
 

Examensarbete 
Cracking the search in Open Street Map 

Bakgrund 
Appello utvecklar kart- och navigationstjänster. Tjänsterna bygger på kartdata från olika leverantörer 

som t.ex. HERE och Tomtom. De senaste åren har OpenStreetMap (OSM) fått mer och mer 

uppmärksamhet och många företag har gått över till att i ökande grad använda sig av OSM. OSM är 

ett öppet kartdata och gratis att använda. Insamlingen av datat sköts av en världsomspännande 

ideell organisation och upplägget är inte olikt Wikipedias där ett stort antal personer bidrar och 

dessutom verifierar varandra.  

För att kunna utföra operationer på kartdatat så finns en mängd Open Source-verktyg tillgängliga, 

t.ex. för kartgenerering, ruttberäkning, sökning o.s.v. Ett av de mest använda verktygen för just 

sökning är Nominatim. Nominatim presenterar ibland oväntade och felaktiga sökresultat  vilket dels 

beror på brister i kartdatat och dels på begränsningar i verktyget. Den allmäna uppfattningen är att 

de tillgängliga verktygen inte riktigt uppfyller de förväntningar och krav som finns från såväl industri 

som slutkonsumenter och många initiativ finns för att förbättra verktygen och titta på alternativa 

lösningar. 

Syfte 
Examensarbetet syftar till att göra kvalitativa undersökningar av tillgängliga verktyg som finns för sök 

i OSM-data. Syftet är också att identifiera de brister som finns i verktygen och hitta och föreslå 

förbättringar. Ett sådant exempel kan vara t.ex. hur man programmatiskt interpolerar mellan kända 

husnummer längs en väg. Ett annat viktigt område är hur man baserat på sökord samt andra 

omständigheter gör en korrekt ranking av sökträffarna. 

Uppdragsbeskrivning 
Målet med examensarbetet är att identifiera de största bristerna med nuvarande sökverktyg för 

OpenStreetMap samt föreslå förbättringar. För att åstadkomma önskat resultat kan förslagen bygga 

på kombination av olika verktyg eller utveckling av nya verktyg. 

Examensarbetet får innehålla implementation av någon utvald förbättringsåtgärd men det viktigaste 

är identifiering av problemen och förslag på förbättringsåtgärder. 

Utvecklingen får även ske inom ramen för de pågående Open Source-projekt som finns inom 

området om tillämpligt. 

Utbildning/linje/inriktning 
Detta examensarbete är lämpligt för en eller två studenter med datavetenskaplig inriktning gärna 

från Civilingenjörsprogrammen eller motsvarande utbildning. Programmeringsvana i Java är ett krav. 
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