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Förord

I Civilingenjörsutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet, LTU, ingår
ett examensarbete på 20 universitetspoäng. Detta motsvarar ca fem
månaders eget arbete.

Denna rapport presenterar mitt examensarbete som genomförts på
Mandator Teknik, Simulatorer och Träningssystem i Kista och
Helsingborg under vårterminen 1998.

Arbetet bestod av att ta fram en lösning till och utveckla en generell GIS-
modul som i det första utvecklingssteget skulle klara av att genomföra
analyser av bästa vägval och siktanalys.

Till grund för arbetet ligger ett projekt inom Mandator Teknik i
Helsingborg som syftar till att utveckla generella komponenter som kan
återanvändas i olika projekt och applikationer.

Jag vill först och främst tacka mina handledare på Mandator, Marie
Friberger, Thomas Fransson, Lasse Eriksson och Magnus Backström samt
min handledare på Krigsspelcentrum, Peter Almqvist. Jag vill även tacka
min examinator professor Anders Östman för goda råd och synpunkter.

Stockholm den 25 november 1998

Annelie Lundström
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Sammanfattning

Examensarbetet, vars syfte är att ta fram en lösning till och utveckla en
generell GIS-modul, har genomförts på Mandator Teknik, Simulatorer
och Träningssystem i Kista och Helsingborg under vårterminen 1998.

På Mandator i Helsingborg, affärsområde simulatorer och tränings-
system, pågår för närvarande ett projekt vars syfte är att utveckla
generella komponenter som kan återanvändas i olika projekt och
applikationer. Bakgrunden till arbetet är att Mandator vill undersöka om
möjligheten finns att hantera diverse GIS-funktionalitet i en modul. GIS-
modulen ska i första hand kunna användas för analys av bästa vägval och
siktanalys.

För att GIS-modulens funktionalitet ska överensstämma med framtida
användares önskemål har Krigsspelcentrum bistått med råd, krav och
önskemål.

I examensarbetet ingår även en studie av befintliga GIS-verktyg på
marknaden. Målet för studien är att finna den/de produkter inom ESRI-
familjen som lämpar sig bäst för geografisk analys av bästa vägval och
siktanalys.

Studien resulterade i ett beslut att använda produkten, ArcView och dess
tillägg Spatial Analyst, för att utveckla GIS-modulen. Orsaken till att just
dessa verktyg har valts är att de erbjuder en lösning som klarar av en
rasterbaserad analys av både bästa vägval och siktanalys.

Avenue har använts för att utveckla GIS-applikationen i ArcView och
Spatial Analyst. Applikationens funktionalitet består av en funktion för
analys av bästa vägval och en funktion för siktanalys.

Funktionen för bästa vägval används när den bästa vägen mellan ett
fordon/förband och en målpunkt ska beräknas. Med den bästa vägen avses
här den väg som ger den lägsta ackumulativa kostnaden i restid från start
till mål. Funktionen tar hänsyn till vilken framrycknings-hastighet som
fordonet/förbandet har i olika terrängtyper samt den maximala lutningen
på marken som fordonet/förbandet klarar av.

Funktionen för siktanalys används när man vill bedöma vilka områden i
terrängen som man kan se från en viss utkikspunkt.

Den resulterade lösningen till GIS-modulens uppbyggnad och den
utvecklade GIS-applikationen, som ingår som ett analysredskap i
modulen, visar att det med relativt enkla medel går att finna en lösning till
en GIS-modul.
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Abstract

The main purpose of this Master Thesis was to find a solution for and
develop a general GIS-module. The Master Thesis has been performed at
Mandator Teknik during spring-term 1998.

At Mandator in Helsingborg, a project is going on aiming at developing
general software components. The components will be used in different
projects and applications. The background to the Master Thesis is that
Mandator wants to study if there exists a possibility to handle various
GIS-functionality in such a module. The GIS-module will, at first, be used
for optimal route- and visabilityanalysis. A GIS-module here means a
module with functionality for geographical analysis and calculations.

With the intention to develop a GIS-module that will correspond with the
requests and demands of future users, the Swedish Defence Wargaming
Centre has assisted with advice, demands and requests.

The Master Thesis also includes a study of existing GIS-tools on the
market. The goal of the study is to find the product/products, within the
ESRI-family, that are suitable for geographic analysis of optimal route and
visabilityanalysis.

The study resulted in a decision of using the product ArcView and its
extension Spatial Analyst for the development of the GIS-module. The
reason is that these tools offer a solution for raster-based analysis for both
optimal route and visability.

Avenue, a script-language, has been used to develop the GIS-application
in ArcView and Spatial Analyst. The functionality of the application
consists of one function for optimal route analysis and one function for
sightanalysis. The function for optimal route is used to find the optimal
path between a vehicle/unit and a destination-point and the function for
sightanalysis is used to determine what area that can be seen from a given
point.

The result of this Master Thesis shows that by relatively simple means it is
possible to find a solution for a GIS-module.



Innehållsförteckning

1 INLEDNING .......................................................................................................... 1

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................ 1
1.2 PROBLEMBESKRIVNING....................................................................................... 1
1.3 AVGRÄNSNING ................................................................................................... 2

2 PRESENTATION AV MANDATOR OCH FÖRSVARETS
KRIGSSPELCENTRUM.......................................................................................... 3

2.1 MANDATOR ....................................................................................................... 3
2.2 FÖRSVARETS KRIGSSPELCENTRUM ...................................................................... 3

3 MTMAP - EN KARTMODUL .............................................................................. 4

4 STUDIE AV BEFINTLIGA GIS-VERKTYG....................................................... 6

4.1 GEOPRES ........................................................................................................... 6
4.2 MAPOBJECTS ..................................................................................................... 7
4.3 ARC / INFO...................................................................................................... 7
4.4 ARCVIEW GIS.................................................................................................... 8

5 OPENGIS CONSORTIUM ................................................................................. 10

6 VALDA GIS-VERKTYG..................................................................................... 11

7 GIS-MODULENS UPPBYGGNAD .................................................................... 12

8 AVENUEPROGRAMMERING.......................................................................... 14

8.1 OBJEKTORIENTERADE BEGREPP ......................................................................... 14
8.2 OBJEKT, KLASSER OCH ARV I AVENUE ............................................................... 15
8.2 ATT ARBETA MED AVENUE ............................................................................... 15
8.3 AVENUES REQUESTS ......................................................................................... 16
8.4 VAD ÄR ETT SCRIPT? ........................................................................................ 17
8.5 KOMMUNIKATION MED ANDRA APPLIKATIONER.................................................. 17

9 GIS-APPLIKATIONEN ...................................................................................... 18

9.1 APPLIKATIONENS UPPBYGGNAD ........................................................................ 18
9.2 APPLIKATIONENS FUNKTIONALITET ................................................................... 18

10 ANVÄNDA ALGORITMER ............................................................................. 20

9.1 ALGORITM FÖR BÄSTA-VÄGVAL ........................................................................ 20
9.2 ALGORITM FÖR SIKTANALYS ............................................................................. 26

11 DISKUSSION..................................................................................................... 29

12 FÖRSLAG TILL FORTSATT UTVECKLING ............................................... 30

13 SLUTSATSER.................................................................................................... 30

14 REFERENSER................................................................................................... 32

BILAGOR............................................................................................................... 33

Bilaga 1 Prisuppgifter från ESRI Sweden AB 1 sida
Bilaga 2 GIS-Applikationens systemkrav 1 sida
Bilaga 3 Förklaring till diagonal-kostnadsberäkning 1 sida



Utveckling av en generell GIS-modul

1

1 Inledning

1.1 Bakgrund
På Mandator i Helsingborg, affärsområde simulatorer och tränings-
system, pågår för närvarande ett projekt vars syfte är att utveckla
generella komponenter som kan återanvändas i olika projekt och
applikationer. Detta är ett arbete som pågått under en längre tid och ett
område det kommer att satsas mycket resurser på i framtiden.

Tanken är att klienten skall delas upp i ett antal olika plug-in moduler som
med lätthet kan bytas ut.

En av dessa utvecklade komponenter är kartmodulen, MTMap, som
hanterar generell kartpresentation. (Se Kapitel 3, för närmare
beskrivning)

Som ett komplement till kartmodulen vill Mandator undersöka om
möjligheten finns att göra en modul med funktioner för geografisk analys.

Inom Försvarets Krigsspelcentrum (FKSC) pågår, tillsammans med
Mandator, utveckling av en kartapplikation för ADB-stöd inom området
operativa ledningsövningar. Applikationen benämnes HUGIN. Ett
önskemål är att denna applikation även ska kunna användas för
beräkningar rörande vägval och siktanalys. För att GIS-modulens
funktionalitet ska överensstämma med framtida användares önskemål har
Krigsspelcentrum därför bistått med råd, krav och önskemål.

1.2 Problembeskrivning
Syftet med examensarbetet är att konstruera och utveckla en GIS-modul,
som kompletterar den befintliga kartmodulen, MTMap. Med en GIS-
modul menas här en modul med funktioner för geografisk analys och
geografiska beräkningar. Namnet GIS-modul är inarbetat på Mandator
och benämnes MTGIS.

I examensarbetet ingår även en studie av befintliga GIS-verktyg på
marknaden.

I första hand ska modulen kunna används i en klient-miljö, men
gränssnittet skall vara så generellt att användande av modulen på server-
sidan ej skall innebära stora modifieringar.

Då militära fordon ofta rör sig utanför vägnätet krävs det att analysen av
bästa vägval klarar av detta. Vid analys utanför vägnätet används
rasterkartor. GIS-verktyg som stöder rasterformat måste därför användas
vid utvecklingen av modulen.
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Då GIS-modulen ska fungera i olika simulatorer och träningssystem och
för olika tillämpningar krävs det att modulen är oberoende av kartmaterial
och projektion. Kartdata från t.ex. Ukraina ska fungera lika bra som
kartdata från Sverige. Kartmaterialet som används måste dock vara i
rasterformat.

Analysen av bästa vägval ska baseras på:

• Start och slutposition.

• Fordonets/förbandets framryckningshastighet i olika typer av terräng.

• Den maximala lutningen på terrängen som fordonet/förbandet klarar av
att röra sig i.

Siktanalysen ska baseras på utkikspunktens läge och beräknas inom en
given sektor.

1.3 Avgränsning
En generell GIS-modul kan tänkas innehålla en stor mängd funktioner.
Utvecklingen inom detta examensarbete rör dock endast analys av bästa
vägval och siktanalys.

Den existerande Kartmodulen har utvecklats i en miljö med C++,
MFC(Microsoft Foundation Classes), MapObjects och MilMap. Den nya
modulen kan dock ej utvecklas i denna miljö. I ett senare skede ämnar
Mandator implementera GIS-modulen i C++. Implementeringen innebär
att modulen blir en självständig enhet som fungerar tillsammans med
Mandators Träningssystem och Simulatorer, på samma sätt som
kartmodulen.
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2 Presentation av Mandator och Försvarets 
Krigsspelcentrum

2.1 Mandator
Mandator är ett av Nordens största IT-tjänstföretag med ca 750 anställda
på ett 20-tal kontor i Sverige, Norge och Danmark. 1997 noterades
Mandator på Stockholmsbörsens O-lista.

Ett område som Mandator satsar stort på är simulatorer och tränings-
system. Det är inom detta affärsområde som detta examensarbete har
utförts.

Affärsområde Simulatorer och Träningssystem
Mandators affärsområde Simulatorer och Träningssystem hjälper
organisationer och företag att med simuleringsteknik effektivisera deras
resultat. Deras simulatorer spänner över många applikationsområden,
båda militära och civila.

Idag levererar affärsområdet militära system av typen eldlednings-
simulatorer, radar och riktsimulatorer, ledningstränings-simulatorer och
system för DBU (DatorBaserad Utbildning). Exempel på civila simula-
torer är räddningsträning, flygledning, katastrofträning, affärsstrategi
bland många andra.

(Mandator, 1998)

2.2 Försvarets Krigsspelcentrum
Försvarets Krigsspelcentrum, FKSC, är en självständig organisationsenhet
inom Försvarsmakten som har till uppgift att utveckla metoder och
hjälpmedel för händelsestyrda scenarier på operativ nivå.

Vid FKSC arbetar 14 personer med olika specialkompetens för att lösa de
önskemål som kan uppkomma vid ett händelsestyrt scenario. Kapaciteten
vid FKSC medger fem större ledningsövningar per år samt ett antal
mindre.

Det tekniska spelstöd som FKSC innehar består av en speldatabas,
ODEN, och en spelmotor, TYR, utvecklat av Mandator.

I ODEN finns information om egna och motståndares förband,
anläggningar, avdömningsvärden mm.

TYR bygger på dynamiska förlopp med agerande motpart och genererar
fortlöpande autentiska rapporter till parterna.

(Försvarets Krigsspelscentrum, 1998)
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3 MTMap - en kartmodul

MTMap är en modul som innehåller basfunktioner för att kunna hantera
generell kartpresentation. Modulen är utvecklad i Visual C++ och MFC
samt MapObjects och MilMap.

Exempel på funktionalitet i MTMap är in- och utzooming i kartan, rita
egna figurer och lägga ut militära förband. All information på kartan har
en geografisk position.

Komponenten utvecklades för att lyfta ut kartfunktionaliteten från en av
Mandators träningsklienter till en separat modul. Träningsklienten
använde sig tidigare av verktyget MilMap, utvecklat av Sjöland &
Thyselius. När Försvarsmakten tog beslutet att ESRI:s produkter skulle
vara standard inom försvaret medförde detta att klienten måste anpassas
till utvecklingsverktyget MapObjects. Därför lyftes kartfunktionaliteten ut
till en egen modul som implementerades med både MilMap och
MapObjects. Därmed är kartmodulen oberoende av vilket av verktygen
som kunden använder sig av.

Kart-modul

MilMap MapObjects MapBasic ??

Figur 3.1 Kartmodulen MTMap är idag implementerad med utvecklingsverktygen 
MilMap och MapObjects. Kartmodulen kan även implementeras med 
andra utvecklingsverktyg för karthantering, t.ex. MapBasic från

MapInfo, för att bli ännu mer flexibel.

MTMap ska användas i alla av Mandators nyutvecklade applikationer som
hanterar kartor. På så sätt minskas dubbelarbete och alla system som
Mandator utvecklar får ett enhetligt gränssnitt.

Med komponentteknologin är det lättare att återanvända kod, och det
höjer även kvalitén eftersom samma kod används i olika projekt och med
olika tillämpningar vilket ställer stora krav på robusthet.
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Figur 3.2 Klienten kan delas upp i ett antal olika plug-in moduler som med lätthet 
kan bytas ut. Två av dess moduler kan vara MTMap och MTGIS:

Den främsta vinsten med kartmodulen är att nytillverkade applikationer
med enkelhet kan implementera kartfunktionalitet (detta gäller både
internt och externt utvecklade applikationer). Detta kommer även att gälla
för GIS-modulen och andra moduler.
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4 Studie av befintliga GIS-verktyg

Det finns många leverantörer av GIS-verktyg tillgängliga på
världsmarknaden. Som exempel kan nämnas Intergraph, ESRI och
Smallworld.

Eftersom Försvaret har tagit ett strategiskt beslut att använda sig av
ESRIs produkter bör även GIS-modulen utvecklas med hjälp av dessa
produkter. Därför har jag valt att endast studera de främsta av ESRIs
produkter samt GeoPres, Försvarsmaktens gemensamma presentations-
verktyg för geografisk information.

ESRI Inc (Environmental Systems Reasearch Institute) är med program-
varufamiljen ARC/INFO, däribland ArcView och MapObjects, en av de
större leverantörerna av GIS-programvaror. Huvudkontoret ligger i
Redlands, USA. ESRI Sweden AB som tillhandahåller de i GeoPres
ingående komponenter har huvudkontor i Falun.

Målet för studien är att finna den/de produkter som lämpar sig bäst för
geografisk analys av bästa vägval och siktanalys.

4.1 GeoPres
GeoPres är benämningen på Försvarsmaktens gemensamma
presentationsverktyg för geografisk information.

Försvarsmaktens beslutade, i juni 1996, att standardisera IT-stödet för
geografisk information. Detta resulterade i ett beslut att använda två
kompletterande produkter från ESRI, GIS-programvaran ArcView GIS
och utvecklingsverktyget MapObjects. Dessa produkter utgör stommen i
GeoPres. Kombinationen av dessa produkter visade sig vara det bästa
alternativet för att tillgodose Försvarsmaktens gemensamma krav på
funktionalitet samtidigt som kombinationen har en betydande
utvecklingspotential.

GeoPres ska användas inom hela försvarsmakten på operativ och taktisk
nivå samt på viss förbandsledningsnivå. Försvarsmakten har licenser för
5000 installationer.

För att tillgodose alla försvarsmaktsspecifika krav har en speciell
utvecklingsgrupp skapats. Utvecklingsgruppen består av företrädare från
GIS-centrum, ESRI Sweden AB, WM Data, B&M Systemutveckling
samt Sjöland och Thyselius datakonsulter AB. Utvecklingsgruppen har
bl.a. tagit fram GeoPres MapObjects API.(Se Kapitel 4.2.1)

(GeoPres, 1998)
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4.2 MapObjects
MapObjects är ett utvecklingsverktyg i form av en OLE-kontroll (OCX /
ActiveX -komponent) samt ett antal OLE-Automation komponenter.
MapObjekts gör  det möjligt att snabbt utveckla tillämpningar för GIS i
Windows95/NT-miljö.

Fördelen med MapObjects är att man på kort tid kan lägga till
kartfunktionalitet till en vanlig Windows-tillämpning. MapObjects har en
relativt låg licenskostnad vilket ger en låg kostnad per PC. (Se Bilaga 1)

Genom att använda MapObjects kan man:

• panorera och zooma genom flera kartlager
• genomföra rumsliga analyser och frågor
• visa data genom klassifikationer, symboler, text och punkttäthet
• visa kartor i flera olika bildformat
• använda relationsdatabaser och SQL frågor
• genomföra geokodning av adresser
• visa realtidsdata (GPS) m.m.

MapObjects stöder, i dagsläget, inte analyser av rasterdata.

(ESRI, 1998)

4.2.1 GeoPres MapObjects API
MapObjects är ett generellt utvecklingsverktyg avsedd för en bred
marknad. Detta innebär att det inte finns inbyggt ”försvarsmakts-
specifika” funktioner. Därför har GeoPres utvecklingsgrupp tagit fram
GeoPres API (Application Programming Interface) som ett komplement
till MapObjects. Det innehåller specialfunktioner för karthantering och
presentation av militära symboler. (GeoPres, 1998)

4.3 ARC / INFO
ARC/INFO är en omfattande GIS-programvara som exempalvis kan
användas till allt från att lokalisera placeringar av nya affärer och att hitta
den mest effektiva rutten för budbilar. (ESRI, 1998)

ARC/INFO lämpar sig bäst för organisationer som skapar, underhåller
och aktivt använder geografisk information.

I ARC/INFO ingår ARC Macro Language (AML) med vars hjälp det går
att utveckla och förändra gränssnittet med knappar, menyer och ikoner.
AML ger också tillgång till alla ARC/INFO kommandon och funktioner
så att det går att automatisera komplexa operationer i applikationerna.

Med hjälp av ARC/INFOs Open Development Environment (ODE) kan
GIS-funktionalitet kopplas till Windows-baserade applikationer såsom
Visual Basic, Visual C++ eller Delphi. ARC/INFO går även att integrera i
en C eller C++ miljö. (ESRI, 1997)
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4.3.1 Tillägg till ARC/INFO
Förutom grundverktyget finns ett antal tillägg som ARC NETWORK för
nätverksanalys, ARC GRID för rasteranalys, ARC TIN för
terränganalyser, ARC COGO för geodesi, ArcStorm för data-
administration och ett antal andra mindre tillägg.

Nedan beskrivs de tillägg som är av större intresse för detta
examensarbete:

ARC NETWORK
ARC NETWORK används för analyser och modelleringar av geografiska
nätverk som gator, motorvägar, järnvägar, vattendrag och relaterad
information som adresser, vägunderlag och demografi.

ARC GRID
ARC GRID behandlar rasterbaserad data och inkluderar omfattande
rasterbaserade analysverktyg. ARC GRID är speciellt användbart till
planering av markanvändning och transporter samt resor utanför vägnätet.

(ESRI, 1996)

4.4 ArcView GIS
ArcView är en GIS-programvara, avsedd för slutanvändare. Den kan
användas för att skapa, organisera, analysera och presentera geografisk
information. Funktionaliteten består såväl av logiska sökningar och rums-
liga analyser, som presentation av bakgrundskartor och analys-resultat.

ArcView kan anpassas av det objektorienterade scriptspråket Avenue.
Ofta återkommande arbetsuppgifter kan automatiseras och egna
funktioner utvecklas. Dessutom kan även användargränssnittet påverkas
så att menyer och verktygslådor begränsas eller utökas.

Avenue möjliggör dessutom kommunikation med andra programvaror
inom och utanför den egna familjen.

För kommunikation med andra applikationer kan ArcView även använda
Remote Procedure Call (RPC) protokoll. Dessa applikationer kan bl.a.
vara utvecklade i Visual Basic, C++, Access eller ARC/INFO.

(ESRI, 1998)

4.4.1 Tillägg till ArcView
ArcView är uppbyggt så att det enkelt kan kompletteras med nya eller
egenutvecklade funktioner utan att basprogramvaran behöver uppdateras.
ArcView GIS programvarutillägg gör det enkelt att lägga till ny avancerad
funktionalitet till ArcView. Network Analyst och Spatial Analyst är två
tillägg för kraftfulla analyser.
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Network Analyst
Network Analyst används för att lösa varierande problem baserade på
geografiska nätverk (gator, motorvägar, älvar, kraftledningar o.s.v).
Exempa på funktioner är bästa vägval, bästa rutt, närmaste anläggning,
restidsanalys och beräkning av upptagningsområde.

Spatial Analyst
Med Spatial Analyst kan många kraftiga analyser av rasterbaserad data
genomföras. Här finns också möjligheten att integrera raster- och
vektordata samt att göra analyser utifrån olika teman som läggs över
varandra.

Med hjälp av Avenue kan man få tillgång till fler avancerade funktioner än
de som finns att tillgå genom knappar eller menyer. Två av dessa är
funktionen för att finna den bästa vägen mellan två punkter baserat på
värden från flera gridteman, samt funktionen för siktanalys.

(ERSI, 1996)
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5 OpenGIS Consortium

Det pågår för närvarande ett arbete inom OGC (Open GIS Consortium)
som delvis syftar till att definiera ett standardgränssnitt till GIS-
komponenter. Eftersom gränssnittet ännu är under utveckling så kan det
inte användas inom detta examensarbete men det är ändå värt att nämnas
då det kommer att påverka de framtida modulerna samt minska beroendet
av enskilda leverantörer.

Projektet OpenGIS startade 1993 och hade då begränsat stöd från ett fåtal
myndigheter och kommersiella organisationer som diskuterade
möjligheterna och omfattningen av en OpenGIS Specification (OGIS).
Deltagarna ansåg att en användbar specifikation kunde utvecklas och i
augusti 1994 grundades OGC som en formell organisation kring
utvecklingen av specifikationen.

OGC har representanter från över hundra organisationer som t.ex.
utvecklare av GIS-produkter, företag inom telekommunikations-
branschen, databasutvecklare, myndigheter och universitet.

OpenGIS är definierat som en transparent åtkomst till homogena
geografiska data samt resurser/hjälpmedel för att behandla/analysera
dessa. Målet med projektet OpenGIS är att ta fram en omfattande
uppsättning öppna gränssnittsspecifikationer som gör det möjligt för
utvecklare att utveckla samverkande komponenter som stöder dessa
specifikationer.

(OpenGIS Consortium, 1998)
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6 Valda GIS-verktyg

Den valda lösningen består av ESRIs produkt ArcView med tillägget
Spatial Analyst.

Orsaken till att just dessa verktyg har valts är att det erbjuder en lösning
som klarar av både en rasterbaserad analys av bästa vägval och siktanalys.

ArcViews tillägg Network Analyst kan inte väljas på grund av att
programvaran ej stöder kartdata i rasterformat. Detta medför att bästa
vägen bara kan analyseras inom ett nätverk (linjedata). Då militära fordon
ofta rör sig utanför befintliga vägar så krävs det att analysen kan ske både
inom och utanför vägnätet.

ARC / INFO med dess tillägg kan även användas för att lösa dessa
problem, men detta innebär en alltför dyr och komplicerad lösning. För
denna GIS-modul räcker den funktionalitet som ArcView och Spatial
Analyst kan erbjuda.

Den enklaste lösningen hade varit om GIS-modulen kunde byggas med
hjälp av MapObjects på samma sätt som den existerande kartmodulen,
MTMap. Detta skulle ge en enkel, billig och smidig lösning utan
inblandning av externa programvaror. För närvarande saknas dock
möjligheten att använda MapObjects för analys av bästa vägval och
siktanalys.
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7 GIS-modulens uppbyggnad

GIS-modulen, MTGIS består av ett skal byggt i Visual C++ och en
koppling till en ArcView/Spatial Analyst-applikation. Skalet, utvecklat av
Mandator, tar hand om alla anrop, returneringar och variabelhantering
o.s.v. Själva analysen sker i ArcView/Spatial Analyst-applikationen.

ArcView/Spatial Analyst-applikationen har utvecklats inom detta
examensarbete. Denna applikation benämns i fortsättningen med GIS-
applikationen.

Fråga

Svar

HUGIN

M
T
M
A
P

qproc*

MTGIS

ArcView
+

SpatialAnalyst

DDEanvändare

GIS-applikation

*question process

PC/UNIX

Figur 6.1 Systembeskrivning, MTGIS

1 Om användaren väljer att göra en analys av bästa vägval, i t.ex.
applikationen HUGIN, markerar användaren ett förband/fordon,
målpunkt, analysområde samt önskad cellstorlek vid analysen. Om
siktanalysen ska köras anges parametrar som definierar en sektor, som
analysen ska ske inom, samt en utkikspunkt. Därefter skickas en
förfrågan till MTGIS. Kommunikations-applikationen qproc sköter
överföringarna mellan klienten/servern. Detta medför att systemet blir
plattformsoberoende.

2 MTGIS tar emot ovan beskrivna parametrar samt, för bästa vägval,
information om det markerade fordonets/förbandets framrycknings-
hastighet i olika terrängtyper.

3 MTGIS bygger upp en indatafil.

4 MTGIS upprättar, med hjälp av DDE, kommunikation med ArcView
Spatial Analyst applikationen och säger till den att köra scriptet. Vilket
script den kör beror på vilken funktionalitet som ska användas, bästa
vägval eller siktanalys.
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5 GIS-applikationen läser indatafilen, genomför analysen, skriver en
utdatafil och meddelar MTGIS om att analysen är färdig. Båda
applikationerna resulterar dessutom i skapandet av en shapefil*. Namn
och katalog till denna shapefil finns i utdatafilen. För analysen av bästa
vägval består shapefilen en linje som beskriver bästa vägen. Vid
siktanalysen består shapefilen av det område som kan ses från
utkikspunkten.

6 MTGIS tar emot klartecknet, läser utdatafilen och hämtar upp
shapefilen, med hjälp av filnamn och katalog som anges i utdatafilen.

7 MTGIS konverterar shapefilen till en koordinatfil. Detta för att system
som inte stöder shapefil-formatet ska kunna läsa de resulterande
filerna.

8 Koordinatfilen överförs till den anropande applikationen och kan ritas
ut på dess karta.

Denna lösning ger ett flexibelt system. Ett tillägg av ny funktionalitet till
GIS-modulen bör ej medföra några större problem. En applikation för
t.ex. ruttplanering byggd i ArcView/Network Analyst skulle kunna
användas på samma sätts som GIS-applikationen för bästa vägval och
siktanalys. Den enda skillnaden skulle ligga i indata- och utdatafilens
utseende.

MTGIS kan ligga lokalt på klienten eller på en server. Eftersom
kommunikations-programmet qproc används så blir systemet
plattformsoberoende, dvs klienterna kan bestå av både PC- och Unix-
maskiner. Klienten/servern som innehåller MTGIS och kommer att vara
en dator med plattformen Windows NT.
För kommunikation mellan MTGIS och GIS-applikationen används DDE
(Dynamic Data Exchange). (Se Kapitel 8.5)

Bilaga 2 beskriver GIS-applikationens systemkrav mer detaljerat.

* Shapefiler är ArcViews filformat för lagring av geografiska objekts geometriska läge
och attribut.
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8       Avenueprogrammering

Avenue är ett objektorienterat scriptspråk.

Nedan följer en beskrivning av de tre mest centrala begreppen inom
objektorienteringen nämligen objekt, klasser och arv.

8.1 Objektorienterade begrepp

8.1.1 Objekt
Ett objektorienterat system består av ett antal objekt som samarbetar för
att uppnå ett visst mål. Ett objekt representerar ofta ett begrepp från
verkligheten. Exempel på objekt är fysiska objekt som fordon, träd och
datorer och exempel på ”konceptuella” objekt är fönster, menyer och
knappar i ett grafiskt användargränssnitt.

Ett objekt har tre egenskaper:

• en unik identitet
• ett tillstånd
• ett beteende

Varje objekt har ett tillstånd knutet till sig. Mängden av attribut i ett
objekt representerar det tillstånd som objektet befinner sig i och utgör en
delmängd av tillståndet hos ett verkligt objekt.

Flera objekt måste samarbeta för att de ska utgöra ett system. Objekt
begär tjänster av varandra genom att skicka meddelanden. Ett meddelande
är en begäran om att ett objekt ska utföra en tjänst åt beställ-aren.
Meddelandet säger vad som ska utföras men inte hur det ska utföras. Det
är mottagarobjektet som avgör hur en begäran ska hanteras. Genom att
objekt erbjuder vissa tjänster gentemot omvärlden så har det ett beteende.

Varje objekt har en unik identitet som inte förändras under objektets livs-
längd. Med hjälp av identiteten kan man alltid unikt referera till ett objekt.

Ordet instans används ibland som en synonym till objekt.

8.1.2 Klass
I ett system med många objekt som liknar varandra, är det naturligt att
tänka sig att de gemensamma egenskaperna beskrivs på ett ställe. Varje
objekt är unikt men de delar en gemensam struktur och ett gemensamt
beteende sett ur systemets synvinkel. En klass är en mall som beskriver
objektens gemensamma struktur och beteende.
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En klass består av tre delar:

• ett namn som identifierar det begrepp som beskrivs av klassen.
• en beskrivning av de attribut som klassens objekt ska ha.
• en beskrivning av de tjänster, metoder, som objekt av klassen erbjuder

omvärlden.

Varje objekt har sina egna värden för de i klassen specificerade attributen.
Varje objekt ansvarar också för att ett meddelande behandlas genom att
motsvarande metod från klasspecifikationen exekveras.

Relationen mellan ett objekt och dess klass kallas för instansiering.

8.1.3 Arv
Det är ofta intressant att specificera en klass i termer av andra klasser. En
ny klass specificeras som en utökning av en redan existerande klass från
vilken den sägs ärva egenskaper. Den nya klassen ärver alla egenskaper
från huvudklassen och får sedan ett tillägg av attribut och metoder som är
specifika för klassen. T.ex. är klassen Passagerarflygplan en underklass till
klassen Flygplan.

(Johan Fagerström, 1995)

8.2 Objekt, klasser och arv i Avenue
Objekt är en enhet som representerar något av de element som man kan
arbeta med i ArcView. Objekt kan vara element i gränsnittet som
kontroller och dokumentfönster, projektkomponenter som vyer och
layouter, bas element i Avenue som nummer, datum och strängar, primitiv
grafik som punkter, linjer och så vidare.

Varje klass i ArcViews klasshierarki definierar de gemensamma
kännemärkena för alla objekt som är instanser av den klassen. Som
exempel har dokumentklassen sex underklasser: Chart, Layout, Projekt,
Script, Table och View. Varje av dessa underklasser ärver kännedragen
från Dokument och sedan inkluderas extra attribut och metoder.

(Online help, ArcView)

8.4 Att arbeta med Avenue
Betoningen i Avenue är, som i alla andra objektorienterade system, att
identifiera objekt och att skicka en begäran (request) till dem. Detta kan
jämföras med den procedurella programmeringen där språket betonas på
funktioner. I Avenue sänds en begäran till ett objekt, istället för att anropa
funktioner med argument. När objektet får denna begäran utför den en
handling.
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Ett traditionellt funktionsanrop är i ett-till-ett förhållande medan en
begäran kan sätta igång en eller flera metoder. En begäran specificerar vad
en instans av en given klass ska göra och en metod specificerar hur det
ska göras. Därför består programmering i Avenue av att skriva ”requests”
istället för att anropa funktioner. Genom att sända en begäran till ett
objekt aktiveras en metod tillägnad en viss klass, av vilken objektet är en
instans. Ett objekt i Avenue svarar alltid på en begäran genom att
returnera ett objekt. I vissa fall skapar begäran ett nytt objekt och i andra
fall kan begäran returnera ett existerande objekt, som i vissa fall kan vara
ett nytt objekt eller ett redan existerande objekt.

Avenues satser, t.ex. ”If Then Else”, ”While” och ”For Each”, används
för att organisera och strukturera när och hur metoderna ska utföras. I
procedurella språk består programmeringen av att etablera rutiner som
anropar andra rutiner. Programmets status underhålls med variabler och
rutinerna arbetar med variablernas status som grund. I Avenue
kontrolleras och underhålls systemets status i de instanserade objekten.

(Online help, ArcView)

8.5 Avenues requests
Avenues requests låter en skapa, kontrollera eller få information om
objekt. Varje Avenueklass förses med requests som opereras på klassen
eller till instanser av den klassen. Ett request startar metoder som är klass-
specifika. Till exempel så kan man flytta ett grafikobjekt, t.ex. en linje,
genom att sända en begäran (request) till linjeobjektet att flytta sig själv
ett visst avstånd i x- och y-riktningen. På samma sätt kan man visa ett
tema i vyn genom att sända en begäran till temat att rita ut sig själv i en
vy. Genom att sända ett multiply-request kan man få produkten av två tal.
För att styra om synligheten av ett objekt sänds ett IsVisible-request. För
att få det dokument som för tillfället är aktivt så sänds ett GetActivaDoc-
request.

När man sänder en begäran till ett objekt, blir resultatet av begäran en
returnering av ett annat objekt. I vissa fall representerar dessa objekt
information om andra objekt.

De request som är tillgängliga för en speciell klass är indelade i två
kategorier:

• request som görs direkt till en klass.

• request som görs till instanser av klassen, objekt.

8.5.1 Klass-request
Request till en klass når inte ett individuellt objekt, däremot förser det en
mekanism för mer generell funktionalitet. Klass-request skapar generellt
instanser av klassen eller returnerar information om sådant som påverkar
klassen.
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8.5.2 Objekt-request
De flesta request är till en instans. Dessa request tillåter en att genomföra
en handling på ett objekt. Till exempel så kan man maximera fönstret till
vyn med namn View1, eller ändra färgen på ett grafikobjekt. Request till
en instans genererar generellt en ändring av objektets tillstånd.

Olika klasser stöder olika request. Till exempel så kan man sända ett
request till en vy att zooma in, däremot så förstår inte nummerobjekt ett
sådant request.

(Online help, ArcView)

8.6 Vad är ett Script?
Ett script är en komponent i ett ArcView-projekt som innehåller
Avenuekod. På samma sätts som macros, procedurer eller script i andra
programmerings eller scriptspråk, grupperar ArcViews script ihop medlen
för att utföra de tre allmänna målen: automatisera uppgifter, lägga till ny
funktionalitet och att skapa kompletta applikationer.

ArcView kan ses som en samling av scripts. Det är en kraftig förenkling,
men varje kontroll i ArcView har ett associerande internt- eller
systemscript.

(Online help, ArcView)

8.7 Kommunikation med andra applikationer
I många situationer ingår ArcView bara som en del av en större lösning.
ArcView stöder flera olika metoder för kommunikation med andra
applikationer.

På alla plattformar kan RemoteProceduralCall (RPC) användas för
etablera samverkan mellan med andra applikationer. För klient/server
förhållanden i Windows kan Dynamic Data Exchange (DDE) användas för
kommunikation genom utbyte av data. I Windows kan också Avenues
Dynamic Link Library (DLL) användas för att anropa externa funktioner
från Avenue.

(Online help, ArcView)
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9 GIS-applikationen

Avenue har använts för att utveckla GIS-applikationen i ArcView och
Spatial Analyst. Analyserna sker helt automatiskt och användarna av
simulatorerna och träningssystemen ser aldrig att analysen sker i ArcView
miljön.

9.1 Applikationens uppbyggnad
Applikationen består av ett ArcView/Spatial Analyst-projekt som
innehåller ett antal script. Namnen på de primära scripten är
MTGIS_OptimalRoute samt MTGIS_Visability. Som namnen antyder så
är det scriptet MTGIS_OptimalRoute som står för bästa-väg funktionen
och MTGIS_Visability som står för siktanalys-funktionen.

Uppstarten av applikationen sker externt från en annan applikation och
gränssnittet består av två kommunikationsfiler, en för indata och en för
utdata. Applikationen arbetar alltså i bakgrunden av den applikation som
uppstarten sker ifrån.

9.2 Applikationens funktionalitet
För båda applikationerna gäller att de startas upp från MTGIS (som i sin
tur har anropats av någon applikation). Applikationen läser indata från en
indatafil, utför analysen och skriver utdata till utdatafil.

GIS-applikationen använder sig av kartmaterial i rasterformat. Vilket
kartdata som ska användas vid analysen anges i indatafilen. GIS-
applikationen är oberoende av vilken projektion som kartdatat har.
Däremot förutsätts att allt kartmaterial är av samma projektion. Att så är
fallet kontrolleras av kartmodulen.

9.2.1 MTGIS_OptimalRoute
MTGIS_OptimalRoute används när den bästa vägen mellan ett
fordon/förband och en målpunkt ska beräknas. Med den bästa vägen avses
här den väg som ger den lägsta ackumulativa kostnaden i restid från start
till mål. Funktionen tar hänsyn till vilken framrycknings-hastighet som
fordonet/förbandet har i olika terrängtyper samt den maximala lutningen
på marken som fordonet/förbandet klarar av. Hänsyn tas också till om
fordonet/förbandet inte klarar av att passera vissa terrängtyper, t.ex.
vattenområden. Analysen sker inom ett givet område och använder sig av
de kartdata- och höjddatablad som berörs av detta område.

Kapitel 9.1, beskriver närmare hur analysen går till.

Resultatet av analysen är en shapefil innehållande en linje som beskriver
den bästa vägen mellan punkterna samt den tid det kommer att ta, från
start till mål, om den bästa vägen följs.
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Av de två funktionerna så är MTGIS_OptimalRoute den som är mest
komplicerad och som kräver mest analystid.

9.2.2 MTGIS_Visability
MTGIS_Visability används när man vill titta på vilka områden i terrängen
som man kan se från en viss utkikspunkt. Analysen sker inom ett givet
område och använder sig av de höjddata som berörs av detta område.

Funktionen tar hänsyn till en rad olika variabler. (Se kapitel 10.2, för
närmare beskrivning) Resultatet är en shapefil som innehåller de områden
som kan ses från den givna punkten.



Utveckling av en generell GIS-modul

20

10 Använda algoritmer

10.1 Algoritm för bästa-vägval
Resultatet av denna algoritm ger den väg som motsvarar den lägsta
ackumulerade förflyttningskostnaden från startpunkten (källgriden) till
slutpunkten (målgriden).

Vad som menas med bästa vägen är den väg mellan startpunkt och
slutpunkt som motsvarar den lägsta ackumulativa kostnaden.

Beräkningen av den bästa vägen kräver ett källgrid och ett kostnadsgrid.
Ett källgrid motsvarar ett grid där cellen som motsvarar källan,
startpunkten, har värdet 1 och resterande celler i griden har värdet ”NO
DATA”.

Ett kostnadsgrid beskriver kostnaden för att röra sig genom en cell.
Kostnaden kan t.ex. vara restid, pengar, riskvärde, lutning osv. Värdet i
varje cell förutsätts representera kostnaden per enhetsavstånd, där ett
enhetsavstånd motsvarar cellvidden. Celler med värdet ”NO DATA” i
kostnadsgriden bildar barriärer i griden.

I detta examensarbete beskriver kostnadsgriden tiden för ett
förband/fordon att röra sig över en cell i rasterkartan. Kostnaden beror av
vilken terrängtyp som cellen motsvarar. Celler som beskriver en lutning
större än ett visst givet värde har värdet ”NO DATA” och beskriver
därigenom barriärer. Terrängtyper som ej kan passeras av
fordonet/förbandet utgör även barriärer.

10.1.1 Beräkning av förflyttningskostnad
För att beräkna kostnaden att röra sig mellan celler utnyttjas nod/länk
representationen, där centrum av en cell betraktas som en nod och varje
nod kopplas ihop med länkar till närliggande noder.

nod

länk

Figur 10.1 Noder och länkar

Varje länk har ett motstånd associerat till sig. Motståndet erhålls från
kostnaden associerad till cellerna. Kostnaden för att röra sig från en nod i
en cell till noden i en av cellens fyra direkta grannar, är halva kostnaden av
första cellens kostnad plus halva kostnaden av cell två, se figur 9.2.
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Kostnad(gij)

a1

Kostnad(g i+1,j)

kostnad(gij) + kostnad(g i+1,j)

2
Kostnad(a1)=

Figur 10.2 Beräkning av kostnad för horisontala och vertikala rörelser mellan
celler.

Den ackumulativa kostnaden för en förflyttning till ännu en cell, beräknas
genom följande formel:

kostnad(a1+a2) = kostnad(a1) + kostnad(a2)

Kostnad(gij)

a1

 Kostnad(g i+1,j)

Kostnad(g i+2,j)

a2

Figur 10.3 Beräkning av ackumulativ kostnad vid rörelse över flera celler

Om rörelsen är diagonal multipliceras cellernas kostnad med 2 ,eftersom
avståndet då blir 2 ggr längre.
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Kostnad(gij)

a1

Kostnad(g i+1,j+1)

a1 = ⋅2  
kostnad gij kostnad gi j( ) ( , )+ + +1 1

2

Figur 10.4 Beräkning vid diagonal rörelse mellan celler.

10.1.2 Algoritm för lägsta ackumulativa kostnad
Att skapa ett ackumulativt kostnadsgrid kan ses som ett försök att
identifiera celler med lägst ackumulativ kostnad och addera dem till en
lista. Det är en iterativ process som startar med källcellen.

1

Källgrid

 = NO DATA

 

3 3 4 4 4

1 3

22

6 5

2

5

53 4

5

222

5

Kostnadsgrid

Figur 10.5 Exempel på källgrid och kostnadsgrid. Källgriden innehåller
startpunkten.

I den första iterationen identifieras källcellen som tilldelas den
ackumulerade kostnaden 0. Källcellen blir en löst cell. Alla
grannskapsceller till de lösta cellerna blir kandidater och dess
ackumulerade kostnad beräknas.

De ackumulerade kostnadsvärdena, som beräknas genom ovan nämnda
formler, arrangeras under iterationen i en lista från den lägsta kostnaden
till den högsta.

Kandidaten med det lägsta värdet vid iterationen blir en löst cell och
överförs från den aktiva listan till den resulterade kostnadsgriden.
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Aktiv ackumulativ kostnads lista3.00

4.22.0
 2.0  3.0  4.2

Value = NODATA

Startcell

 Tilldelade celler

 Celler i den aktiva
 listan

Figur 10.6 Första iterationen. Källcellen är lokaliserad och dess grannar har 
aktiverats och satts på den aktiva ackumulerade kostnadslistan. Det 
lägsta värdet i listan tilldelas till den resulterande kostnadsgriden.

Vid nästa steg aktiveras granncellerna till den senast lösta cellen. För
grannar som tidigare var kandidater kontrolleras om dess ackumulativa
kostnad kan reduceras. Övriga grannar som ej är lösta celler adderas till
kandidatlistan varefter det värde som är lägst i listan blir en löst cell.

Aktiv ackumulativ kostnads lista3.00

4.02.0
 3.0  3.5  4.0  4.1  6.5

Value = NODATA

Startcell

 Tilldelade celler

 Celler i den aktiva
 listan

3.5 4.1

6.5

Figur 10.7 Andra och tredje iterationen.

Värdena för cellerna i den aktiva listan uppdateras om det visar sig att en
väg med lägre ackumulativt värde skapas med den senaste cellen som
utgångspunkt.
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Aktiv ackumulativ kostnads lista3.00

4.02.0
 4.0  4.1  6.5  6.6  6.9

Value = NODATA

Startcell

Tilldelade celler

 Celler i den aktiva
 listan

3.5 4.1

6.5

6.6

6.9

Figur 10.8 Iteration fyra och fem.

Aktiv ackumulativ kostnads lista3.00

4.02.0
 6.5  6.6  6.9  10.1  10,5  12.3

3.5 4.1

6.5

6.6

6.9

10.5
5

10.1

10.4

Aktiv ackumulativ kostnads lista
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Figur 10.9 Iteration sex-tio.
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Figur 10.10 Iteration 11-15.
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Figur 10.11 Iteration 16-20. Iterationen är färdig.
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Figur 10.12 Den resulterande ackumulativa kostnadsgriden.

10.1.3 Tillbaka-länkgrid
Den ackumulerade kostnadsgriden anger den ackumulativa kostnaden för
varje cell att återvända till källcellen. Ur denna grid kan också det
billigaste vägvalet beräknas (ett tillbaka-länkgrid)

Tillbaka-länkgriden används för att ange den bästa vägen tillbaka till
källcellen. Varje värde (noll till åtta) identifierar den granncell som har det
lägsta. Värdet 0 i griden motsvarar källan.

1

234
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8

Figur 10.13 Riktningsvärden illustrerade med hjälp av pilar.
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Figur 10.14 Riktningsvärden, resulterande tillbaka-länk grid och en grid som visar 
hur värdena i det föregående ska tolkas.
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10.1.4 Bästa -vägen
När lägsta ackumulativa kostnads- och tillbaka-länkgriden är skapade, kan
bästa vägen (vägen som ger den lägsta ackumulativa kostnaden) tas fram
från varje cell i griden. Genom att lägga ihop ett målgrid med ett tillbaka-
länkgrid erhålls ett grid som beskriver den bästa vägen från startpunkten i
källgriden till slutpunkten i målgriden.

1
Målgrid Bästa-väg grid

+ =

Tillbaka-länkgrid

1

1

1

1

1 1

Figur 10.15 Ett målgrid och ett tillbaka-länkgrid ger tillsammans den väg som 
beskriver den lägsta ackumulativa kostnaden.

(Online help, Spatial Analyst)

10.2 Algoritm för siktanalys
Med begreppet siktanalys menas vilka områden i den omgivande
terrängen som kan ses från en viss observationspunkt

Siktanalysen styrs i Spatial Analyst av ett antal parametrar. Parametrarna
beskrivs närmare nedan.

OFFSETA beskriver det vertikala avståndet som ska adderas till höjd-
värdet för utkikspunkten, dvs observatörens höjd över marken. OFFSETA
måste vara ett positivt värde. Om parametervärde saknas sätts OFFSETA
till 1

OFFSETB är det vertikala avståndet som ska adderas till höjdvärdet för
varje cell som tas med i analysen, dvs målets höjd över marken.
OFFSETB måste vara ett positivt värde. Om parametervärde saknas sätts
OFFSETB till 0.
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OFFSET A

OFFSET B

Observationspunkt

Figur 10.16 OFFSETA & OFFSETB.

Vinklarna VERT1 och VERT2 specificerar begränsning i det vertikala
synfältet. Vinklarna beskrivs i grader från 90 till –90. Positiva vinklar är
ovan horisontalplanet och negativa under. Horisontalplanet ( 0 grader) är
definierat av utkikspunktens höjdvärde plus värdet av OFFSETA. Om
dessa parametervärden saknas sätts VERT1 till 90 grader och VERT2 till
–90 grader

VERT1

VERT2
0

Figur 10.17 VERT1 & VERT2.

AZIMUTH1 och AZIMUTH2 specificerar begränsning i det horisontella
synfältet. Fältet sveper medurs från AZIMUT1 till AZIMUT2 från 0 till
360 grader där 0 är orienterat åt norr. Om dessa parametervärden saknas
sätts AZIMUT1 till 0 grader och AZIMUT2 till 360 grader.

RADIUS1 och RADIUS2 Begränsar avståndet från utkikspunkten som
tas med i analysen. Celler bortom RADIUS2 och celler framför RADIUS1
tar inte med i analysen, däremot kan celler framför RADIUS1 fortfarande
skymma sikten. Om dessa parametervärden saknas sätts RADIUS1 till 0
och RADIUS2 till ett oändligt tal.
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Figur 10.18AZIMUTH1 & AZIMUTH2 samt RADIUS1 & RADIUS2.

(Online help, Spatial Analyst)
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11 Diskussion

Bakgrunden till examensarbetet var att ge exempel på hur den existerande
kartmodulen kan kompletteras med en modul för geografisk analys. GIS-
modulen skulle i första hand kunna användas för analys av bästa vägval
och siktanalys.

Den lösning som föreslås är att använda existerande GIS-programvaror,
DDE-anrop och filöverföring. Alternativ är:

i) Att nyutveckla motsvarande funktionalitet i Mandators befintliga
utvecklingsmiljö. Denna lösning skulle ge en modul som skull fungera som
en självständig enhet utan inblandning av externa programvaror. Detta
vore en önskvärd lösning men det kräver också omfattande
programmeringsinsatser.

ii) Att använda utvecklingsverktyg som innehåller efterfrågade
analysfunktioner och som direkt kan integreras i Mandators
utvecklingsmiljö. Denna lösning anser jag skulle vara den allra bästa
lösningen. Det skulle, liksom lösningen ovan, ge en självständig modul,
dock utan omfattande programmeringsinsatser.
Utvecklingsverktyg av denna typ är dock ej kommersiellt tillgängliga ännu
men förväntas bli det genom arbetet inom OGC/OGIS.

Den resulterade lösningen till GIS-modulens uppbyggnad och den
utvecklade GIS-applikationen, som ingår som ett analysredskap i
modulen, visar dock att det med relativt enkla medel går att finna en
lösning till en GIS-modul.

GIS-modulen kan i dagsläget utföra analyser av bästa vägval och
siktanalys, men inget hinder finns för att GIS-modulen i framtiden byggs
ut med ytterligare funktionalitet. Kommunikationen mellan GIS-modulen
och GIS-applikationen är anpassad för att modulen ska kunna byggas ut
med fler funktioner.

ESRIs ArcView och Spatial Analyst är de två GIS-verktyg som GIS-
applikationen grundar sig på. Detta medförde att kravet, på att analys av
bästa vägval skulle kunna ske utanför vägnätet, kunde uppfyllas.
Dessutom kunde siktanalysen lösas med samma verktyg.

I övrigt så uppfylldes de krav som ställdes på GIS-modulen.
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12 Förslag till fortsatt utveckling

Utvecklingsverktyg som t.ex. MapObjects kommer i framtiden troligen att
innehålla funktionalitet för analys av rasterdata, som t.ex. bästa vägval och
siktanalys. När denna möjlighet finns kommer det att bli möjligt att bygga
en GIS-modul som klarar sig utan inblandning av externa programvaror.
Tills dess kan modulen byggas ut med ytterligare funktionalitet på samma
sätt som för den utvecklade GIS-applikationen.

Den inom examensarbetet utvecklade GIS-applikationen kan utökas till att
ta hänsyn till fler faktorer än framryckningshastighet och terrängens
lutning vid analys av bästa vägval. Två exempel ges nedan:

• I vissa fall kan det vara viktigt att fordonen/förbanden inte passerar
områden som t.ex. fientlig mark och luftlandsättingsområden. Dessa
områden kan också, precis som områden med större lutning än den
tillåtna, utgöra barriärer vid analys av bästa vägval.

• I dagsläget används någon form av terrängdata och höjddata vid
analysen. För att utöka verklighetsgraden vid analysen kan även annat
kompletterande kartmaterial användas. T.ex. skulle jordartsdata kunna
användas för att uppskatta markens bärighet. De områden som har en
bärighet som understiger den tillåtna kommer då också att utgöra
barriärer.

Dessa exempel gäller när GIS-modulen används inom militära
applikationer. Om GIS-modulen används inom andra områden kommer
naturligtvis andra önskemål på funktionalitet att ställas.
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13 Slutsatser

Att utveckla en GIS-modul baserad på existerande GIS-programvaror,
DDE-kommunikation och filöverföring förefaller i dagsläget vara den
mest framgångsrika metoden. Övriga lösningar är att nyutveckla
motsvarande funktionalitet i Mandators utvecklingsmiljö eller att vänta till
dess att utvecklingsverktyg, med efterfrågade analysfunktioner, blir
kommersiellt tillgängliga.

När nya utvecklingsverktyg blir tillgängliga kan utveckling av en GIS-
applikation ske med hjälp av flera olika fristående komponenter. En
komponent kan tänkas innehålla funktioner för enkel kartpresentation
medan en annan innehåller funktioner för rasteranalys. Detta gör att det
kommer att bli förhållandevis enkelt att utveckla applikationer för
geografiska analyser.

Ökad funktionalitet som efterfrågas är att funktionen för bästa vägval ska
ta hänsyn till fler faktorer än framryckningshastighet och terrängens
lutning. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är kritiska områden samt
markens bärighet.
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Bilaga 1 Prisuppgifter från ESRI Sweden AB

Prisuppgifterna är från augusti 1998 och gäller grundpriser.

Produkt Pris

MapObjects 30 000 kr Full version, tillåter
distribution av den
utvecklade produkten

MapObjects LT 3 000 kr Bantad version

ArcView 14 200 kr Svensk version

Network Analyst 14 500 kr

Spatial Analyst 24 500 kr

ARC/INFO 225 000 kr Gäller 1:a licens, flytande

ARC NETWORK 31 875 kr

ARC GRID 31 875 kr
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Bilaga 2 GIS-applikationens systemkrav

ArcView 3.0a, eller senare version, samt Spatial Analyst 1.0, eller senare
version, måste finnas installerat på den dator som applikationen ska köras
på.

Innan  MTGIS ArcView applikation kan köras måste ArcView startas och
projektet mtgis.apr öppnas.

ArcView och Spatial Analyst stöds av*:

Microsoft Windows

• Windows 95 (eller högre)

• Windows NT 3.5.1 och NT 4.0 eller högre

Unix

Digital UNIX (version 4.0 eller högre)

Hewlett-Packard 700 och 800 serierna (HP-UX version 10.20 eller högre)

IBM RS/6000 (AIX version 4.1.4.0 eller högre)

SGI (IRIX version 6.2 eller högre)

SUN (Solaris 2.5 eller högre)

*Källa: Produktinformation från ESRIs hemsida:
http://www.esri.com/products/arcview.


