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Förord
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete på Kiruna Softcenter AB under
perioden 1998-02-09 till 1998-06-03. Examenarbetet är den avslutande delen i mina
studier vid Luleå Tekniska Universitet till en Teknisk Magisterexamen i Geografiska
Informationssystem. Totala antalet poäng för min utbildning är 160 poäng eller 4 år.

Jag vill härmed tacka följande personer som har hjälpt mig med examensarbetet:

- Jonny Siikavaara (Kiruna Softcenter AB), för problemställning m m.
- Folke Stridsman (Luleå Tekniska Universitet), för tillhandahållande av

programvaror.
- Malin Ersson (Sambo), för språkgranskning och för sitt tålamod med mig under

denna period.
 
 
 Kiruna 1999-06-14

______________________________
 
Magnus Hörnström
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 Sammanfattning
 Innehållet i denna rapport beskriver ett examensarbete som har utförts våren 1998
åt Kiruna Softcenter AB. Arbetets syfte är att ge exempel på hur datanätverk kan
presenteras lägesriktigt m h a GIS (Geografiska Informations System) och vilka
fördelar detta medför. Arbetet genomfördes i två faser. Den första fasen innehöll en
förundersökning om vad det finns för tidigare erfarenheter inom området vad gäller
nyttan att redovisa ledningsinformation m h a GIS. Den andra fasen, målet med
arbetet, var att utveckla en GIS-applikation som visar hur olika datornätverk sträcker
sig i olika byggnader eller städer.
 
 Denna rapport beskriver resultatet av förundersökningen samt hur utvecklingen av
applikationen har gått till. Utvecklandet av applikationen gjordes i programspråket
Visual Basic med tilläggsmodulen MapObjects.
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 Abstract
 What this thesis describes is a study that has been performed at Kiruna Softcenter
AB in the spring of 1998. The purpose of this study is to give examples of how
computer networks can be geographically presented on a map with a GIS, and also
show the benefits of doing that. This was realized in two phase’s. The first phase
was a preliminary investigation of what has been done earlier concerning this matter.
The second phase, the main goal with this study, was to develop a GIS-application
that showed how these computer networks runs in cities and buildings.
 
 This thesis shows the result of the preliminary investigation and how the GIS-
application was developed. The development of the application was performed in
Visual Basic and MapObjects.
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 Inledning
 Sedan länge är det vanligt att man har gjort s k nätverksöversikter på ett enkelt och
symboliskt sätt. D v s att i en nätverksöversikt med olika symboler visa vad det finns
för olika objekt i ett nätverket, se figur 1. Objektet kan vara allt ifrån kablage till
datorer, routrar, modem m m.

 
 Figur 1 Exempel på symbolisk datanätverksöversikt

 Detta är ett symboliskt sätt att se på ett nätverk. Skulle det inte vara intressant att
veta var dessa olika objekt finns i verkligheten? Självklart skulle det vara intressant.
Då dyker en annan fråga upp, kan ett GIS förenkla/underlätta detta på något sätt?
Detta  är en fråga som har gett upphov till detta examensarbete på Kiruna Softcenter
AB (KSCAB). Och svaret på den frågan är också högst troligt ett ”ja”. I och med att
de olika objekten placeras på en karta kan deras position lättare/snabbare
bestämmas vid ett eventuellt fel. Syftet med detta examensarbete är att ge exempel
på hur datanätverk kan presenteras lägesriktigt m h a GIS och vilka fördelar detta
medför. Arbetet genomfördes i två faser. Den första fasen innehöll en
förundersökning om vad det finns för tidigare erfarenheter inom området vad gäller
nyttan att redovisa ledningsinformation m h a GIS. Den andra fasen, målet med
arbetet, var att utveckla en GIS-applikation som hanterar geografiska datanätverk
och visar hur de utbreder sig i byggnader och städer.
 
 Applikationen är tänkt att fungera så att användaren väljer om han vill digitalisera in
ett nytt datanätverk eller om han vill presentera/editera ett redan befintligt
datanätverk. När användaren har ett färdigt datanätverk framför sig i applikation, är
det tänkt att han skall kunna utföra en mängd olika utsökningar, både i kartan och
mot en databas, allt efter IP(Internet Protocol)-nummer, typ eller geografiskt läge.
Det är också tänkt att applikationen skall kunna hålla reda på vilka objekt (datorer,
servrar m m) som är igång. T ex om en dator inte är igång i ett nätverk symboliseras
den med en röd symbol.
 
 Kiruna Softcenter AB är ett privatägt företag som har fyra delägare. Företaget
registrerades i januari 1992, och startade sin verksamhet i egna lokaler i Kiruna.
Under första verksamhetsåret fanns det sex anställda, och idag har den siffran stigit
till tolv.
 Vad KSCAB gör idag:

• Systemutveckling inom områdena
 - GIS
 - Ekonomistyrning
 - Gruvsystem

• Utbildning
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 KSCAB har som mål att i framtiden bibehålla eller höja kompetensnivån inom de
områden som efterfrågas av deras kunder.
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 Förundersökning
 För att få en större förståelse när det gäller nyttan av att redovisa ledningsdragen
information m h a GIS, genomfördes olika förundersökningar. Genom telefonintervju
med Telia Nättjänster i Stockholm erhölls information om tidigare erfarenheter och
vad de har haft/har för nytta av detta. Sedan genomfördes olika sökningar på
Internet där det på ULI’s (Utvecklingsrådet för Landskaps Information) hemsida
fanns en kostnads/nyttoanalys över just detta ämne.
 
 Undersökningsobjekt

Telia Nättjänster
 Som koncern av affärsdrivande bolag är Telias övergripande mål att öka antalet
telekunder och att utöka utbudet av teletjänster och teleprodukter. Telia Nättjänster
ansvarar för det fasta telenätet. Som nätoperatör planerar, utvecklar, marknadsför,
bygger, driver, underhåller och äger Telia Nättjänster sitt telenät. Som
ledningsdragande bolag måste Nättjänster kunna redovisa sina jordförlagda
ledningar för att kunna:
- lokalisera dem snabbt vid fel,
- informera alla som har avsikter att gräva i marken om var det finns

teleanläggningar och därmed undvika katastrofer som beror på skadade kablar,
- planera nya anläggningar,
- projektera ny kanalisation.
 
 Företaget har några pågående projekt när det gäller att införa GIS-tekniken i
företaget. Några av dessa projekt är:
- Utveckling av en webbapplikation för att alla anställda skall kunna ta del av

informationen som finns om Telias alla ledningar. Det vill säga en GIS-
applikation som kommer att kunna köras via ett Intranet eller Internet.

- Inscanning av kartor över Uppsala och Västerås med ledningsinformation, för att
sedan lagra detta digital och så småningom använda detta i en applikation av
något slag.

 
 När det gäller tidigare erfarenheter på Telia Nättjänster i Stockholm så kan det
sägas att det finns det gått om. Företaget började sin GIS-satsning redan på 1980-
talet, vilket medför idag att de har ett system som ifrån början inte var så
användarvänligt. Samtidigt var detta det bästa system som gick att få på den tiden.
Vilket också har medfört att när GIS fick sitt genomslag på 1990-talet för
persondatorer har det därför tagit längre tid för Telia att omorganisera sitt system än
för företag eller organisationer som redan från början kunde starta i en
persondatormiljö.
 
 Företaget har utvecklat ett antal applikationer som hanterar ledningsdragen
information. Vad dessa applikationer har gemensamt är att de har ett IGS
(Informativt Grafiskt System) i botten (IGS kan sägas vara föregångaren till GIS).
Exempel på applikationer är:
- ARP (CAD-verktyg)

- Egenutvecklad programvara för projektering.
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- CAD-verksamhet kan överföras till projekteringsverksamhet m h a
programvaran ARP.

- Var den applikation som sköt fart på den digitala projekteringsverksamheten.
- ”Tittskåpet”

- Egenutveklat betraktningsverktyg för GIS-anpassade översiktskartor.
 
ULI
 ULI är en idéell förening som verkar för effektiv användning av landskapsinformation
genom att stimulera forskning, utveckling, utbildning och standardisering. ULI
informerar om utvecklingen inom området genom sin tidning ULI-information, genom
konferenser, tekniska rapporter och boken Introduktion till GIS.
 
 Utvecklingsrådet har gjort en kostnads/nyttoanalys över en mängd olika GIS-projekt,
och däribland av Telias GIS-projekt. I alla projekt var syftet att minska kostnaden,
vilket har skett genom bolagisering och uppdelning i beställande och utförande
enheter, samtidigt som personalstyrkan har krympts och distrikt och regioner slagits
samman. Viktiga led i förändringarna har varit användningen av GIS och annan ny
teknik. De personer som varit inblandade i projekten menar att dessa
organisatoriska och tekniska faktorer i kombination har varit avgörande för det goda
ekonomiska utfall som denna kostnads/nyttoanalys visar. Studien visar också att det
finns ytterligare vinster att hämta samtidigt som organisationerna redan fått stor nytta
av GIS. Studien kan läsas på www.uli.se.
 
 Analysen visar att resultatet av GIS-användningen i alla de studerande fallen
överträffat förväntningarna hos de inblandade. Möjligheter har skapats som ingen
tidigare förutsett. Det handlar bland annat om:
- att de har fått ett helt nytt och mer flexibelt arbetssätt,
- att nya utmanande arbetsuppgifter klarats av på ett bättre sätt än de har kunnat

ana,
- att den nya tekniken öppnar nya möjligheter utöver dem den ursprungligen var

satt att lösa.
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Vilka nyttoeffekter kan fås vid en lägesriktig redovisning?
 Det Telia Nättjänster i Stockholm tycker är mest lönsamt med redovisa deras
information m h a GIS är först och främst att lokalytorna minskar p g a att all
information blir digital. Sedan en kanske negativ effekt, om det ses ur
arbetslöshetens synvinkel, är att när all information blir digital så lagras det på
datorer och allt arbete utförs m h a datorer. Datorerna kan i sin tur utföra arbetet mer
än dubbelt så snabbt som människor och därför medför detta till
personalnedragningar. Personalnedragningar resulterar att utgifterna minskar. När
det gäller aktualiteten på datat som lagras så uppdateras det hela tiden vilken Telia
tycker är bra att det hela tiden finns färsk information.
 
 Det som ULI’s kostnads/nyttoanalysen visar kan enklast härledas i punktform. När
det gäller införandet av GIS visar studien att (allmänt fall):
• genomförandeprocessen är ofta underskattad,

- Tekniken tar lång tid att införa, särskilt konstruktionen av databaserna.
• att GIS företagsekonomiskt sett är lönsamt i de studerade praktikfallen,

- Införandet ger en beräknad utdelning på två till fem gånger satsade pengar
efter tio år,

• en personalnedskärning kan komma att utföras,
- Då all information blir digital, och det mesta arbetet sköts av datorer.

• lokalytorna minskas, genom att informationen lagras digitalt.
 
 Det kostnads/nyttoanalysen visar om vad Telias har för nytta vid användandet av
GIS i organisationen är följande:
• Kundservice

- Kunderna kan snabbare och lättare få information om ledningar m m.
• Kabelanvisning

- Allmänheten kan lättare ta del av kabelanvisningar, t ex vid dränering av åker.
• Drift och underhåll

- Vid underhåll och drift av befintliga ledningar
• Nätanalyser
• Potentiell användning:

- Beställning av nätprojekt
- Försäljning nättjänster
- Byggprojektering
- Anläggningsprojektering
- Översiktlig planering

 
 När det gäller den ekonomiska analysen anger ULI’s studie att enligt beräkningar det
är fullt möjligt att Telia får tillbaka två gånger satsade pengar inom en tioårsperiod.
Telia kan nämligen tjäna pengar på att inte ta betalt av omvärlden för den externa
användningen av deras system. Företaget har ett eget intresse i att tala om var
ledningarna finns. Det finns nämligen pengar att tjäna på att dessa inte grävs av i
samband med bygg- och anläggningsarbeten. Onödiga teleavbrott kan medföra att
samtalsintäkterna minskar, samtidigt som reparationsarbetena blir dyra.
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 Applikation
 När det gäller framtagandet eller utvecklingen av en applikation som ger ett exempel
på hur ledningsinformation kan hanteras och redovisas, kan det indelas i två steg:
- Skrivning av en kravspecifikation
- Utveckling av applikation
 
 Kravspecifikation
 Vid applikationsutveckling tas det alltid först fram en kravspecifikation som innehåller
en massa krav och modeller om hur applikationen skall se ut och fungera. Detta är
ett samarbete mellan systemutvecklare och slutanvändare. Därefter utvecklas
applikationen med hänseende till denna kravspecifikation. Vid skrivning av
kravspecifikation finns det ett antal olika modeller eller tekniker som kan användas.
Den metod som används i detta examensarbete heter OMT (Object Modelling
Technique). OMT är en metodik som framtagits av utvecklare vid General Electric.
Metoden bygger på att kombinera objekt-modellering med dynamisk modellering
(tillståndsdiagram och händelser) och traditionell funktionell modellering.
 
 Kravspecifikationen som togs fram består således av tre olika delar:
- Klassdiagram
- Informationsmodell
- Funktionsmodell
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 Klassdiagram
 Ett klassdiagram visar alla olika klasser som ett objekt kan ha. Det ses som ett
hierarkiskt flödesdiagram där de största klasserna är datorer, nätverkshjälpmedel,
kablage och skrivare, se figur 2.
 

 

Alla
Objekt

Kablage Koaxial

Twisted Pair

Fiber

Nätverkshjälp
medel

Hubb

Router

Gateway

Brygga

Radiolänk

Skrivare

Datorer Server

Klient PC

Terminal

Fabrikat
IP-nr
MAC-adress
Låda

Ant_Hårddiskar
Tot_ant_Mb
RAM
Ant_Nätkort
Mus,pekdon
Grafikminne
Ljudkort
Processor
Tangetbord
Ant_processorer
Bildskärm1
Bildskärm2
CD-rom
CD-RW
Zip-drive
DVD
Högtalare
Modem

OP-syst 1
OP-syst 2
OP-syst 3
OP-syst 4

Hårdvara
Mjukvara

Fabrikat
Typ(laser/Bläck m.m)
Färg
Storlek på utskrift
Utskriftshastighet
Ant_magasin
Ant_papper
Scanner(ja/nej)
Fax(ja/nej)

Överförings hast.
Längd

Namn
Anläggningsnr
Alias
Plac. datum
x-koord
y-koord
z-koord
Symbol

Ant. portar
Överföringshast.
Kontakt(BNC...)
IP-adress

 Figur 2 Klassdiagram

 Klassdiagrammet innehåller fyra stycken huvudklasser som har i sin tur har ett olika
antal underklasser. Ett objekt kan alltså antingen tillhöra klassen skrivare, kablage,
nätverkshjälpmedel eller datorer. Om objektet är av klassen kablage måste den vara
någon av underklassen koaxial, twisted pair eller fiber. I detta fall är alla de tillåtna
egenskaperna för de tre underklasserna de samma. Vissa egenskaper ingår i
samtliga objektklasser, t ex namn, anläggningsnr, dessa kan också avläsas i
klassdiagrammet.
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 Informationsmodell
 Med hjälp av klassdiagrammet kan den information som applikationen behöver
identifieras. Denna information lagras i en databas som nuttjas av applikationen. När
informationen är identifierad måste den delas upp i olika grupper eller tabeller.
Själva uppdelning görs så att det inte finns risk för redundant information. Sedan
skall olika relationer mellan tabellerna identifieras och unika identifierare utses.
Informationsmodellen beskriver hur denna information skall vara uppbyggd, d v s
databasens struktur. Modellen visar alla tabeller i databasen, relationer mellan
tabellerna, unika nycklar m m. Modellen som utvecklades visas i figur 3.

 
 Figur 3 Informationsmodell

 Informationen kom att delas upp i följande tabeller/grupper:
- Objekt_egenskaper

- Här lagras alla de olika värden på ett objekts egenskaper. Bara de
egenskaper som får nåt värde lagras här, d v s om det lagras namn på en
dator men inte IP-nummer så lagras bara namnet och inte IP-numret.

- Tillåtna_egenskaper
- Tabellen anger de egenskaper som är tillåtna för ett objekt.

- Typer
- Tabellen anger vilka olika typer av objekt som det finns och vilken symbol

som skall symbolisera just den objekttypen. Exempel på objekttyp är server,
hubb, router.

- Grupper
- Objekttyperna delas in i olika grupper, allt efter klassdiagrammet. T ex till

gruppen dator hör server, pc och terminal.
- Loggbok

- När ett objekt slutar fungera skall det datum och tid när den slutade fungera
lagras i denna tabell.

- Egenskaper
- Alla egenskaper som finns.

Som synes finns det minst en identifierare (som är en siffra) för varje tabell.
Numeriska id-begrepp ger snabba sökningar vid mycket information.
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 Funktionsmodell
 När all information är identifierad, analyseras det vilka funktioner som applikationen
skall ha, vilka funktioner som är möjliga m m. Det skapas då en funktionsmodell som
beskriver alla funktioner som applikationen skall ha, d v s vad applikationen skall
kunna utföra för olika operationer mot t ex databasen. Funktionerna indelas i tre
olika grupper, se figur 4.
- Kartfunktioner

- zooma in, panorera, digitalisera objekt etc.
- Tabell/Databas funktioner

- t ex förändra ett objekt(lägga till, ta bort, ändra) och olika sökningar i
databasen.

- Nätverksfunktioner
- funktioner som skulle kunna utföras på olika objekt i nätverket.

 

"upper"

Ping

Zooma
in/ut

Panorera

Full vy

Digga in 
objekt

Markera 
objekt

Söka 
objekt

KartfunktionerNätverksfunktioner

"nere"

grön röd

"loggbok"

Typ

Plac..
datum

IP-nr

Ändra info

Ta bort

Lägga till

Söka obj. Editera 
obj.

Söka på

Tabell/Databas
funktioner

 Figur 4 Funktionsmodell
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 Utveckling
 Applikationen skapades i Microsoft Visual Basic v5.0 med tilläggsmodulen
MapObjects v1.2. Kartsymbolerna skapades i Fontographer v4.1. Kopplingen från
applikationen mot Access databasen sker m h a ODBC (Object DataBase
Connection) och RDO (Remote Data Object), och alla sökningar, ändringar m m sker
med SQL (Structured Query Language). Vid utvecklingen togs det hänsyn till
kravspecifikationen och dess olika delar och därigenom kom utvecklingen att indelas
i fem olika faser:
- Konstruktion av databas
- Utveckling av gränssnitt (Ej ifrån kravspec.)
- Utveckling av kartfunktioner
- Utveckling av tabell/databas funktioner
- Utveckling av nätverksfunktioner
 
 Databas
 Konstruktionen av databasen byggde på Informationsmodellen i kravspecifikationen,
och databasen konstruerades m h a verktygen i MsAccess 97.
 
 Gränssnitt
 Vid formgivandet av gränssnittet utvecklades först ett grundgränssnitt, figur 5.
 

 

Kart/Nätverks-
funktioner

 Figur 5 Användargränssnitt.
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 Knappar, menyer, kartfönster m m, som skall fungera som användarens gränssnitt
mot funktionerna, lades till enligt kravspecifikationen. Se figur 6.
 

 
 Figur 6 Det färdiga användargränssnittet.

 För att symbolisera de olika nätverksobjekten skapades ett true-type typsnitt som
innehöll alla symboler.
 
 Kartfunktioner
 De kartfunktioner som skulle implementeras var enligt kravspecifikationen:
- zooma in
- panorera
- Full vy
- digitalisera objekt (Lägga till ett nytt objekt)
- markera objekt

- ändra information
- ta bort
- visa objekt i tabellform

- söka objekt
 
 Förutom dessa olika funktioner finns det olika inställningar som kan ändras samtidigt
som applikationen används. Inställningarna är:
- Storleken på kartsymbolerna,
- Inställningar för ping funktion.
 
 Zooma in
 När användaren trycker på knappen för inzooming och ritar en rektangel i
kartfönstret (se figur 5, Karta 1) m h a musen, anpassas kartan efter den definerade
rektangeln.
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 Panorera
 När användaren vill panorera i kartan klickar han/hon på knappen för panorering.
Därefter ”drar” användaren kartan i det stora kartfönstret m h a muspekaren.
Funktionen fungerar som om användaren skulle ha en karta på ett bord, och sen om
han/hon vill flytta på kartan lite för att se ett område bättre, då drar han/hon kartan
med handen för att komma till detta område. För denna funktion finns det en färdig
funktion i MapObjects som heter Pan.
 
 Full vy
 Den funktion som är kopplad till denna knapp ritar upp kartan i  sitt ursprungsläge, d
v s full utsträckning.
 
 Digitalisera objekt (Lägga till nytt objekt)
 När användaren vill lägga till ett nytt objekt väljer han/hon
vad för objekttyp som skall läggas till i rullgardinslistan i
huvudformuläret till vänster om kartan. Därefter klickar
användaren på den punkt i kartan där objektet skall läggas
till. Han/hon får sedan upp ett formulär där alla objektets
olika egenskaper kan fyllas i, figur 7.
 
 Markera objekt
 I MapObjects finns det en funktion som gör att allt i ett skikt
inom en av användaren definierad rektangel kan väljas ut,
rektangeln definieras som vid zoomin. Denna funktion
används när användaren vill markera ett eller flera objekt i
kartan. När sedan de olika objekten är utvalda kan olika
underfunktioner utföras på objekten ifråga:

- Ändra information (ändra den redan befintliga
information som finns om objektet/ objekten.)

- Ta bort (ta bort objektet/objekten helt ifrån kartan och databasen)
- Visa valda objekt i tabellform (visa objekten i en tabell för att få en mer

översiktligare syn över de objekt som är valda och deras egenskaper, se figur
8.)

 Det finns flera liknande funktioner i MapObjects när det gäller att selektera objekt ur
kartor men som inte ingår i denna applikation, t ex selektera objekt som ligger:
- på ett visst avstånd ifrån en linje,
- inom en polygon etc.
 
 Tabell/Databas funktioner
 Funktioner som inte använder kartan kallas här för Tabell/Databas funktioner. Det är
således sådana funktioner som bara arbetar mot databasen och dess tabeller.
Denna applikation har följande funktioner av denna typ:
- Visa alla objekt,

- Editera objekt,
- Ändra information.

- Söka objekt med hjälp av,
- IP-nummer,
- Typ,

 
 Figur 7 Alla egenskaper för
objektet ”PC”.
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- Placeringsdatum(det datum som objektet lagrades i kartan).
 
 Visa alla objekt
 När användaren vill få en översiktlig bild över vilka objekt som finns lagrade i
databasen, kan han/hon genom att trycka på knappen för funktionen visa alla objekt
få fram ett formulär som visar alla objekt i tabellform, se figur 8.
 

 
 Figur 8 Exempel på visning av alla/valda objekt i nätverket.

 När detta formulär är synligt kan användaren genom att dubbelklicka på ett av
objekten få fram ett annat formuläret (figur 7), som innehåller en utförligare
information om objektet och där ändringar av objektets egenskaper kan göras.
 
 Söka objekt
 När det gäller databaser är det nästan självklart att det skall finnas någon slags
sökfunktion, som medför att sökningar efter information som är relevant kan utföras.
Denna applikation har tre sökkriterier som antingen kan kombineras eller utföras var
för sig. Användaren kan söka efter IP-nummer, typ och/eller placeringsdatum.
 
 Nätverksfunktioner
 Funktioner som skall utföra operationer på det datornätverk som finns lagrat i
applikationen, kallas för nätverksfunktioner. Dessa funktioner arbetar både mot
databasen och mot kartan. Enligt kravspecifikationen skall det finnas en
nätverksfunktion som möjliggör att hålla reda på vilka objekt som är funktionsdugliga
eller ej, det vill säga om en dator eller server har låst sig eller inte är påslagen.
Denna funktion kallas för ping-funktion.
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 Ping funktion
 Ping funktionen i denna applikation används till att kontrollera om ett objekt är
funktionsdugligt. Den information som behövs för att ett ping skall kunna utföras är
adressen till datorn, IP-numret. När man skickar ett s k ping skickas ett ”paket” av en
viss storlek till det IP-nummer som har specificerats. Kommer ”paketet” tillbaka är det
ett svar på att objektet fungerar som det skall. Kommer inte ”paketet” tillbaka är inte
objektet funktionsdugligt. Orsaken till detta kan vara att en dator är inte påslagen
eller en servern har låst sig. Funktionen ändrar det objektets symbol till en annan
färg så att användaren kan se på kartan att det objektet har avstannat på något sätt.
 
 Denna funktion baserar sig på en Active-X kontroll som inte normalt finns med bland
Visual Basics standard komponenter. Denna ”ping-komponent” hämtades ifrån
Internet, och det är en s k shareware. I motsats till annan shareware slutar den inte
fungera efter ett tag utan den visar bara ett fönster med lite information om vem som
har gjort den etc varje gång programmet startas. När Active-X komponenten
registreras fås ett program som tar bort detta fönster. Annars så fungerar
komponenten som vanligt. Ping är annars ett gammalt TCP/IP-kommando som finns
på flertalet plattformar, t ex UNIX, Windows etc.
 



Luleå Tekniska Universitet 1999-06-14
Teknisk Magister i GIS
Examensarbete 10p

20

 Provkörning
 Under utvecklingen av applikationen utfördes det kontinuerligt tester för att se om
det som nyligen hade blivit implementerat fungerade, t ex efter att zoomin funktionen
hade blivit implementerad provkördes den på en gång. Det väntades alltså inte tills
allt var implementerat för att först då göra en test. Hade detta gjorts, hade
provkörningen blivit mycket komplex och det hade med all säkerhet tagit mycket
längre tid än om det som i detta fall gjorts en kontinuerlig provkörning.
 
 Ett problem som stöttes på under provkörningarna var när varje objekt skulle
symboliseras av en unik symbol, och denna unika symbol skulle hämtas ifrån ett
true-type typsnitt. Det som ställde till problem var hur detta typsnitt skulle hittas som
innehöll just de symboler som var intressanta i detta fall. Men efter en del försök och
motgångar kom det in ett tips om att använda programmet Fontographer för att
skapa ett unikt typsnitt för just denna applikation. Detta program användes därför till
att skapa ett unikt typsnitt som innehöll symboler för just de olika objekt som ingår i
ett datanätverk.
 
 Vid implementering av funktionen för nätverksöverkvakning, stöttes det på ett
problem. Det gick bara att pinga ett objekt, d v s det fick bara finnas ett objekt som
hade IP-nummer. Om det finns fler objekt som har IP-nummer resulterar det i att
funktionen försöker pinga flera objekt samtidigt och ping-korntrollen blir överlastad.
Detta går troligtvis att läsa genom att en kontroll införs att nästa ping utförs först när
den tidigare har avslutats.
 
 Annars uppstod det inte några större problem. Det skall tilläggas att funktionen för
nätverksövervakning(ping) inte tänkte utvecklas alls, men för att kunna ge ett bättre
exempel på nyttan med att presentera ledningsinformation m h a GIS utvecklades
denna funktion.
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 Diskussion
 Syftet med detta examensarbete var att ge exempel på hur datanätverk kan
presenteras lägesriktigt m h a GIS och visa vilka fördelar detta medför. Detta skulle
ske genom en förundersökning samt att utveckla en applikation som visade
fördelarna. Själva målet med examensarbetet,  var att utveckla applikationen som
skulle exempel på hur det går att förenkla presentationen av datanätverk m h a GIS.
Utvecklingen skulle ske enligt framtagen kravspecifikation.
 
 Förundersökning ledde till bl a Telia Nättjänster i Stockholm och till ULI’s hemsida.
Den genomfördes i mitten av projektperioden, vilket resulterade i att bara ett företag
intervjuades. Kanske skulle fler företag ha intervjuats, men med den tid som fanns
kvar beslutades det att inte intervjua något mer företag. Den dokumenterade
informationen, som fanns på ULI’s hemsida, och resultatet ifrån intervjun, ansågs
räcka för att uppfylla den första delen av syftet.
 
 Utvecklingen av applikationen skedde enligt framtagen kravspecifikation.
Kravspecifikationen kom att ändras lite vid utvecklingen av databasen, d v s den
implementerade informationsmodellen skilde sig ifrån den planerade. Lika så
funktionsmodellen kom att ändras vid implementeringen av funktionerna.
Kartfunktionen Söka objekt utvecklades aldrig p g a att kartfunktionen markera
objekt uppfyllde detta krav.
 
 Vid jämförelse med ULI’s studie och Telia Nättjänster’s synpunkter, så förefaller drift
och underhåll och nätverksanalyserna ge störst nytta. Presentationen för
allmänheten kan ge vissa nyttoeffekter. Att allmänheten skall kunna ta del av den
information som finns lagrad för att inte t ex gräva av någon telefonledning.
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Slutsats
 Går det att förbättra presentation av datanätverk med hjälp av GIS? De nyttoeffekter
som kan fås vid att ge datanätverk en lägesriktigt redovisning kan vara:
ü Förenklad (eller förbättrad) felsökning.
ü Effektivare planering av drift och underhåll.
ü Ökad spridning av information om datanätverket.
ü Minskade kostnader p g a sparad tid.
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