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Abstract 
SWECO Position had an idea of georeference digital photos, by linking the time tags from the 
photos and from a GPS track log together. With this link, the photo gets a pair of coordinates 
and can be symbolized on a map. 
 
The purpose of this final year project was to investigate if an application like this could be 
interested for the market, and if so, how it could work. The goal of this project is to present a 
method for georeference photos, along with a prototype application to show that it can be 
done. 
 
By interviewing some companies in the market, it turns out that an application like this might 
be of interest. A process description was created to show which steps is a part of the process 
and how they ought to be implemented.  
 
Existing programs has been studied and compared with different kinds of self-programmed 
applications. The result is that the choice of program should be a self-made one without an 
integrated map client. 
 
The major part of the project has been to develop a prototype application that’s working, but 
not perfectly. Some details have to be improved for full operation. The development has been 
based on a revised process description and some user cases. 
 
The conclusion of this project is that it has been successful, since there is a description of the 
method used to georeference digital photos along with a prototype application, showing that 
the method works. 
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Sammanfattning 
SWECO Position har kommit med idén att skapa en georeferering av digitala foton. Tanken 
är att utnyttja tidpunkten som lagras i ett digitalt foto samt tidpunkten för spårpunkter i en 
GPS. Genom att matcha dessa tider kan en koordinat kopplas till varje foto och fotot kan 
sedan via en symbol presenteras på en kartbild. 
 
Examensarbetets syfte är att undersöka om det finns intresse för en sådan applikation på 
marknaden och hur den i så fall skulle fungera. Målet är att projektet skall presentera en 
metod för hur man går till väga för att georeferera foton, tillsammans med en prototyp som 
visar att det fungerar praktiskt.  
 
Genom intervjuer har det framkommit att det finns ett intresse för en applikation som kan 
georeferera foton. En processbeskrivning har tagits fram för att få en bild över hur processen 
borde se ut och hur de olika momenten ska genomföras. 
 
Program på marknaden har studerats och jämförts med olika varianter av egenprogrammerade 
applikationer. Genom att ställa upp viktmatriser kunde beslut tas om vilket alternativ som 
borde väljas och valet föll på en egen applikation utan kartklient. 
 
Stor del av examensarbetet har sedan ägnats åt att utveckla denna applikation som i nuläget 
fungerar som en prototyp då det fortfarande finns detaljer som behöver förbättras för att den 
ska fungera fullt ut. Till grund för utvecklingen har användningsfall och en reviderad version 
av processdokumentet använts. 
 
Slutsatsen blir att målet med examensarbetet är uppfyllt då en metod för hur man kan gå 
tillväga för att georeferera foton är framtagen tillsammans med en prototyp som visar att det 
fungerar praktiskt. 
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1. Introduktion 

SWECO Position har kommit med idén att skapa en georeferering av digitala foton. Tanken 
är att utnyttja tidpunkten som lagras i ett digitalt foto samt tidpunkten för spårpunkter i en 
GPS. Genom att matcha dessa tider kan en koordinat kopplas till varje foto och fotot kan 
sedan via en symbol presenteras på en kartbild. 
 
Examensarbetets syfte är att undersöka om det finns intresse för en sådan applikation på 
marknaden och hur den i så fall skulle fungera. Målet är att projektet skall presentera en 
metod för hur man går till väga för att georeferera foton, tillsammans med en prototyp som 
visar att det fungerar praktiskt. 
 
Examensarbetet omfattar inte en fullständig kundundersökning/behovsinventering utan 
genomförs endast genom ett antal intervjuer. Examensarbetet har inte som mål att ta fram en 
färdig applikation utan är avgränsat till en prototyp där metoden visas fram. Det innebär att 
viss funktionalitet kommer att saknas och de funktioner som prioriteras bort omnämns i 
kapitel 4.2. Slutsatser/Framtid.  
 
För att förstå principen ges här ett användningsområde för privat bruk. 
 

”Du är en ivrig fotograf på vandringssemester och naturligtvis fotar du allt av intresse. 
Du har även med dig en enkel GPS eftersom du vill kunna följa och också spara vägen 
du går. När semestern är över och du tittar på alla foton märker du att det är svårt att 
minnas var det var som du till exempel stod öga mot öga med renhjorden. Som tur är 
har du en applikation som enkelt kan matcha varje foto med den spårpunkt som ligger 
närmast i tid. Du väljer att visa resultatet som en webbsida med bland annat en klickbar 
kartbild som ger information om varje foto. Webbsidan publicerar du sedan på Internet 
för att även mormor och morfar ska kunna följa din vandring” 

 
I examensarbetet är det dock det professionella användandet som är av intresse. Ett tänkbart 
scenario kan till exempel vara i ett uppdrag där lämplig dragning av en ny väg ska utredas.  
 

”Flera alternativa sträckningar för vägen är aktuella och fältbesök genomförs för att 
studera området på plats. Anteckningar och foton tas för att tillbaka på kontoret kunna 
värdera de olika alternativen. Fotona är lättillgängliga genom den klickbara karta som 
applikationen skapar och det underlättar att studera fotona för att komma ihåg hur det 
såg ut på de olika platserna. När informationen som ska ligga till grund för beslut är 
sammanställd ska den också presenteras för beslutsfattare. I den rapport som skrivs är 
det enkelt att infoga kartbilden med numrering för de olika fotona. I texten beskrivs 
sedan olika platser med hjälp av kartbilden och med infogade foton.” 
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2. Genomförande/Material och metoder 

Projektet inleddes med intervjuer för att undersöka intresset för en applikation som kan 
georeferera foton. Efter att det framkommit att det finns ett visst intresse togs 
processbeskrivning fram för att få en bild över hur processen borde se ut och hur de olika 
momenten ska genomföras. 
 
Program på marknaden studerades och jämfördes med olika varianter av egenprogrammerade 
applikationer. Genom att ställa upp viktmatriser kunde beslut tas om vilket alternativ som 
borde väljas. 
 
Valet föll på en egen applikation utan kartklient och denna har sedan utvecklats för att kunna 
visa upp en metod för att georeferera digitala foton. Till grund för utvecklingen har 
användningsfall och en reviderad version av processdokumentet använts. 
 
Det här kapitlet inleds med en förklaring av termer som förekommer i rapporten. Därefter 
anges vilken programvara, hårdvara samt material som har använts. Huvuddelen av kapitlet 
ägnas sedan åt genomförandet med utförligare beskrivning av projektförloppet. 
 
2.1. Terminologi  

EXIF Exchangeable Image File Format, en standard för att lagra information i bildfiler, 
speciellt i JPEG-format. De flesta digitala kameror använder EXIF-formatet. 
EXIF förklaras mer noggrant i kapitel 2.5.5.2. [1]  

 
GARMIN En av världens ledande producenter inom GPS-navigering. [2] 
 
Georeferering Georeferering innebär i det här fallet att koordinatsätta ett foto utifrån var 

det är taget. Generellt innebär det processen att definiera hur rasterdata är beläget i 
kartkoordinater. [3] 

 
Hexadecimala talsystemet Ett talsystem som använder sig av basen 16, till skillnad från 

vårt vanliga decimala talsystem med bas 10. Talen 0 - 9 anges med motsvarande 
siffror medan talen 10 - 15 anges med bokstäverna A - F. I 
programmeringssammanhang är det vanligt att skriva 0x framför ett hexadecimalt 
tal för att visa för dator och läsare att det är just hexadecimalt. [4] 

 
IFD Förkortning för Image File Directory [5] 
 
JPEG Joint Photographic Experts Group, ett rasterbaserat bildfilsformat som används för 

att visa färgbilder med hög upplösning på webben. Ju högre komprimeringsnivå, 
desto lägre kvalitet, och ju lägre komprimeringsnivå, desto högre kvalitet. [6] 

 
Kartkoordinater I det här fallet menas geodetiska koordinater, x, y i exempelvis RT90. 
 
Koordinater Tal som anger läget för punkter i förhållande till ett koordinatsystem. [7] 
 
Koordinatsystem System för att numeriskt representera ett referenssystem. [7] 
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LandSat Amerikanskt satellitsystem för fjärranalys. LandSat 1 var den första civila 
satelliten för landtillämpningar och sändes upp 1972. [8] 

 
MapSource Programvara från GARMIN där bland annat kartor och spårfiler kan 

hanteras. Programmet kan användas för att åt båda håll föra över data mellan dator 
och GPS. [9] 

 
Metadata Data om data eller information om information, t ex innehåll, författare och källor. 

[4] 
 
Plugin Allmän benämning på tillsatsprogram eller tilläggsmoduler. Det är 

insticksprogram som utökar funktionaliteten. [4] 
 
RT90 Rikets koordinatsystem 1990. (Bessels ellipsoid) Koordinatsystem använt för 

redovisning av den tredje rikstrianguleringen 1967-82. [7] 
 

Spår  En funktion i GPSen som används för att föra ett register över sin förflyttning, ett 
spårregister, med information om t ex tid och position. Ofta används det engelska 
ordet tracklog. [10] 

 
Tab Tabulatortangenten, en kvarleva från gamla skrivmaskiner. Förutom den 

uppenbara användningen för just tabulatorlägen i ordbehandlingsprogram används 
tabbtangenten av i stort sett alla grafiska operativsystem för att förflytta 
insättningsmarkören mellan inmatningsfält [11] 

 
TIFF Tagged Image File Format, ett taggbaserat filformat för högupplösta bilder som 

ofta används för att skanna, lagra och överföra gråskalebilder. [6] 
 
USB Universal Serial Bus, ett system avsett för PC med en seriell arkitektur för 

anslutning av yttre enheter. [4] 
 
XML Extensible Markup Language, en delmängd av språket SGML (Standard 

Generalized Markup Language) som används för att skapa anpassade 
datastrukturer för definition, överföring, validering och tolkning av data mellan 
program, servrar och organisationer. Begreppet tas även upp i kapitel 2.5.5.6. [12] 

 
XSL Extensible Stylesheet Language, en XML-ordlista som används för att översätta 

XML-data till ett annat format, till exempel HTML (Hypertext Markup 
Language), och som definierar informationens format eller presentation i det 
färdiga dokumentet. Begreppet tas även upp i kapitel 2.5.5.6. [12] 

 
XSLT XSL Transformation, ett språk som används för att transformera XML-dokument 

till andra typer av dokument. Språket är en delmängd av XSL. Begreppet tas även 
upp i kapitel 2.5.5.6.  [12] 

 
2.2. Programvara 

Applikationen har utvecklats i Visual Basic .NET i Microsoft Development Environment 
2003 version 7.1. 
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MapSource från GARMIN har använts för att föra över data från GPSen till datorn. 
 
För att skapa kartutsnitt har Lantmäteriets program Kartex använts. Med hjälp av programmet 
kan alla Lantmäteriets GSD-baserade kartprodukter på cd-rom hanteras. 
 
Adobe PhotoShop 7.0 har använts för att skapa och redigera symboler. 
 
2.3. Hårdvara 

Följande hårdvara har använts: 
 
GPS 
Garmin GPSmap 76CS 
 
Digitalkamera 
Canon EOS 20D 
Pentax Optio 330 
 
2.4. Material 

Terrängkartan från Lantmäteriet har använts som bakgrundsbild för fotosymbolerna. 
 
2.5. Projektförlopp 

I inledningen av kapitlet beskrevs kortfattat hur projektförloppet har gått till och det här 
delkapitlet fortsätter med en utförligare beskrivning. I flödesschemat i figur 1 ges en bild av 
de olika momenten och hur de hänger ihop. 
 
Tidigare har sagts att projektet inleddes med intervjuer följt av framtagandet av ett 
processdokument. Detta stämmer till viss del då några intervjuer gjordes efter att 
processdokumentet var framtaget och det då fanns en klarare bild över vad som var intressant 
att få veta från dem som blev intervjuade. 
 
Figur 1 visar också att processdokumentet reviderades när programtyp var vald samt att det då 
skapades användningsfall som båda sedan låg till grund för utvecklingen av applikationen. 
 
Kundundersökning/
Behovsinventering

Process
Program på 
marknaden

Val av 
programtyp

Systemutveckling Tester
Kundundersökning/
Behovsinventering

Reviderad process
Användningsfall

 
Figur 1. Flödesschema som visar hur projektförloppet har sett ut. 

 
2.5.1. Kundundersökning/Behovsinventering 

En kort intervju har genomförts med en representant från Naturcentrum i Stenungsund som 
bedriver konsultverksamhet inom natur- och miljövård. Det direkta användningsområdet han 
såg med en lösning att georeferera digitala foton var vid miljöövervakning. Då tas bland annat 
foton över områden där man sedan vill följa vad som händer över tiden. För att ha möjlighet 
att exempelvis 10 år senare ta ett exakt likadant foto krävs information om koordinater, 
riktning och brännvidd. Denna information vore alltså önskvärt att spara i fotot för att kunna 
använda vid senare tillfälle. 
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Ett annat användningsområde han såg var vid naturinventeringar av olika slag. Idag finns 
exempelvis biotoper med textinformation inlagda i en GIS-programvara och man ser nyttan 
med att där även kunna placera ut foton med information. 
 
Intervjuer har även gjorts inom SWECO på bolagen VIAK, VBB och Projektledning. 
Genomgående är man positiv till idén och skulle gärna använda sig av ett sådant system om 
det var enkelt och inte för dyrt. Man påpekar vikten av att kunna lagra fotoriktningen samt 
egna kommentarer. I vissa tänkbara användningsfall ställs krav på en noggrannhet på cirka 1-
2 meter vilket i nuläget inte går att garantera med en vanlig GPS. När det gäller 
presentationssätt skiljer sig önskemålen en del åt. Vissa har enbart behov av att få 
fotoinformationen och kartan så de kan läggas in i en rapport medan vissa ser det som 
intressant att presentera resultatet på exempelvis en webbsida. 
 
2.5.2. Process/Användningsfall 

Delar av Praktisk ProjektStyrning, PPS som TietoEnator har utvecklat, tillämpades för 
strukturera upp projektförloppet. PPS är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt. 
Metoden bygger mer på erfarenheter från genomförda projekt än på teoretiska modeller. [13] 
 
För att få en bild över hur processen ska gå till skrevs en processbeskrivning vilken användes 
som hjälp när olika program och alternativ jämfördes och övervägdes, denna version var av 
enklare typ och redovisas inte i rapporten. 
 
När beslut hade tagits om att utveckla en egen applikation reviderades processbeskrivningen 
och användningsfall togs fram för hur datainsamling, bearbetning, redigering och presentation 
genomförs. Dessa dokument har sedan legat till grund när applikationen utvecklades och de 
finns i bilaga A respektive B. 
 
2.5.3. Program på marknaden 

När en uppfattning hade fåtts om vad programmet skulle klara av och hur det skulle användas 
inleddes en undersökning av befintliga program på marknaden. Information inhämtades 
genom sökning på olika sökmotorer på Internet och därefter från påträffade sidors länkar till 
liknande sidor.  
 
Alla program som på något sätt kunde matcha foton mot koordinater eller presentera 
koordinatsatta foton togs med. Efter ett tag återkom endast samma program och beslut togs 
om att avbryta sökningen och studera de påträffade programmen i detalj.  
 
Programmen delades in i fyra olika grupper. Program som endast utförde själva matchningen, 
program som endast presenterade resultatet, program som utförde båda delar samt övriga 
program som påträffats som eventuellt kunde vara användbara i någon del av kedjan.  
 
De program som utförde själva matchningen var OziPhotoTool, RoboGEO, wwmx, 
Photostudio, Earthmate image tagger, Gpsphoto, GPS utility och Exiftool. 
 
Presentationsprogram som kunde visa georefererade foton var Oziexplorer, Viking, myGPS, 
GPSylon och OpenMap. 
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Program som utförde hela kedjan var GPS-Photo Link, QuakeMap, TopoFusion/ PhotoFusion 
och GPS TrackMaker. 
 
Övriga program som tänktes kunna vara användbara var GPSBabel, Gpspoint 2.x, GPStrans, 
Way2shp, myGPS, EasyGPS, GPS utility och exiftool. 
 
Efter en första gallring där funktionalitet, användarvänlighet och licensrättigheter studerades 
var det sex olika program som fortfarande var aktuella, det var TopoFusion/PhotoFusion, 
RoboGEO, OziPhotoTool, Oziexplorer, PhotoStudio och GPS-Photo Link. För att få en bättre 
uppfattning om vad programmen klarar av och hur de fungerar laddades demo/gratisversioner 
ner. En uppställning gällande nedanstående egenskaper gjordes för varje program. 
Uppställningen med de sex programmens egenskaper finns i bilaga C. 
 
Programnamn 
Skapare/företag 
 

Språk 
 

Plattform 
 

Rättigheter till 
användning 
 

Licenskostnad 
 

Tillgång till kod 
 

Ladda foton 
 

Fotohantering: 
Lagra fotoriktning 
Lagra kommentarer 
Justera ljus m.m. i 
bilden 
Välja vilka kort som 
skall vara med 
Vattenstämpel 

 

Ange tidsskillnad mellan 
GPS och kamera 
 

Ställa in tidsintervall när 
de ska matcha 

Ladda GPS: 
Spårlogg från serieport 
Usb 
Waypoints  
Importera spårlogg  

 

Ladda kartor 
 

Skapa webbsida 
Skapa rapport 
Spara till GIS-format 
 

Symbolhantering 

 
TopoFusion med delen PhotoFusion har funktioner för att ladda in foton och matcha med en 
spårfil, antingen direkt från GPSen eller från fil. Den direkta orsaken till att detta program inte 
är aktuellt är att det endast kan visa vissa förutbestämda kartor. Det enda alternativ som täcker 
Sverige är satellitbilder från LandSat och det är inte ett fungerande alternativ. 
 
 RoboGEO är ett program som utför georefereringen av foton. Det är ett litet och enkelt 
program men tyvärr gav det inte mycket vägledning när något blev fel. Trots upprepade 
försök lyckades aldrig georefereringen, troligtvis beroende på att det inte gick att synkronisera 
tiderna. 
 
Med OziPhotoTool kan man georeferera digitala foton och sedan presentera resultatet i 
Oziexplorer. Det finns många val och inställningar men gränssnittet är allt för rörigt för att 
vara användbart. 
 
PhotoStudio kan georeferera foton och har bra funktioner för att justera egenskaper i fotot. 
Det var däremot otydligt om programmet var tillåtet att använda till annat än personligt bruk 
och i och med att det inte löste presentationsfrågan valdes även detta program bort. 
 
GPS-Photo Link är det program som anses bäst lämpat. Programmet har ett enkelt gränssnitt 
och bra funktioner för redigering, både när det gäller fotoredigering, exempelvis ljus och 
kontrast, och redigering av information till fotot, exempelvis kommentarer och fotoriktning. 
Det är inget presentationsprogram på det sättet att kartor kan laddas in i programmet. Däremot 
genereras webbsidor med kartor tillsammans med fotona och fotoinformation. För Sverige är 
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dock dessa kartor bristfälliga då de laddas från exempelvis MapQuest som är av typen 
”reklam- turistkarta”. 
 
Om detta program skulle bli aktuellt måste ett alternativt presentationssätt skapas med andra 
kartor. I figur 2 ses ett exempel från ett av stegen i GPS-Photo Link. 
 

 
Figur 2. Bild från ett av stegen i programmet GPS-Photo Link från GeoSpatial Experts. 

 
Efter att utbudet av färdiga program hade studerats blev nästa fråga om det valda programmet 
klarade de krav som ställts och/eller om andra alternativ vore bättre. 
 
2.5.4. Val av programtyp 

För att kunna ta beslut om vilken väg man borde gå när det gäller programtyp ställdes kraven 
upp och viktsattes. De alternativa sätt som jämfördes var, egen applikation med kartklient, 
egen applikation utan kartklient, webbapplikation med kartklient, webbapplikation utan 
kartklient och plugin till GIS-program. Nedanstående krav har satts och resultaten för de olika 
programtyperna finns i bilaga D. Inom parentes nedan anges hur stor vikt som läggs vid varje 
krav. 
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Teknik 
OS: windows (3) 
OS: mac (1) 
Kameraoberoende (3) 
GPS-oberoende (2) 
 
Kräver GIS-program (2) 
Kräver GIS-komponent(2) 
 
Användarvänligt (3) 
Anpassningsbarhet (3) 

Programmeringstid (3) 
 

Kartimport 
Kartfunktioner (zoom, pan) 
GIS-export (fotokoordinater) 
Matchning 
Rotering av symbol 
Skriva till 
EXIF/databas/textfil 
transformering 
 
 

Kartor 
Kan använda rasterkartor (3) 
Kan använda vektorkartor (1) 
 
Presentation 
Rapport (3) 
Webb (2) 
GIS (2) 
 
Licenskostnad (4)

 
Enligt matrisen som ställts upp fick egen applikation utan kartklient och webbapplikation 
utan kartklient mest poäng. Webbapplikationen fick bara 1,6 poäng mindre än den ”vanliga” 
applikationen men trots det vore det mycket svårare att bygga alla funktioner i en 
webbapplikation. Det blev alltså alternativet att bygga en egen applikation utan kartklient som 
gick vidare att jämföras med det valda färdiga programmet.  
 
En ny matris med samma krav och viktningar skapades där de båda alternativen GPS-Photo 
Link och egen applikation utan kartklient jämfördes. Resultatet finns i bilaga E. 
 
Enligt matrisen vore det bästa alternativet att bygga ett eget program. Att helt bygga ett eget 
program innebär dock ändå en hel del jobb och framförallt tidsåtgång, och de funktioner som 
finns i GPS-Photo Link fungerar mycket bra. Ett beslut togs om att studera detta alternativ 
ytterligare för att även se hur presentationen skulle lösas om valet ändå föll på detta färdiga 
program.  
 
Ett problem som uppdagades i GPS-Photo Link var att det inte var möjligt att få resultatet i 
önskvärt koordinatsystem. De val som fanns var WGS84 och en mängd olika landsformat, 
dock inte något lämpligt för Sverige. Det som verkade ligga närmast var European 1950 och 
European 1979. Koordinatsystemen erhölls från en fil som följde med programmet. Försök 
gjordes att lägga till en rad i denna fil med de parametrar som hör till RT90. Resultatet blev 
dock aldrig rätt, troligtvis beroende på att man behövde kunna styra fler inställningar som inte 
var åtkomliga. 
 
Detta problem ansågs så stort att alternativet med att använda GPS-Photo Link föll bort. Kvar 
återstod då att utveckla en egen applikation och arbetet med detta inleddes. 
 
2.5.5. Systemutveckling 

Arbetet med att ta fram en egen applikation inleddes med att skissa upp ett layoutförslag. Från 
att tidigare ha studerat olika program fanns nu en ganska klar uppfattning om hur designen 
skulle kunna se ut. I bilaga F ses hur det första förslaget såg ut och i kapitel 3 ses hur det 
slutgiltiga resultatet blev. I samband med att designen växte fram skapades även en lista över 
vilka översiktliga moment som skulle programmeras. Vissa av momenten beskrivs mer 
ingående längre ner.  
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Filhantering - öppna, spara och kopiera filer. 
EXIF - hämta EXIF-information från fotona. 
Spårfil - söka ut relevant information från filen med spårpunkter. 
Tidsjustering - ändra tiden för spårpunkterna för att synkronisera med kameratiden. 
Matchning - söka ut den spårpunkt som ligger närmast varje foto i tid. 
XML - spara all data i XML-fil för att använda senare. 
XSL/HTML - skapa XSLT-filer som mall för att spara resultatet som HTML-sidor. 
Klickbar karta med symboler - rita ut punkterna som motsvarar varje foto på en kartbild och 
göra dem klickbara. 
 
2.5.5.1. Upplägg 

De framtagna dokumenten Process och Användningsfall i bilagorna A och B har legat till 
grund för utformningen av applikationen. Den är uppbyggd som en stegvis guide, ofta 
benämnd med det engelska ordet wizard, där navigering sker med framåt- och bakåtknappar, 
applikationen består av fem sidor där man i tur och ordning stegar sig framåt. I 
resultatkapitlet, kapitel 3, visas bilder från de olika sidorna i applikationen. 
 
De moment som utförs kan kort sammanfattas i flödesschema i figur 3 där siffrorna anger på 
vilken sida i applikationen som de olika momenten genomförs. 
 

1.
EXIF-
läsning

2.
Information
från spårfil

3.
Tidsjustering

3.
Matchning

5.
Transformering

XML-XSL-HTML

5.
Klickbar karta med symboler

4.
Redigering

1.
Kopiering
av foton  

Figur 3. Flödesschema som visar vilka moment som genomförs i applikationen. 

 
På den första sidan väljs mapp med foton, den kartbild som ska användas samt en mapp där 
alla resultatfiler ska sparas. Det som sker är att fotona kopieras till resultatmappen och 
applikationen läser EXIF-informationen från varje foto och sparar den i fotoobjekt som lagras 
i en vektor i minnet. 
 
På den andra sidan väljs spårfilen och de rader som är intressanta, det vill säga de som 
innehåller uppgift om koordinater och tidpunkt, sparas i spårpunktsobjekt som lagras i en 
kollektion i minnet. 
 
Den tredje sidan hanterar tidsdifferensen mellan GPSen och kameran. Det som sker är att 
spårpunkterna justeras med den tid som har angetts. När tidsjusteringen har skett matchas 
fotona mot spårpunkterna och koordinaten för den punkt vars tid ligger närmast fotots tid 
lagras i fotoobjektet. 
 
Den fjärde sidan visar den information som är sparad till varje fotoobjekt. Det finns här 
möjlighet att manuellt justera koordinaterna, det kan eventuellt vara aktuellt om 
noggrannheten på GPSen tillfälligt varit sämre och man därför vill justera något. Det finns 
även möjlighet att spara kommentarer och fotoriktning till varje foto.  
 
På den femte sidan finns val för hur resultatet ska presenteras. I dagsläget finns möjlighet att 
spara i en XML-fil samt som webbsidor. Alternativ för att spara i rapportform ska även finnas 
men det kommer inte att genomföras inom tiden för examensarbetet. 
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2.5.5.2. EXIF 

Som nämnts tidigare läser applikationen EXIF-information från varje foto. EXIF står för 
Exchangeable Image File Format och är en standard för att lagra information i bildfiler. 
EXIF-filer kan antingen innehålla komprimerade JPEG-bilder eller okomprimerade TIFF-
bilder. De innehåller även information om kameran och de inställningar som har använts.  
 
EXIF.org är en sida med samlad information om EXIF, där finns exempel på hur filerna kan 
se ut och framförallt olika specifikationer om EXIF och besläktade format. EXIF är en 
specifikation från JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association) och är en del av DCF (Design rule for Camera File system) som också är skapad 
av JEITA. Informationen i det här delkapitlet är hämtat från specifikationen EXIF 2.2. [14] 
 
Figur 4 visar hur filstrukturen ser ut för komprimerade JPEG-bilder. APP1 innehåller 0th IFD 
där den intressanta informationen för den här applikationen finns. Dessa attribut ses i tabell 1 
längre ner. 
 
I figur 5 ses motsvarande filstruktur men för okomprimerade TIFF-bilder. 

 
Figur 4. Strukturen för komprimerade datafiler. 
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Figur 5. Strukturen för okomprimerade datafiler. 
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Tabell 1. De attribut från 0th IFD som används i applikationen samt samtliga attribut ingående i ”Tags 
Relating to Picture-Taking Conditions”, hämtat från Exif Version 2.2 

 Tag ID  Tag Name  Field Name 
Dec Hex 

Type Count 

TIFF Rev. 6.0 Attribute Information Used in Exif - Other tags (0th IFD TIFF Tags) 

Image input equipment manufacturer Make 271 10F ASCII Any 

Image input equipment model Model 272 110 ASCII Any 
Exif IFD Attribute Information - Tags Relating to Date and Time (0th IFD Exif Private Tags) 

Date and time of original data generation  DateTimeOriginal 36867 9003 ASCII 20 
Exif IFD Attribute Information - Tags Relating to Picture-Taking Conditions (0th IFD Exif Private Tags) 

Exposure time ExposureTime 33434 829A RATIONAL 1 

F number FNumber 33437 829D RATIONAL 1 

Exposure program ExposureProgram 34850 8822 SHORT 1 

Spectral sensitivity SpectralSensitivity 34852 8824 ASCII Any 

ISO speed rating ISOSpeedRatings 34855 8827 SHORT Any 

Optoelectric conversion factor OECF 34856 8828 UNDEFINED Any 

Shutter speed ShutterSpeedValue 37377 9201 SRATIONAL 1 

Aperture ApertureValue 37378 9202 RATIONAL 1 

Brightness BrightnessValue 37379 9203 SRATIONAL 1 

Exposure bias ExposureBiasValue 37380 9204 SRATIONAL 1 

Maximum lens aperture MaxApertureValue 37381 9205 RATIONAL 1 

Subject distance SubjectDistance 37382 9206 RATIONAL 1 

Metering mode MeteringMode 37383 9207 SHORT 1 

Light source LightSource 37384 9208 SHORT 1 

Flash Flash 37385 9209 SHORT 1 

Lens focal length FocalLength 37386 920A RATIONAL 1 

Subject area SubjectArea 37396 9214 SHORT 2 or 3 or 4 

Flash energy FlashEnergy 41483 A20B RATIONAL 1 

Spatial frequency response SpatialFrequencyResponse 41484 A20C UNDEFINED Any 

Focal plane X resolution FocalPlaneXResolution 41486 A20E RATIONAL 1 

Focal plane Y resolution FocalPlaneYResolution 41487 A20F RATIONAL 1 

Focal plane resolution unit FocalPlaneResolutionUnit 41488 A210 SHORT 1 

Subject location SubjectLocation 41492 A214 SHORT 2 

Exposure index ExposureIndex 41493 A215 RATIONAL 1 

Sensing method SensingMethod 41495 A217 SHORT 1 

File source FileSource 41728 A300 UNDEFINED 1 

Scene type SceneType 41729 A301 UNDEFINED 1 

CFA pattern CFAPattern 41730 A302 UNDEFINED Any 

Custom image processing CustomRendered 41985 A401 SHORT 1 

Exposure mode ExposureMode 41986 A402 SHORT 1 

White balance WhiteBalance 41987 A403 SHORT 1 

Digital zoom ratio DigitalZoomRatio 41988 A404 RATIONAL 1 

Focal length in 35 mm film FocalLengthIn35mmFilm 41989 A405 SHORT 1 

Scene capture type SceneCaptureType 41990 A406 SHORT 1 

Gain control GainControl 41991 A407 RATIONAL 1 

Contrast Contrast 41992 A408 SHORT 1 

Saturation Saturation 41993 A409 SHORT 1 

Sharpness Sharpness 41994 A40A SHORT 1 

Device settings description DeviceSettingDescription 41995 A40B UNDEFINED Any 

Subject distance range SubjectDistanceRange 41996 A40C SHORT 1 
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Nedan visas ett exempel på hur EXIF-information kan läsas från ett foto. Exemplet är skrivet i 
vb.net och är av enklare slag som bara beskriver själva principen. Värdena som används för 
att hämta egenskaperna är från det decimala talsystemet och ses i tabellen ovan. Beroende på 
vilka egenskaper som ska hämtas måste t ex vissa siffersvar omvandlas till mer informativ 
text och kan inte direkt visas med konverteringen i exemplet nedan.  
 
Imports System.Drawing.Imaging 
 
Public Class Exif 
 
   Private Sub exif() 
 
     'Skapar ett bildobjekt 
     Dim image = New Bitmap("IMGP2849.JPG") 
 
     Dim Value As System.Text.ASCIIEncoding = New System.Text.ASCIIEncoding 
 
     Dim tillverkare As String 
     Dim datum As String 
 
     'Hämtar värdet för tillverkare 
     tillverkare = Value.GetString(MyImage.GetPropertyItem(271).Value) 
 
     'Hämtar värdet för när fotot är taget 
     datum = Value.GetString(MyImage.GetPropertyItem(36867).Value) 
 
   End Sub 
 
End Class 

 
2.5.5.3. Spårfil 

Spår är en funktion i GPSen som används för att föra ett register över sin förflyttning, ett 
spårregister, med information om t ex tid och position. Ofta används det engelska ordet 
tracklog men i rapporten används ordet spårfil för den fil som innehåller spår från en GPS. 
[10] 
 
Applikationen är för närvarande programmerad så att spårfilen måste vara en textfil och se ut 
på nedanstående vis. 
 
Trackpoint<tab>1271206<mellanslag>6405093<tab>2005-04-17<mellanslag>15:28:19 
 
De rader som ska användas, det vill säga raderna med koordinater och tidpunkt, måste börja 
med texten ”Trackpoint” och kolumnerna ska vara skilda åt med tab-steg. Koordinaterna ska 
finnas i den andra kolumnen och datum/tid i den tredje kolumnen. Y och X ska vara åtskilda 
med mellanslag vilket också ska skilja datum och tid åt. Den relevanta informationen hittas då 
av applikationen och sparas i en kollektion med spårpunktsobjekt. Nedan ses ett exempel på 
hur filen kan se ut. 
 
Grid Swedish Grid 
Datum RT 90 
 
Track ACTIVE LOG 001 2005-04-17 15:28:19  00:20:59 0.587 mi 1.7 mph 
 
Header Position Time Altitude Depth Leg Length Leg Time Leg Speed Leg Course 
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Trackpoint 1271206 6405093 2005-04-17 15:28:19  60 ft 
Trackpoint 1271206 6405102 2005-04-17 15:28:49  5 ft  29 ft 00:00:30 0.67 mph352° true 
Trackpoint 1271205 6405110 2005-04-17 15:29:19  -13.7 ft  25 ft 00:00:30 0.58 mph351° true 
Trackpoint 1271204 6405115 2005-04-17 15:29:49  -10.6 ft  17 ft 00:00:30 0.40 mph351° true 
Trackpoint 1271205 6405120 2005-04-17 15:30:18  -5.9 ft  14 ft 00:00:29 0.33 mph2° true 
Trackpoint 1271205 6405133 2005-04-17 15:30:48  -9.0 ft  44 ft 00:00:30 1.0 mph1° true 
Trackpoint 1271206 6405133 2005-04-17 15:31:18  -10.6 ft  2 ft 00:00:30 0.05 mph137° true 
Trackpoint 1271207 6405133 2005-04-17 15:31:48  -9.0 ft  2 ft 00:00:30 0.06 mph55° true 
Trackpoint 1271221 6405152 2005-04-17 15:32:18  -7.4 ft  77 ft 00:00:30 1.8 mph33° true 
Trackpoint 1271232 6405162 2005-04-17 15:32:48  0.5 ft  50 ft 00:00:30 1.1 mph45° true 
Trackpoint 1271237 6405165 2005-04-17 15:33:18  0.5 ft  20 ft 00:00:30 0.46 mph57° true 
Trackpoint 1271249 6405164 2005-04-17 15:33:48  -4.3 ft  37 ft 00:00:30 0.83 mph94° true 
Trackpoint 1271277 6405163 2005-04-17 15:34:18  13 ft  93 ft 00:00:30 2.1 mph90° true 

 
2.5.5.4. Tidsjustering 

Ofta är tiden i kameran och GPSen inte helt synkroniserade och därför behövs en justering för 
detta efteråt. Ett sätt för användaren att ta reda på hur stor justering som behövs är genom att 
börja med att ta ett foto på GPS-displayen. På sidan för tidsjustering läser sedan applikationen 
ut hur dags fotot är taget och användaren skriver in tiden som ses i displayen på fotot. 
Applikationen ändrar sedan tiden för spårpunkterna med den differens som har räknats fram. 
 
2.5.5.5. Matchning 

Matchningen mellan foto och spårpunkt görs genom att söka igenom kollektionen med 
spårpunkter fram till den spårpunkt som har högre tid än fotot. En kontroll görs då mellan 
fotots tid och tiden i den funna spårpunkten samt spårpunkten innan, d v s de två spårpunkter 
som ligger på varsin sida om fotot i tid. Den spårpunkt vars tid skiljer minst från fotots tid 
väljs ut och dess koordinat sparas tillsammans med fotoobjektet. 
 
2.5.5.6. XSL/HTML 

XSL står för eXtensible Stylesheet Language och är ett gränssnitt för att kunna presentera 
innehållet i ett XML-dokument. XML i sin tur är ett språk som används för att organisera 
textinformation så att den kan tolkas och bearbetas oberoende av system. 
 
XSL är uppdelat i två delar, XSLT (XSL Transforming) och XSLFO (XSL Formatting 
Objects). XSLT är ett språk som används för att transformera XML-dokumentet till andra 
typer av dokument. [15] 
 
I applikationen lagras all information om varje foto i ett XML-dokument och kan därmed 
användas för att presenteras på olika sätt. I prototypen används XSLT för att transformera 
XML-dokumentet till HTML men även andra presentationssätt kommer troligtvis att bli 
aktuella i en framtida utveckling. 
 
2.5.5.7. Klickbar karta med symboler 

Beslut har tagits om att i ett första skede endast presentera fotosymbolerna på en statisk 
kartbild. Arbetsgången blev då som följer. 
 
I presentationssidan: 
 skapa en instans av klassen ImageMap, skicka med sökväg till kartbilden 

och dess projektionsfil samt vektorn med fotoobjekt 
 
I ImageMap: 
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 skapa en ny image från vald kartfil 
 
 skapa en ny BoundingBox, pixel, som skapar en rektangel m h a bildens 

fyra hörn angivna i pixelkoordinater 
 
 skapa en ny WorldFile från vald kartbilds projektionsfil och m h a bredd 

och höjd från bilden beräknas fyra hörnkoordinater angivna i 
kartkoordinater 

 
 skapa en ny BoundingBox, world, som skapar en rektangel m h a bildens 

fyra hörn angivna i kartkoordinater 
 
 skapa en ny scaler, skickar med de två boundingboxarna, Scalern har som 

uppgift att känna sambandet mellan två koordinatsystem 
 
 skapa en vektor som är lika lång som vektorn med fotoobjekt, kommer 

innehålla pixelkoordinater 
 
 skapa ett nytt bildobjekt med den tidigare skapade image som mall 
 
 skapa ett grafikobjekt från den nya bilden 
 

För varje element i fotovektorn: 
 

 skapa en ny punkt med kartkoordinater 
 

 pixelkoordinaten räknas ut i scaler.getPixelCoord genom att skicka 
in en kartkoordinat 

 
 hämta symbolnamn beroende på i vilken riktning det är angivet att 

fotot är taget 
 

 rita ut punkten som motsvarar varje foto på kartbilden i form av 
en symbol 

 
 anropa sub som sparar kod för att skapa klickbara områden i 

kartbilden m h a pixelkoordinaterna för varje foto 
 
 anropa sub som sparar den påritade kartbilden 
 
 anropa sub som skapar en htmlfil 

 
Resultatet kan ses i kapitel 3. 
 
2.5.6. Tester 

Tanken var att utföra tester med olika typer av GPSer och kameror för att studera eventuella 
skillnader och se om det resulterade i att applikationen behövde kompletteras eller förändras.  
 
Tyvärr har bara tester med en modell av GPS hunnits med. Det som påverkas av vilken GPS 
som har använts är utseendet på spårfilen. Prototypen är uppbyggd för ett visst utseende på 
spårfilen och det fås från bl.a. MapSource som är en programvara för GARMIN GPSer. 
 
Tester med olika kameror har dock genomförts vilket resulterade i en liten förändring av 
vilken EXIF-information som används. Dessutom gav det en påminnelse om att alla foton inte 
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är lika stora och att visningen av dessa i applikationen måste anpassas på lämpligt sätt vilket 
har gjorts. 
 
Testerna har utförts i olika områden och med olika många foton. För varje område har olika 
bakgrundskartor tagits fram för att presentera resultatet på och i och med att de har olika form 
och storlek har det hjälpt till i funderingarna på hur presentationen ska se ut. I och med att 
flera foton ibland har tagits på samma plats har problemet med hur detta ska presenteras 
framkommit. Detta är inte löst och diskuteras mer i 4.2. Slutsatser/Framtid. 
 
Som stöd för andra som testar prototypen har en användarhandledning tagits fram där 
exempel från de olika stegen visas och där det beskrivs vad som sker i de olika momenten, det 
beskrivs också vilka förberedelser som behöver göras. Användarhandledningen finns i bilaga 
G. 
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3. Resultat 

Ett av examensarbetets syften har varit att undersöka om det finns ett marknadsintresse för en 
applikation som kan georeferera foton. Examensarbetet omfattade inte att göra en fullständig 
kundundersökning utan undersökningen genomfördes genom att göra ett antal intervjuer med 
utvalda personer. 
 
Resultatet av intervjuerna var att det genomgående finns ett intresse för en sådan applikation. 
De intervjuade personerna jobbar med skilda arbetsuppgifter och såg därför olika tänkbara 
användningsområden, som exempel kan nämnas miljöövervakning, naturinventeringar, 
utredning av lämplig placering av master eller dragning av ny väg/järnväg. 
 
I flera fall jobbar man i dagsläget på motsvarande sätt men genom att man exempelvis har 
med sig en tryckt karta ut i fält där man ritar in läget för fotona. För att det ska vara aktuellt 
att istället använda sig av en applikation måste den vara enkel och inte för dyr. Det ska också 
finnas funktioner för att spara fotoriktning och kommentarer. 
 
Slutsatsen blir att det finns ett intresse men för att det ska vara aktuellt att använda en 
applikation som georefererar digitala foton måste den vara användarvänlig, funktionell och 
inte för dyr. 
 
Målet med examensarbetet var att presentera en metod för hur man går till väga för att 
georeferera foton, tillsammans med en prototyp som visar att det fungerar praktiskt.  
 
Metoden arbetades fram med utgångspunkt från synpunkterna som erhölls från intervjuerna 
och med inspiration från de program som finns på marknaden. Metoden beskrivs i bilaga A, 
den är där beskriven i en kortversion och i en användarversion där användarversionen är lite 
mer utförlig. 
 
Utifrån den beskrivna metoden utvecklades en prototyp som är uppbyggd som en stegvis 
guide bestående av fem sidor. I figur 6-10 visas bilder från de fem olika stegen och i figur 11 
visas ett exempel på hur den resulterande webbsidan kan se ut. 
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Figur 6. Bild från prototypens steg 1. 
 

 
Figur 7. Bild från prototypens steg 2. 
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Figur 8. Bild från prototypens steg 3. 
 

 
Figur 9. Bild från prototypens steg 4. 
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Figur 10. Bild från prototypens steg 5. 
 

 
Figur 11. Bild från den resulterande webbsidan. 
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4. Diskussion 

4.1. Noggrannhet GPS, EGNOS 

En av sakerna som kom fram vid kundundersökningen var att det vid vissa tillfällen önskades 
en noggrannhet på 1-2 meter. 
 
En enkel GPS har normalt en noggrannhet på bättre än 15 meter 95 % av tiden. Om det 
behövs bättre noggrannhet än så kan man behöva komplettera med någon typ av differentiell 
GPS. 
 
Ett alternativ är att använda EGNOS, the European Geostationary Navigation Overlay 
Service, ett projekt som drivs av den europeiska rymdorganisationen ESA tillsammans med 
Europeiska kommissionen och Eurocontrol. 
 
EGNOS består av tre geostationära satelliter, som kompletterar det amerikanska GPS och det 
ryska GLONASS, samt ett nätverk av markstationer. Vid markstationerna mäts hur stort fel 
GPS-signalerna ger, detta kan beräknas i och med att stationernas position är känd.  
 
Korrigeringen skickas sedan ut via de geostationära satelliterna och en högre 
positionsnoggrannhet kan fås i mottagarna. Målet har varit att systemet ska öka 
noggrannheten för användare i Europa till ungefär 5 meter. 
 
Än så länge är dock inte EGNOS i drift, mer än i en testversion, men det beräknas bli fullt 
operationellt för allmänheten tidigt under 2006. I en nyhetsartikel från den 29 april 2005 kan 
man läsa att utplaceringen av EGNOS nästan är klart. 31 av 34 RIMS-stationer (Ranging and 
Integrity Monitoring Stations) är utplacerade i 19 länder (bland annat en i Gävle); 4 MCC 
(Mission Control Centres) är utplacerade i Spanien, Italien, Storbritannien och Tyskland; 6 
NLESs (Navigation Land Earth Stations) är utplacerade i Italien, Frankrike, Spanien och 
Storbritannien och en del supportinrättningar i Spanien och Frankrike. I figur 12 ses EGNOS 
utplaceringsplan. 
 
Enligt nyhetsbrev från maj 2004 har resultatet av genomförda tester varit över förväntan och 
man har nått en noggrannhet på 1-2 meter 95% av tiden.  
 
När EGNOS kommer i bruk kan det då tyckas att det borde gå att få ett väldigt bra resultat om 
man har en EGNOS/WAAS-kompatibel GPS. Många av de nyare GPSerna är detta och en 
enkel variant kan köpas för så lite som 1700:-, tjänsten är dessutom helt avgiftsfri.  
 
En fråga som dock återstår är hur långt norrut i Sverige som man kommer att ha bra täckning. 
Detta spekuleras det om bland ”gemene man” men någon information om detta ges inte via 
EGNOS informationskanaler. Det blir en fråga som tiden får utvisa. [16] [17] 
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Figur 12. EGNOS utplaceringsplan, bild från ESA. 

 
4.2. Slutsatser/Framtid  

I den inledande undersökningen framkom det genom intervjuer att det fanns ett intresse för en 
applikation som kunde georeferera foton. 
 
Slutsatser som drogs var att en sådan applikation måste vara enkel och billig för att det ska 
vara aktuellt. Dessutom har olika användare olika önskemål och det konstaterades att det 
fanns ett behov av att kunna anpassa applikationen. 
 
Efter att ha studerat befintliga program på marknaden bestämdes det att det bästa alternativet, 
vägt mot kostnader, funktioner m.m., var att bygga en egen applikation. 
 
Med utgångspunkt från processbeskrivningen och användningsfallen i bilaga A och B 
utvecklades en applikation där foton matchas mot en koordinat med hjälp av tidpunkten i fotot 
och spårpunkternas tider.  
 
Applikationen visar att metoden fungerar praktiskt. I det resultat som applikationen 
producerar har fotona blivit koordinatsatta och presenteras på en webbsida tillsammans med 
en karta där området runt varje fotokoordinat är klickbar. 
 
I nuläget fungerar applikationen endast som en prototyp då det fortfarande finns detaljer som 
behöver förbättras för att den ska fungera fullt ut. 
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Sett ur användarsynpunkt kan vissa moment ses som oklara vid förstagångsanvändande. Detta 
är något som kan anpassas för varje kund efter diskussion om hur just denne vill arbeta. 
 
Kostnaden för prototypen är relativt liten då den är framtagen under examensarbetet. Därtill 
kommer kostnader för den tid det tar att utveckla prototypen till en fullt fungerande 
applikation samt att anpassa den till varje kund. Utöver det blir det en kostnad för den tid som 
läggs på utbildning och starthjälp för kunden. 
 
Det som efteråt känns som att det skulle kunna ha gjorts annorlunda är att ha haft bättre 
återkoppling mot någon typ av tänkt användare. Det hade kunnat underlätta och förbättrat 
utformningen av applikationen och dess funktioner. Alternativt kunde intervjuerna ha gjorts 
utförligare och mer konkreta. 
 
För att få programmeringskoden i applikationen mer optimerad hade mer hjälp behövts från 
någon på Position, detta var emellertid ett problem som sköts på framtiden och som till slut 
inte hanns med.  
 
När det gäller presentationen av fotona som symboler på kartan finns det en del att förbättra. 
För det första behövs det en lösning på hur foton som är tagna på samma ställe ska hanteras, 
dessa behöver samordnas så att urvalet sker i två steg när man klickar i det området. Det kan 
också vara bra att ha någon typ av zoomfunktion till kartan om den täcker ett större område 
och därmed presenteras i mindre skala. Detta är dock en kostnadsfråga och beror på vad som 
prioriteras men en enkel variant skulle eventuellt kunna användas. 
 
En fråga som också har kommit upp är hur och om applikationen ska kunna hantera foton från 
olika kameror som då behöver olika synkronisering mot GPSen. Ett alternativ till lösning 
skulle kunna vara att möjliggöra en senare generering av webbsidorna. Eftersom all 
information sparas i en XML-fil borde detta inte vara något problem och då inte heller att 
kombinera flera filer i samma presentation. 
 
Vidare borde en rapportfunktion skapas för att på lämpligt sätt kunna presentera resultatet i 
olika rapporter. Då tillkommer ett problem med hur symbolerna i kartan ska numreras för att 
visa till vilket foto de hör. På webbsidan fungerar detta genom att namnet visas när 
muspekaren hålls över en symbol samt att det går att klicka på symbolen för att få upp all 
information om det fotot. 
 
Frågan är då vad slutsatsen av detta blir. Eftersom en prototyp är framtagen som visar 
principen så kan den användas för att visa upp idén för eventuella kunder. Först därefter tror 
jag att det är möjligt att bedöma om metoden och applikationen är intressant som affärsidé.  
 
Under de tester som har genomförts har det känts som att det finns ett klart 
användningsområde för den enskilde privatpersonen. Det är riktigt kul att få sina egna bilder 
presenterade på det här sättet och kunna se sina vandrings- eller paddlingsturer.  
 
Frågan är ändå fortfarande om det är tillräckligt effektivt och smidigt för att användas i 
yrkesrollen. För att någon ska bli intresserad tror jag att ett mer konkret användningsområde 
måste finnas och att presentationen blir så bra att den förbättrar eventuella metoder som 
används i dag. 
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Oavsett om prototypen kommer att utvecklas till en applikation som tas i bruk eller inte så blir 
slutsatsen att målet med examensarbetet är uppfyllt då en metod för hur man kan gå tillväga 
för att georeferera foton är framtagen, tillsammans med en prototyp som visar att det fungerar 
praktiskt.
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5.5. Befintliga program 

Nedan följer en lista på de program som har studerats, alla sidor har besökts under april 2005 
 
Program som kan utföra själva matchningen: 
 
Earthmate image tagger 
http://www.earthmate.com 
 
Exiftool 
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool 
 
Gpsphoto 
http://www.gpsmaps.org 
 
Oziphototool 
http://oziphototool.alistairdickie.com 
  
Photostudio 
http://www.stuffware.co.uk/photostudio 
 
RoboGEO 
http://www.robogeo.com/home 
 
wwmx 
http://wwmx.org 

http://www.fjarranalys.com/vadarfjarranalys/ord.html
http://www.gpsnow.com/gmms.htm
http://www.cs.lth.se/Ludat/UNIX/tangentbord.html
http://office.microsoft.com/sv-se/
http://www.tietoenator.se/default.asp?path=485;493;16112;13813;13814
http://www.exif.org/Exif2-2.PDF
http://www.esa.int/esaNA/egnos.html
http://esamultimedia.esa.int/docs/egnos/estb/newsletters/EGNOS_News_4-1.pdf
http://www.earthmate.com
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool
http://www.gpsmaps.org
http://oziphototool.alistairdickie.com
http://www.stuffware.co.uk/photostudio
http://www.robogeo.com/home
http://wwmx.org
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Presentationsprogram: 
 
GPSylon  
http://gpsmap.sourceforge.net 
 
myGPS 
http://www.faureragani.it/mygps/indexeng.html 
 
OpenMap 
http://openmap.bbn.com 
 
Oziexplorer 
http://www.oziexplorer.com 
http://www.oziexplorer.se 
 
Viking 
http://www.gpsmaps.org 
 
Program som kan utföra både matchning och presentation: 
 
GPS-Photo Link 
http://www.geospatialexperts.com 
 
GPS TrackMaker 
http://www.gpstm.com 
 
TopoFusion / PhotoFusion  
http://www.topofusion.com 
 
QuakeMap 
http://www.earthquakemap.com 
 
Övriga program: 
 
EasyGPS 
http://www.easygps.com 
 
Exiftool 
www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool 
 
GPSBabel 
http://gpsbabel.sourceforge.net/index.html 
 
 Gpspoint 2.x 
http://gpspoint.dnsalias.net/gpspoint2/download 
 
GPStrans 
http://sourceforge.net/projects/gpstrans 
 

http://gpsmap.sourceforge.net
http://www.faureragani.it/mygps/indexeng.html
http://openmap.bbn.com
http://www.oziexplorer.com
http://www.oziexplorer.se
http://www.gpsmaps.org
http://www.geospatialexperts.com
http://www.gpstm.com
http://www.topofusion.com
http://www.earthquakemap.com
http://www.easygps.com
http://gpsbabel.sourceforge.net/index.html
http://gpspoint.dnsalias.net/gpspoint2/download
http://sourceforge.net/projects/gpstrans
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GPS utility  
www.gpsu.co.uk 
 
Way2shp 
http://www.geocities.com/jt_taylor.geo/gis_gps.html 
 
 
 

http://www.geocities.com/jt_taylor.geo/gis_gps.html
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Process: Georeferera digitala foton 
 
1. Georeferera digitala foton 
 
1.1. Kort beskrivning 
 
Dokumentet beskriver den process som utförs för att georeferera digitala foton. Processen 
inleds med datainsamling i fält, därefter dataöverföring, bearbetning, redigering och till slut 
presentation. 
 

2. Händelseflöde 
 
2.1 Kortversion 
 
1. Datainsamling i fält 

a. Start av GPS 

b. Inställning, alternativt kontrollering, av tidsintervall för spårning 

c. Start av spårning 

d. Fotografering med digital kamera 

2. Dataöverföring 

a. Överföring av spår från GPS till MapSource 

b. Export av spår från MapSource till tabbavgränsad textfil, spårfil 

c. Överföring av foton från kamera 

d. Skapande av den kartbild som ska användas för att presentera fotopunkternas 
geografiska läge 

3. Bearbetning 

a. Val av mapp med foton samt resultatmapp 

b. Val av karta att visa resultatet på 

c. Val av spårfil
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d. Beräkning av tidsdifferens mellan foto och GPS 

e. Matchning 

4. Redigering 

a. Eventuellt radering av vissa foton 

b. Tillägg av information som t ex kommentarer och fotoriktning 

5. Presentation 

a. Presentation av informationen som xml-fil och html-filer 

 

2.2. Användarversion 
 
1. Datainsamling i fält 

Användaren beger sig ut i fält för att utföra t ex inventering eller kontroller. Det som 
behöver vara med är en GPS och en digital kamera. 

a. Användaren börjar med att starta GPSen och får kontakt med satelliter.  

b. Därefter väljs med hur långa intervall GPSen ska spara koordinater, s.k. spårning.  

c. Sedan startas spårfunktionen. GPSen lagrar då koordinater automatiskt med det 
tidsintervall som har valts, ex. 30 sekunder eller 5 minuter. 

d. När användaren sedan kommer till platser som ska fotodokumenteras tas helt 
enkelt ett eller flera foton utan att någon tanke behöver läggas vid GPSen. 

 
2. Dataöverföring 

När användaren kommer tillbaka till kontoret ska fotona och spåret med koordinater föras 
över till datorn. 

a. GPSen kopplas till datorn och spåret eller spåren som är lagrade i GPSen förs 
över. För att göra detta används programmet MapSource som följer med GPSer 
från Garmin. 

b. Från MapSource väljs att exportera spåren till en tabbavgränsad textfil, spårfil, 
som sparas på datorn. Spårfilen blir då i rätt format för att kunna användas i 
applikationen. 
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c. Användaren kopplar sedan kameran till datorn och för över fotona från 
minneskortet till en mapp på datorn där de sparas. 

d. Till sist skapas den kartbild som ska användas för att presentera fotopunkternas 
geografiska läge. Detta görs genom att göra ett utsnitt från exempelvis gröna 
kartan eller fastighetskartan och spara som en georefererad bild på datorn. Detta 
kan t ex göras från lantmäteriets programvara Kartex som automatiskt sparar en 
projektionsfil tillsammans med kartbilden. Projektionsfilen innehåller information 
om en av kartbildens koordinatpar samt om bildens pixelstorlek och eventuell 
rotering av bilden. 

 
3. Bearbetning 

Nu är det dags att öppna applikationen för att matcha ihop fotona med koordinaterna. 

a. Användaren väljer först mappen där fotona ligger samt en resultatmapp. 

b. Därefter väljs den kartbild som ska användas. 

c. Användaren väljer sedan spårfilen som skapats tidigare. 

d. För att synkronisera tiden i GPSen med kamerans tid så måste tidsdifferensen 
dem emellan anges. Detta görs lättast genom att använda sig av ett foto som 
tagits på GPS-displayen. På fotot ses vad GPSen har för tid samtidigt som 
fototidpunkten är känd för det valda fotot. 

e. Nu kan matchningen genomföras för att koppla koordinater till varje foto. 

 
4. Redigering 

a. Om vissa foton inte skall vara med i det slutgiltiga resultatet kan dessa väljas bort 
här. 

b. Det går också bra att infoga egna kommentarer och fotoriktning till varje foto. 

 
5. Presentation 

a. All information som är kopplad till fotona skrivs till en xml-fil och användaren kan 
även välja att presentera resultatet på webbsidor. Sidor skapas då som visar 
kartbilden med fotopunkter där punkterna är klickbara. Genom att klicka i kartan 
eller välja ett foto i menyn fås information om fotot.
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3. Resultat 
 
Resultatet presenteras på en webbsida i form av en klickbar karta där platsen för varje foto 
är markerat. Fotominiatyrer visas också liksom den information som hör till fotot. 
Informationen består av: 
 

Filnamn 
Sökväg 
Datum 
Koordinatsystem 
X 
Y 
Fotoriktning 
Kommentar 
Kameratillverkare 
Kameramodell 
Slutartid 
Bländare 
Exponeringskompensation 
Blixt 
Ljusmätningsmetod 
Bildbredd 
Bildhöjd 
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Användningsfall: Georeferering av digitala foton 
 
 

1. Georeferering av digitala foton 
 
 
1.2. Kort beskrivning 
 
Dokumentet beskriver användningsfall för hur datainsamling, bearbetning, redigering och 
presentation genomförs. 
 
 
2. Händelseflöde 
 

2.1. Datainsamling 

 Användaren gör  Systemet gör 

1 Slår på GPSen och kontrollerar 
tidsintervallet för att lagra 
positionspunkter.  

Startar spårningen. 

2 GPSen lagrar koordinater tillsammans 
med tidsangivelse med det bestämda 
tidsintervallet i en spårfil. 

3 Tar foton med digitalkamera. 4 Kameran lagrar fotot tillsammans med 
information om bl.a. tidsangivelse på 
minneskortet. 

2.2. Dataöverföring 

 Användaren gör  Systemet gör 

1 Kopplar GPSen till datorn och väljer att 
föra över spåret eller spåren. Detta 
utförs i programmet MapSource som 
följer med Garmin GPSer. 

2 Hämtar data från GPSen och öppnar 
upp informationen i MapSource.  

3 Väljer att exportera data från MapSource 
som en textfil. 

4 Lagrar informationen i en tabbavgränsad 
textfil. 

5 Kopplar digitalkameran till datorn och 
väljer att föra över bilderna till vald 
mapp.  

6 Sparar fotona i mappen. 
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7 Väljer vilken typ av karta som ska 
användas att visa fotopunkterna på. Gör 
ett utsnitt och väljer var filen ska sparas. 

8 Sparar bildfilen tillsammans med en s k 
projektionsfil som innehåller uppgifter 
om dess georeferering. 

2.3. Bearbetning 

 Användaren gör  Systemet gör 

1 Öppnar applikationen. Väljer den mapp 
där fotona ligger och den mapp där 
resultatet ska sparas. 

2 Skriver ut sökvägarna till valda mappar 
och visar fotonamnen i en lista. 

3 Väljer OK. 4 Kopierar över fotona till resultatmappen. 
Hämtar EXIF-information om varje foto 
och sparar informationen med varje 
fotoobjekt.  

5 Väljer karta som fotopunkterna ska visas 
på. 

6 Sparar kartbilden och skapar en html-
sida som innehåller kartbilden. 

7 Väljer aktuell spårfil. 8 Läser filen och sparar den rad som 
innehållet information om 
koordinatsystem samt raderna med 
koordinater och tidpunkt. 

9 Väljer ett foto som är taget på GPS-
displayen och skriver av tiden som ses. 

10 Beräknar differensen mellan GPS-tiden 
och fotots tid. Korrigerar tiderna i 
spårfilen med den beräknade 
differensen och sparar de nya tiderna. 
Söker ut den spårpunkt som ligger 
tidsmässigt närmast varje foto. Sparar 
koordinatuppgifterna för denna punkt i 
fotoobjektet.  

2.4. Redigering 

 Användaren gör  Systemet gör 

1 Väljer bort vissa foton om så önskas.  2 Raderar fotoobjektet som är sparat i 
internminnet, dock inte det ”riktiga” foto 
som är sparat i resultatmappen. 

3 Lägger till information om fotot, 
exempelvis fotoriktning och 
kommentarer. 

4 Sparar informationen i fotoobjektet i 
internminnet. 
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2.5. Presentation 

 Användaren gör  Systemet gör 

1 Väljer att spara som xml och html och 
väljer OK. 

2 Sparar all information som är kopplat till 
fotoobjekten i en xml-fil.  

Ritar ut fotopunkterna på kartbilden.  

Skapar html-sidor som presenterar 
kartbilden, fotona och fotoinformationen. 
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Bilaga C. Jämförelse mellan olika befintliga program 
Programnamn GPS-Photo 

Link 
TopoFusion/ 
PhotoFusion 

RoboGEO OziPhotoTool Oziexplorer PhotoStudio 

       
Skapare/företag GeoSpatial 

Experts 
 Tim Tech 

Computer 
 Des 

Newman’s 
Stuffware 

       
Språk Eng Eng Eng Eng Sv Eng 
       
Plattform PC Windows Windows  PC/Windows  
       
Rättigheter till 
användning 

  ja ja ja Personligt 
bruk 

       
Licenskostnad $229 

US/kopia 
$40/kopia ex. 
$120/5 st 

$49.95 
USD/kopia 
$229.95 
USD/10 st 

$25 US $85 US 
OziExplorer 
med stöd för 
kartor i RIK 
formatet  
1295:- 

 

       
Tillgång till kod nej nej nej nej API nej 
       
Ladda foton ja ja ja ja nej ja 
       
Fotohantering:       

Lagra 
fotoriktning 

ja nej nej I exiffält 
möjligtvis 

- I exiffält 
möjligtvis 

Lagra 
kommentarer 

ja ja nej ja - ja 

Justera ljus m.m. 
i bilden 

ja nej nej nej - Storlek m.m. 

Välja vilka kort 
som skall vara 

med 

ja ja men inte 
när man ser 
dem 

Ja men inte 
när man ser 
dem 

ja - ja 

Vattenstämpel ja nej nej ja - nej 
       
Ange 
tidsskillnad 
mellan GPS och 
kamera 

ja Ja men inte 
enkelt 

nej ja - nej 

       
Ställa in 
tidsintervall när 
de ska matcha 

ja nej nej Nej, kan välja 
vilka waypoint 
som ska ingå 

- ja 
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Programnamn GPS-Photo 
Link 

TopoFusion/ 
PhotoFusion 

RoboGEO OziPhotoTool Oziexplorer PhotoStudio 

Ladda GPS: ja ja Ja (får inte 
matchning 
att fungera) 

ja ja ja 

Spårlogg från 
serieport 

Garmin, 
Magellan 

Garmin, 
Magellan 

ja nej Magellan, 
Garmin, 
Lowrance, 
Eagle, 
Brunton/Silva 
and MLR 

nej 

usb  ja nej nej Garmin nej 
Waypoints  Garmin ja  nej Magellan, 

Garmin, 
Lowrance, 
Eagle, 
Brunton/Silva 
and MLR 

nej 

Importera 
spårlogg  

Trimble, 
Leica, 
OziExplorer, 
MapSource, 
G7toWin, 
TDS, 
Waypoint+. 

.gpx, Map 
Tech 
Trackfile, 
Map Tech 
WaypointFile
, UTM Text 
file 

.g7t, csv Ja, ozi bara? Ja.plt bara? .txt 

       
Ladda kartor Nej, är inget 

presentations
program 

landsat över 
Sverige 

nej nej tfw, jgw, sdw 
files, geotiff, 
USGS fgd 
file, mapinfo 
tab file (for 
raster file 
type only), 
ecw images 
RIK-kartor 
om man har 
tillägget 

nej 

       
Skapa webbsida Ja, med 

kartor över 
USA, 
MapQuest 
karta över 
Sverige, ej 
noggrann 

Ja, men ingen 
exif-
information 
visas 

nej Ja, tillsammans 
med oziexplorer 

Tillsammans 
med 
oziphototool 

Ja, men inga 
kartor 

       
Skapa rapport Skapar bilder 

i jpg och jgw, 
textinformati
on i htmlsidor 

Jpg, bmp nej nej Bmp och png 
bilder 

nej 

       
Spara till GIS-
format 

Ja, shapefiler nej nej nej shape nej 

       
Symbolhantering Fotona 

presenteras 
på webbsidan 
med ett kryss  

Liten kamera 
på webbsidan 

nej nej ja nej 
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Bilaga D. Matris för val av programtyp 
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Bilaga E. Matris för val mellan GPS-Photo Link och egen 

applikation 

 



  Bilaga F 

  
 

Bilaga F. Ett första designutkast 
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Bilaga G. Användarhandledning 

Användarhandledning: Georeferering av digitala foton 
 
I applikationen koordinatsätts foton med hjälp av spårfilen från en GPS och resultatet 
presenteras via en kartbild på webbsidor. 
 
Kartan får göras i ordning innan genom att t ex spara ett utsnitt från någon av lantmäteriets 
kartor i deras programvara Kartex. Ett lämpligt format kan t ex vara TIFF. Även spårfilen 
måste göras i ordning innan och föras över från GPSen. Detta sker lämpligast i MapSource 
om man har en GARMIN GPS. I MapSource väljer man inställningar för filen, t ex att den 
ska visas i RT 90 och exporterar den sedan till en textfil. 
 
Applikationen är uppbyggd som en stegvis guide, ofta benämnd med det engelska ordet 
wizard, där navigering sker med framåt- och bakåtknappar. Applikationen består av fem sidor 
där man i tur och ordning stegar sig framåt.  
 
1. Foto 
På den första sidan väljs mapp med foton, den kartbild som ska användas med tillhörande 
projektionsfil samt en mapp där alla resultatfiler ska sparas.  
 
Det som sedan utförs när man trycker på OK är att fotona kopieras till resultatmappen och att 
EXIF-informationen från varje foto läses och sparas i minnet tills vidare. 
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2. GPS – spårfil  
På den andra sidan väljs spårfilen och de rader som är intressanta, det vill säga de som 
innehåller uppgift om koordinater och tidpunkt, sparas i spårpunktsobjekt som lagras i minnet 
tillsvidare. 
 
Spårfilen måste vara sparad som en textfil med tabbavgränsade fält. Detta kan t ex göras 
genom att exportera från MapSource som följer med GPSer från GARMIN. 
 
Trackpoint<tab>1271206<mellanslag>6405093<tab>2005-04-17<mellanslag>15:28:19 
 
De rader som ska användas, det vill säga raderna med koordinater och tidpunkt, måste börja 
med texten ”Trackpoint” och kolumnerna ska vara skilda åt med tab-steg. Koordinaterna ska 
finnas i den andra kolumnen och datum/tid i den tredje kolumnen. Y och X ska vara åtskilda 
med mellanslag vilket också ska skilja datum och tid åt. 
 

 
 
 
3. Synkronisering Kamera - GPS 
Den tredje sidan hanterar tidsdifferensen mellan kameran och GPSen. Ofta är tiden i kameran 
och GPSen inte helt synkroniserade och därför behövs en justering för detta efteråt. Ett sätt att 
ta reda på hur stor justering som behövs är genom att börja med att ta ett foto på GPS-
displayen. Har man inte tagit ett sådant foto i samband med de andra fotona kan man göra det 
efteråt och lägga fotot i samma mapp som de andra. Detta måste dock göras innan 
applikationen startas igång. 
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a) Välj det foto som visar GPSens display. 
b) Läs av tiden som visas i displayen och skriv in den i rutan för GPS-tid. Tryck på 

Beräkna skillnad. Applikationen räknar då ut hur stor differensen är och skriver ut det 
i texten under knappen. 

c) Om man har skrivit in rätt tid trycker man sedan på OK för att ändra tiderna för 
spårpunkterna. Då matchas också varje foto mot spårpunkterna och tilldelas en 
koordinat. 

 
Om man kommer på att man har gjort fel kan man ångra beräkningen. Tiderna för 
spårpunkterna ändras då tillbaks med lika mycket som de tidigare ändrades fram med.  
 

 
 
 
4. Redigering 
Den fjärde sidan visar den information som är sparad till varje fotoobjekt. Man kan här lägga 
till kommentarer och fotoriktning till varje foto. Fotominiatyren visas för att man ska se vilket 
foto som kommenteras och kartan visas för att fungera som ett stöd när fotoriktningen anges. 
 
Det går även att ändra koordinaterna manuellt om det visar sig att några spårpunkter har 
sämre noggrannhet och om det påverkar något foto. (Detta märks troligtvis inte förrän i steg 5 
när man har presenterat resultatet en gång men man gå tillbaka hit och redigera och sedan 
köra om presentationen igen.) 
 
När alla ändringar är gjorda sparar man genom att trycka på knappen Spara. 
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Det går också att ta bort de foton som inte ska visas i resultatet, det kan t ex vara fotot på 
GPSen eller andra foton som av någon anledning inte är aktuella att ha med. 
 

 
 
 
5. Presentation 
På den femte sidan kan man välja hur resultatet ska presenteras. I dagsläget finns möjlighet att 
spara i en xml-fil, vilket är obligatoriskt, samt som webbsidor.  
 
Efter bilden på presentationssidan nedan visas ett exempel på hur den färdiga webbsidan kan 
se ut. 
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