockan 13.15 redovisas studentprojektet i MIC-aulan p̊a Polacksbacken i
Uppsala.
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• Paul Pettersson, Kursansvarig lärare, Uppsala universitet, paul.pettersson@it.uu.se,
0704-250694
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